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Zakon o bančništvu (ZBan-2)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o bančništvu (ZBan-2)
Razglašam Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-37
Ljubljana, dne 8. aprila 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O BANČNIŠTVU (ZBan-2)
1. POGLAVJE:
SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Vsebina zakona
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon ureja:
1. pogoje za ustanovitev, poslovanje in redno prenehanje
kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji;
2. pogoje, pod katerimi lahko kreditne institucije s sedežem zunaj Republike Slovenije poslujejo na območju Republike
Slovenije;
3. pristojne organe, ukrepe in pooblastila za izvajanje nadzora nad poslovanjem kreditnih institucij v Republiki Sloveniji
in nadzora nad poslovanjem drugih oseb, ki na območju Republike Slovenije v nasprotju s tem zakonom opravljajo storitve
sprejemanja depozitov od javnosti;
4. ukrepe in pooblastila za obvladovanje makrobonitetnega ali sistemskega tveganja v zvezi s kreditnimi institucijami s
sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Ta zakon se ne uporablja za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Banko Slove-
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nije, ali drugim aktom, ki ureja pristojnosti in naloge Banke
Slovenije.
2. člen
(prenos aktov Evropske unije)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
1. Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij
in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv
2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013,
str. 338; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU);
2. Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
ter o spremembi šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb
(EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173, z dne 12. junija 2014, str. 190; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU);
3. Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986
o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih letnih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L št. 372
z dne 31. decembra 1986, str. 1), zadnjič spremenjena z
Direktivo 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih
računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS
o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih
računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih
računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih
zavarovalnic (UL L št. 224 z dne 16. avgusta 2006, str. 1);
4. Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989
o obveznosti podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj
te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov
(UL L št. 44 z dne 16. februarja 1989, str. 40).
1.2. Opredelitve pojmov in kratic
3. člen
(kratice drugih zakonov in aktov Evropske unije)
(1) V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih
zakonov:
1. ZFK je zakon, ki ureja finančne konglomerate;
2. ZGD-1 je zakon, ki ureja gospodarske družbe;
3. ZIN je zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor;
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4. ZPPDFT je zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
5. ZPre-1 je zakon, ki ureja prevzeme;
6. ZTFI je zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;
7. ZUP je zakon, ki ureja splošni upravni postopek;
8. ZUS-1 je zakon, ki ureja upravni spor.
(2) V tem zakonu so za akte Evropske unije uporabljeni
naslednji skrajšani naslovi:
1. Uredba (EU) št. 45/2001 je Uredba (ES) št. 45/2001
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov
(UL L št. 8 z dne 12. januarja 2001, str. 1);
2. Direktiva 2009/138/ES je Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku
opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (prenovitev) (UL L št. 335 z dne 17. decembra 2009, str. 1);
3. Uredba (EU) št. 1092/2010 je Uredba (EU) št. 1092/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske
unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 1);
4. Uredba (EU) št. 1093/2010 je Uredba (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra
2010, str. 12);
5. Direktiva 2009/65/ES je Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih
za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (UL L št. 302 z dne 13. julija 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih
skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter
uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z
dne 1. junija 2011, str. 1);
6. Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne
27. junija 2013, str. 1);
7. Uredba (EU) št. 1024/2013 je Uredba Sveta (EU)
št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih
nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih
institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne
29. oktobra 2013, str. 63);
8. Uredba (EU) št. 468/2014 je Uredba (EU) št. 468/2014
Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi
okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora
med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o
EMN), (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014, str. 1).
4. člen
(banka, hranilnica in bančno interesno združenje)
(1) Kreditna institucija, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, se lahko ustanovi kot banka ali hranilnica v skladu s tem
zakonom.
(2) Pojem »banka« se v tem zakonu uporablja za kreditno
institucijo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem zakonom.
(3) Pojem »hranilnica« se v tem zakonu uporablja za
kreditno institucijo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem
zakonom.
(4) Pojem »banka države članice« se v tem zakonu uporablja za kreditno institucijo s sedežem v drugi državi članici
Evropske unije, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa te
države članice za opravljanje bančnih storitev.
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(5) Pojem »banka tretje države« je v tem zakonu uporabljen za kreditno institucijo s sedežem v državi, ki ni država članica, in ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa te države
za opravljanje bančnih storitev.
(6) Pojem »podrejena banka« je za namen nadzora na
konsolidirani podlagi v skladu z oddelkom 9.3. tega zakona
uporabljen za banko, hranilnico, banko države članice in banko
tretje države, ki ima položaj podrejene kreditne institucije.
(7) Določbe tega zakona se za SID – Slovensko izvozno
in razvojno banko, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID
banka) uporabljajo v obsegu, kot ga določa zakon, ki ureja Slovensko izvozno in razvojno banko ali drug zakon. SID banka je
pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna
in razvojna banka po zakonu, ki ureja Slovensko izvozno in
razvojno banko, ki ne sme sprejemati depozitov od javnosti,
razen s ponudbo javnosti, ki se glasi na vplačilo dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je SID banka. Ne glede na
prvi stavek tega odstavka, se SID banka za namene 116. člena
in oddelka 9.3. tega zakona šteje kot finančna institucija.
(8) Banke se lahko združujejo v bančno interesno združenje, ki je ustanovljeno kot gospodarsko interesno združenje po
ZGD-1. Bančno interesno združenje lahko izvaja izobraževanja
in izdaja potrdila o opravljenem izobraževanju, organizira za
svoje članice izvensodno reševanje sporov v zvezi z opravljanjem bančnih storitev ter opravlja tudi druge naloge iz pogodbe
o ustanovitvi.
5. člen
(bančne in finančne storitve)
(1) Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in
drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za
svoj račun.
(2) Finančne storitve so:
1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
– potrošniške kredite,
– hipotekarne kredite,
– odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
– financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim
financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa
dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
3. finančni zakup (lizing, najem) dajanje sredstev v zakup,
pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in
koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa,
pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč,
ne pa nujen;
4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja;
5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov
(na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;
6. izdajanje garancij in drugih jamstev;
7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
– z instrumenti denarnega trga,
– s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi
posli,
– s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
– z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
– s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve,
povezane s tem;
9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v
zvezi z združitvami in nakupom podjetij;
10. denarno posredništvo na medbančnih trgih;
11. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem;
12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;
13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti;

Uradni list Republike Slovenije
14. oddajanje sefov;
15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske
storitve po ZTFI.
(3) Vzajemno priznane storitve po tem zakonu so bančne
in finančne storitve.
6. člen
(dodatne in druge finančne storitve)
(1) Dodatne finančne storitve so:
1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu,
ki ureja zavarovalništvo;
2. storitve upravljanja plačilnih sistemov;
3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
4. skrbniške storitve, za katere drug zakon določa, da
jih opravlja banka, in storitve, povezane s temi skrbniškimi
storitvami;
5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih;
6. druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja
in tveganj, ki jim je banka pri opravljanju izpostavljena, podobne
značilnosti kot vzajemno priznane finančne storitve ali storitve
iz 1. do 5. točke tega odstavka.
(2) Druge finančne storitve so:
1. opravljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih poslov po
zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
2. storitve pokojninskih družb po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
3. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
4. upravljanje investicijskih skladov po zakonu, ki ureja
upravljanje investicijskih skladov.
7. člen
(drugi pojmi)
men:

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji po-

1. »bančna skupina« pomeni skupino, znotraj katere ima
vsaj ena družba položaj:
– kreditne institucije, ki je nadrejena ali udeležena v vsaj
eni drugi kreditni ali finančni instituciji,
– kreditne institucije, ki je z drugo kreditno ali finančno
institucijo povezana s skupnim vodenjem,
– nadrejenega finančnega holdinga, ki mu je podrejena
vsaj ena kreditna institucija ali
– nadrejenega mešanega finančnega holdinga, ki mu je
podrejena vsaj ena kreditna institucija;
2. »dejanski stroški« so stroški, katerih višina ne presega
stroškov, ki nastanejo oziroma je utemeljeno pričakovati, da
bodo nastali zaradi opravljanja storitve ali dejavnosti;
3. »država članica« pomeni državo članico Evropske unije
ali državo podpisnico Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3);
4. »EU nadrejena družba« pomeni EU nadrejena institucija, EU nadrejeni finančni holding ali EU nadrejeni mešani
finančni holding;
5. »Evropski bančni odbor« pomeni Evropski odbor za
bančništvo, ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije z dne
5. novembra 2003 o ustanovitvi Evropskega odbora za bančništvo (UL L št. 3 z dne 7. januarja 2004, str. 36);
6. »Evropski odbor za sistemska tveganja« pomeni
Evropski odbor za sistemska tveganja, ustanovljen z Uredbo
(EU) št. 1092/2010;
7. »Evropski bančni organ« pomeni Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010;
8. »Evropski organ za vrednostne papirje in trge« pomeni
Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z
Uredbo (EU) št. 1095/2010;
9. »Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine«
pomeni Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine,
ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010;
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10. »evropski nadzorni organ« pomeni Evropski bančni
organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ali Evropski
organ za zavarovanja in poklicne pokojnine;
11. »finančna družba« pomeni:
– institucijo s sedežem v Republiki Slovenije ali drugi
državi članici,
– finančno institucijo s sedežem v Republiki Slovenije ali
drugi državni članici, če je finančna institucija podrejena družba
kreditne institucije, investicijskega podjetja ali podjetja iz tretje
ali četrte alineje te točke ter je vključena v nadzor nadrejene
družbe na konsolidirani podlagi v skladu s 6. do 17. členom
Uredbe (EU) št. 575/2013,
– finančni holding, mešani finančni holding in mešani
poslovni holding s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi
državni članici,
– nadrejeni finančni holding v Republiki Sloveniji, EU nadrejeni finančni holding, nadrejenih mešanih finančnih holdingov
v Republiki Sloveniji in EU nadrejeni mešani finančni holding,
– podružnico banke tretje države v Republiki Sloveniji ali
drugi državi članici;
12. »finančna pogodba« pomeni katerokoli od naslednjih
pogodb ali sporazumov:
– pogodbe o vrednostnih papirjih, vključno s pogodbami
za nakup, prodajo ali posojo vrednostnega papirja, skupine ali
indeksa vrednostnih papirjev, opcijami na vrednostni papir ali
skupino ali indeks vrednostnih papirjev, posli začasne prodaje
ali začasnega odkupa takšnega vrednostnega papirja, skupine
ali indeksa,
– pogodbe o blagu, vključno s pogodbami za nakup, prodajo ali posojo blaga ali skupine ali indeksa blaga z dobavo v
prihodnosti, opcijami na blago ali skupino ali indeks blaga, posli
začasne prodaje oziroma začasnega odkupa takšnega blaga,
skupine ali indeksa,
– terminske pogodbe in terminske dogovore, vključno
s pogodbami (ki niso pogodbe o blagu iz prejšnje alineje) za
nakup, prodajo ali prenos blaga ali premoženja druge vrste,
storitve, pravice ali poslovnega deleža po določeni ceni na
datum v prihodnosti,
– sporazume o zamenjavah, vključno z zamenjavami in
opcijami v zvezi z obrestnimi merami, sporazumi o promptnem
ali drugem menjalnem tečaju, valuto, delniškim indeksom ali
lastniškim instrumentom, dolžniškim indeksom ali dolžniškim
instrumentom, blagovnimi indeksi ali blagom, vremenom, izpusti ali inflacijo, zamenjavami celotnih donosov, zamenjavami
kreditnih razmikov ali kreditnimi zamenjavami, ter drugimi podobnimi sporazumi ali transakcijami, s katerim se periodično
trguje na trgih zamenjav ali izvedenih finančnih instrumentov,
– sporazume o medbančnem zadolževanju, kjer je rok
vračila največ tri mesece,
– okvirne sporazume za pogodbe ali sporazume iz prve
do pete alineje te točke;
13. »izredna javnofinančna pomoč« pomeni državno pomoč v smislu prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju
Evropske unije ali drugo javnofinančno podporo na nadnacionalni ravni, ki bi pomenila državno pomoč, če bi bila dodeljena
na nacionalni ravni in ki je predvidena za ohranitev ali ponovno
vzpostavitev uspešnega poslovanja, likvidnosti ali solventnosti
banke ali posamezne finančne družbe v skupini, katere del je
banka, ali celotne skupine, katere del je banka;
14. »Komisija« pomeni Evropsko komisijo;
15. »modelsko tveganje« pomeni morebitno izgubo, ki jo
lahko utrpi banka kot posledico odločitev, ki bi lahko načeloma
temeljile na rezultatih notranjih modelov, in sicer zaradi napak
pri razvoju, izvajanju ali uporabi tovrstnih modelov;
16. »nadzorni organ« je nadzorni organ, ki je pristojen za
nadzor nad subjekti finančnega sektorja, in ni pristojni organ, in
na območju Republike Slovenije pomeni Agencijo za zavarovalni nadzor ter Agencijo za trg vrednostnih papirjev;
17. »notranji pristop« pomeni pristop na podlagi notranjih
bonitetnih ocen iz prvega odstavka 143. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, pristop na podlagi notranjih modelov iz 221. člena
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Uredbe (EU) št. 575/2013, pristop na podlagi lastnih ocen iz
225. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, pristop na podlagi naprednih pristopov za merjenje iz drugega odstavka 312. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, metoda notranjih modelov iz 283.
in 363. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter pristop notranjega ocenjevanja iz tretjega odstavka 259. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
18. »Odbor za finančno stabilnost« pomeni Odbor za
finančno stabilnost, ustanovljen na podlagi zakona, ki ureja
makrobonitetni nadzor finančnega sistema;
19. »organ nadzora« pomeni v dvotirnem sistemu upravljanja nadzorni svet banke in v enotirnem sistemu upravljanja
neizvršne člane upravnega odbora banke, ki so v skladu s tem
zakonom pooblaščeni za nadzorovanje in spremljanje vodenja
poslov banke;
20. »organ vodenja« pomeni v dvotirnem sistemu upravljanja upravo banke in v enotirnem sistemu upravljanja izvršne
direktorje banke, ki so v skladu s tem zakonom pooblaščeni za
vodenje poslov banke;
21. »ožji družinski član« pomeni osebo, ki je v razmerju
do druge osebe:
– njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot
zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski
skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske
skupnosti,
– otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje
alineje,
– druga oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo, ali
– stari starš te osebe ali osebe iz prve alineje te točke;
22. »pomembna banka« pomeni banko, ki jo kot pomembno opredeli Banka Slovenije na podlagi tega zakona v zvezi
z uveljavljanem zahtev, ki jih za pomembne banke določa ta
zakon;
23. »pristojni organ« pomeni pristojni organ, kakor je
opredeljen v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, ter Evropsko centralno banko, kadar je pristojna za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad
kreditnimi institucijami v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013,
in na območju Republike Slovenije pomeni Banko Slovenije
ali Evropsko centralno banko, kadar je pristojna za izvajanje
pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad bankami v skladu
z Uredbo (EU) št. 1024/2013;
24. »skupina« pomeni nadrejeno osebo in njene podrejene družbe;
25. »sistemsko pomembna banka« pomeni banko, ki bi
v primeru propada ali slabega poslovanja lahko povzročila
sistemsko tveganje in ima položaj:
– EU nadrejene banke,
– podrejene banke EU nadrejenemu finančnemu holdingu
ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu,
– banke, ki ni podrejena subjektu iz prve in druge alineje
te točke;
26. »sistemsko tveganje« pomeni tveganje motenj v finančnem sistemu, ki ima lahko resne negativne posledice za
finančni sistem in realno gospodarstvo;
27. »subjekt v skupini« pomeni pravno osebo, ki je del
skupine;
28. »tretja država« pomeni državo, ki ni država članica;
29. »upravljalni organ« pomeni organ vodenja ali nadzora
banke;
30. »višje vodstvo« pomeni fizične osebe, ki v banki
opravljajo izvršilne funkcije in so odgovorne organu vodenja za
vsakodnevno izvajanje poslov banke.
(2) Pojmi elektronski denar, plačilna storitev in storitve
upravljanja plačilnih sistemov imajo enak pomen, kakor je določen v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
(3) Banka Slovenije opredeli podrobnejša merila za določitev pomembne banke iz 22. točke prvega odstavka tega
člena v zvezi z uveljavljanjem določenih zahtev, ki jih za po-
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membne banke določa ta zakon ali Uredba (EU) št. 575/2013.
Pri določanju podrobnejših meril za pomembne banke Banka
Slovenije upošteva:
1. velikost in notranjo organiziranost banke,
2. naravo, obseg in zapletenosti dejavnosti, ki jih banka
opravlja,
3. pomen banke za lokalni trg.
8. člen
(uporaba pojmov, ki so opredeljeni v Uredbi (EU)
št. 575/2013)
(1) V tem zakonu se pojmi, ki so opredeljeni v 4. členu
Uredbe (EU) št. 575/2013, z upoštevanjem drugega odstavka
tega člena uporabljajo v enakem pomenu, kot je določen v tej
uredbi.
(2) Za potrebe tega zakona se naslednje definicije iz
Uredbe (EU) št. 575/2013 uporabljajo tako, da:
1. »družba za upravljanje« je družba za upravljanje, kakor
je opredeljena v 19. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 in pomeni družbo za upravljanje iz 6. točke
2. člena ZFK ali drugega upravitelja investicijskih skladov,
vključno s subjekti iz tretjih držav, ki opravljajo podobne dejavnosti in so predmet zakonodaje tretje države, v kateri veljajo
zahteve glede nadzora in regulativne zahteve, ki so vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Evropski uniji;
2. »finančna institucija« je finančna institucija, kakor je
opredeljena v 26. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 in pomeni družbo, ki ni institucija in katere osnovna dejavnost je pridobivanje kapitalskih deležev ali opravljanje
ene ali več dejavnosti iz 2. do 12. točke in 15. točke drugega
odstavka 5. člena tega zakona, vključno s finančnimi holdingi,
mešanimi finančnimi holdingi, plačilnimi institucijami iz zakona,
ki ureja plačilne storitve in sisteme in družbami za upravljanje,
ne vključuje pa zavarovalnih holdingov in mešanih zavarovalnih
holdingov, kot jih določa zakon, ki ureja zavarovalništvo;
3. »finančni instrument« je finančni instrument, kakor je
opredeljen v 50. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 in pomeni karkoli od naslednjega:
– pogodbe, ki eni stranki prinašajo finančno terjatev, drugi
stranki pa finančno obveznost ali lastniški instrument,
– finančni instrument iz drugega odstavka 7. člena ZTFI,
– izvedeni finančni instrument,
– primarni finančni instrument,
– denarni instrument,
pri čemer so instrumenti iz prve, druge in tretje alineje finančni
instrumenti le, če njihova vrednost izhaja iz cene osnovnega
finančnega instrumenta ali druge osnovne postavke, stopnje
ali indeksa;
4. »investicijsko podjetje« je investicijsko podjetje, kakor
je opredeljeno v 2. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 in pomeni investicijsko podjetje iz prvega odstavka
11. člena ZTFI, razen:
– kreditnih institucij,
– lokalnih podjetij,
– podjetij, ki v skladu z ZTFI niso pooblaščena za opravljanje pomožnih investicijskih storitev iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI in so upravičena opravljati le eno ali več
investicijskih storitev in poslov iz 1., 2., 4. in 5. točke prvega
odstavka 8. člena ZTFI ter ne smejo gospodariti z denarjem ali
vrednostnimi papirji svojih strank in zato ne morejo nikoli stopiti
v dolžniško razmerje z njimi;
5. »mešani finančni holding« je mešani finančni holding,
kakor je opredeljen v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 in pomeni mešani finančni holding iz 7. člena
ZFK;
6. »pozavarovalnica« je pozavarovalnica, kakor je opredeljena v 6. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 in pomeni pozavarovalnico iz prve in druge alineje
3. točke 2. člena ZFK;
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7. »reguliran trg« je reguliran trg, kakor je opredeljen v
92. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
in pomeni organiziran trg iz prvega odstavka 14. člena ZTFI;
8. »subjekt finančnega sektorja« je subjekt finančnega
sektorja, kakor je opredeljen v 27. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 in pomeni:
– institucijo,
– finančno institucijo,
– družbo za pomožne storitve, vključeno v konsolidiran
finančni položaj institucije,
– zavarovalnico,
– zavarovalnico tretje države,
– pozavarovalnico,
– pozavarovalnico tretje države,
– zavarovalni holding, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja
zavarovalništvo;
– družbo, ki je v državi članici sedeža upravičena opravljati zavarovalne posle in se zanjo v skladu s predpisi te države,
ki prenašajo 4. člen Direktive 2009/138/ES, ne uporabljajo
zahteve te direktive,
– družbo tretje države, katere glavna dejavnost je primerljiva s katerimkoli subjektom prejšnjih alinej.
9. »udeležba« je udeležba, kakor je opredeljena v 35. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 in
pomeni udeležbo iz druge alineje 12. točke 2. člena ZFK ali
neposredno ali posredno imetništvo 20 odstotkov ali več glasovalnih pravic ali kapitala družbe;
10. »zavarovalnica« je zavarovalnica, kakor je opredeljena v 5. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 in pomeni zavarovalnico iz prve in druge alineje
2. točke 2. člena ZFK.
2. POGLAVJE:
PRISTOJNI ORGAN IN SPLOŠNA NAČELA
IZVAJANJA NADZORA
2.1. Pristojni organi
9. člen
(pristojni organ v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za izvajanje
nadzora nad bankami v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU)
št. 1024/2013, razen glede nalog in pristojnosti bonitetnega
nadzora, za katere je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013
pristojna in odgovorna Evropska centralna banka.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU) št. 1024/2013
zagotavlja, da subjekti nadzora ravnajo v skladu z:
1. določbami tega zakona in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter
predpisov, izdanih na njuni podlagi;
2. določbami regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, ki jih sprejme Komisija v skladu s 10. do 15. členom
Uredbe (EU) št. 1093/2010;
3. smernicami, priporočili, uredbami in drugimi pravnimi
akti, ki jih izda Evropska centralna banka v skladu z Uredbo
EU št. 1024/2013;
4. smernicami, priporočili in drugimi pravnimi akti, ki jih
izda Evropski bančni organ v skladu s 16. členom Uredbe (EU)
št. 1093/2010;
5. opozorili in priporočili, ki jih izda Evropski odbor
za sistemska tveganja v skladu s 16. členom Uredbe (EU)
št. 1092/2010;
6. drugimi veljavnimi pravnimi akti, vključno z akti, ki jih
izda Komisija ali drug organ Evropske unije na podlagi Direktive
(EU) št. 2013/36 ali Direktive 2014/59/EU, ter mednarodnimi
standardi in priporočili glede poslovanja kreditnih institucij in
bonitetnega nadzora kreditnih institucij;
7. usmeritvami, ki jih izda Banka Slovenije glede izvajanja
pravil iz 1. do 6. točke tega odstavka v skladu z 10. členom
tega zakona.
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10. člen
(izdajanje usmeritev)
(1) Banka Slovenije izdaja usmeritve, ki vsebujejo splošna
in podrobnejša pravila za enotno razlago in uporabo predpisov
iz drugega odstavka 9. člena tega zakona ter oblikovanja dobre
prakse.
(2) Usmeritve se objavijo na spletni strani Banke Slovenije.
11. člen
(pristojnost Banke Slovenije za makrobonitetni nadzor)
Banka Slovenije je pristojna za izvajanje 458. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za določanje ukrepov za omejevanje
makrobonitetnega ali sistemskega tveganja v zvezi z bankami
ter za določanje zahtev glede kapitalskih blažilnikov v obsegu
in na način, določen v 7. poglavju tega zakona.
12. člen
(pristojnost Banke Slovenije za nadzor nad drugimi osebami)
(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor
nad osebami, ki v nasprotju s prepovedjo, določeno v 96. členu
tega zakona, opravljajo storitve sprejemanja depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti.
(2) Nadzor nad osebami iz prejšnjega odstavka se opravlja v obsegu, določenem v oddelku 9.4. tega zakona.
13. člen
(sodelovanje v Evropskem sistemu finančnega nadzora)
(1) Banka Slovenije si pri izvajanju nalog in pristojnosti
v zvezi z nadzorom nad bankami v skladu s tem zakonom in
Uredbo (EU) št. 575/2013, zlasti s sodelovanjem s pristojnimi
organi držav članic in organi Evropske unije, prizadeva za
oblikovanje in uveljavljanje enotnih nadzornih orodij in praks.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije
sodeluje:
1. kot članica Evropskega sistema finančnega nadzora in
zlasti zagotavlja pretok ustreznih in zanesljivih informacij med
člani sistema,
2. pri dejavnostih Evropskega bančnega organa in po
potrebi v kolegijih nadzornikov,
3. z Evropskim odborom za sistemska tveganja.
(3) Banka Slovenije odloči o uporabi smernic ali priporočil
evropskega nadzornega organa, ki zadevajo banke, ter lahko
v celoti ali delno zavrne uporabo posameznih smernic ali priporočil, če so za to utemeljeni razlogi. Sklep o uporabi smernic
ali priporočil iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(4) Pristojnosti Banke Slovenije po tem in drugih zakonih ne smejo vplivati na izvajanje njenih nalog iz prejšnjega
odstavka.
2.2. Splošna načela v zvezi z izvajanjem nadzora
2.2.1. Zaupne informacije
14. člen
(obveznost varovanja zaupnih informacij)
(1) Zaupne informacije po tem zakonu so vse informacije
o posamezni banki, ki jih pri opravljanju nadzora nad banko
pridobi Banka Slovenije od banke ali drugih oseb oziroma jih
izdela Banka Slovenije za namene izvajanja nadzora nad posamezno banko, vključno z internimi ocenami in poročili Banke
Slovenije o poslovanju posamezne banke.
(2) Če zakon ne določa drugače, ne sme Banka Slovenije razkriti zaupnih informacij o posamezni banki drugi osebi
ali državnemu organu, razen v obliki povzetka, iz katerega ni
mogoče prepoznati posameznih bank, na katere se nanašajo.
(3) Zaposleni pri Banki Slovenije, revizorji in drugi strokovnjaki, ki delajo ali so delali po pooblastilu Banke Slovenije,
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morajo vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju nalog
za Banko Slovenije, v zvezi z izvajanjem njenih nalog in pristojnosti nadzora, varovati kot zaupne in jih ne smejo razkriti
nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen če ta zakon
določa drugače.
(4) Prepoved iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ne velja:
1. za zaupne informacije, ki so potrebne za izvedbo kazenskega ali predkazenskega postopka;
2. v primeru stečaja banke ali prisilne likvidacije banke,
glede zaupnih informacij, ki so potrebne za uveljavljanje terjatev upnikov do banke in za izvedbo drugih dejanj v stečajnem
postopku ali postopku prisilne likvidacije ter s tema postopkoma
povezanih pravdnih postopkih, razen glede informacij, ki se
nanašajo tudi na druge osebe, ki so bile udeležene pri poskusih
reorganizacije banke;
3. za rezultate stresnih testov, ki jih izvede Banka Slovenije v skladu s petim odstavkom 172. člena tega zakona
ali 32. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010, kadar te rezultate
objavi Banka Slovenije ali jih z namenom objave posreduje
Evropskemu bančnemu organu;
4. za informacije o dovoljenjih za opravljanje bančnih,
finančnih in dodatnih finančnih storitev, o dovoljenjih za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, o dovoljenjih za
pridobitev kvalificiranega deleža ter dovoljenjih za opravljanje
funkcije člana uprave banke;
5. v drugih primerih, ko zakon izrecno določa, da Banka
Slovenije ali oseba iz tretjega odstavka tega člena zaupne
informacije lahko razkrije javnosti ali določenim prejemnikom.
(5) Obveznost varovanja zaupnih informacij iz tega člena
velja tudi za informacije, ki jih Banka Slovenije oziroma osebe
iz tretjega odstavka tega člena pridobijo v okviru izmenjave
informacij z Evropskim bančnim organom, Evropskim organom
za vrednostne papirje in trge, Evropskim odborom za sistemska
tveganja, nadzornimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi organi drugih držav članic, vključno z Evropsko centralno
banko, kadar izvaja pooblastila pristojnega organa v skladu z
Uredbo (EU) št. 575/2013, ter organi držav članic, ki upravljajo
sisteme jamstva za vloge, v skladu s tem zakonom in Uredbo
(EU) št. 575/2013.
(6) Banka Slovenije obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi v okviru izvajanja nalog in pooblastil, določenih s tem
zakonom ali Uredbo (EU) št. 575/2013, v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) št. 45/2001.
15. člen
(uporaba in posredovanje zaupnih informacij)
(1) Banka Slovenije sme zaupne informacije uporabiti
samo za naslednje namene:
1. da preveri pogoje za izdajo dovoljenj in soglasij, o katerih odloča na podlagi tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013
in drugih zakonov, ter da zagotovi učinkovito spremljanje poslovanja bank na posamični in konsolidirani podlagi;
2. da izreka ukrepe nadzora ter odloča o drugih ukrepih,
za katere je pooblaščena v skladu s tem ali drugim zakonom;
3. da izreka kazni za prekrške ter vloži ovadbo zaradi
suma storitve kaznivega dejanja;
4. v postopkih sodnega varstva proti odločbam, ki jih
je izdala, in v drugih sodnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z
izvajanjem njenih nalog in pristojnosti na podlagi tega zakona
ali predpisov EU.
(2) Banka Slovenije lahko zaupne informacije v zvezi s
posamezno banko razkrije drugim osebam izključno pod pogoji,
določenimi v zakonu.
(3) Določbe prejšnjega in tega člena ne preprečujejo
razkritja zaupnih informacij Evropskemu parlamentu, kadar ta
izvaja preiskovalne pristojnosti na podlagi 226. člena Pogodbe
o delovanju Evropske unije.
(4) Ne glede na določbe tega člena se za zahteve, ki jih
Banka Slovenije prejme na podlagi zakona, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja, uporabljajo določbe zakona, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
(razkritje zaupnih informacij)
(1) Banka Slovenije lahko razkrije zaupne informacije
nadzornim organom Republike Slovenije ali pristojnim organom
drugih držav članic v zvezi z izvajanjem njihovih nalog in pristojnosti nadzora ter Evropski centralni banki, kadar izvaja pooblastila pristojnega organa v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.
(2) Banka Slovenije lahko razkrije zaupne informacije
tudi naslednjim subjektom Republike Slovenije, druge države
članice ali Evropske unije, v zvezi z izvajanjem njihovih nalog
in pristojnosti:
1. organom, pristojnim za nadzor drugih subjektov finančnega sektorja in za nadzor finančnih trgov;
2. organom, pristojnim za izvajanje makrobonitetnega
nadzora;
3. organom, pristojnim za reševanje institucij, ter organom, odgovornim za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema;
4. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v
postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem
podobnem postopku;
5. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji v skladu s
predpisi, ki urejajo izvedbo kazenskega ali predkazenskega
postopka;
6. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov kreditnih institucij, investicijskih podjetij, zavarovalnic in finančnih institucij;
7. subjektom ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva
za vloge, glede informacij, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih
nalog;
8. centralni banki Evropskega sistema centralnih bank,
Evropski centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti, kadar so te
informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike in s tem
povezanim zagotavljanjem likvidnosti, pregledom nad plačili in
nad delovanjem klirinških in poravnalnih sistemov, ter zagotavljanjem stabilnosti finančnega sistema;
9. pogodbenim ali institucionalnim shemam za zaščito
vlog iz sedmega odstavka 113. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
10. organom, pristojnim za pregled nad delovanjem plačilnih sistemov;
11. Evropskemu bančnemu organu v obsegu, potrebnem
za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog v skladu z Uredbo
(EU) št. 1093/2010, Evropskemu odboru za sistemska tveganja, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njegovih
nalog v skladu z Uredbo (EU) št. 1092/2010, Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njegovih nalog v skladu z Uredbo
(EU) št. 1094/2010, in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, kadar so te informacije pomembne za opravljanje
njegovih nalog v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010;
12. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali
v drugem podobnem postopku;
13. organom, ki so pristojni za nadzor nad pogodbenimi
ali institucionalnimi shemami za zaščito vlog iz sedmega odstavka 113. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
14. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki
opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb;
15. organom, ki so pristojni za odkrivanje ali pregon dejanj, ki pomenijo kršitev predpisov o poslovanju gospodarskih
družb, če jih potrebujejo v postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih
pristojnosti;
16. centralni klirinško-depotni družbi ali drugi klirinški
družbi oziroma poravnalnemu sistemu po ZTFI, v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih
na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Banka Slovenije
oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno
ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne
neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov;

Uradni list Republike Slovenije
17. pritožbenemu organu ali sodišču, ki v zvezi s konkretno informacijo vodi postopek na področju dostopa do informacij javnega značaja;
18. državnemu organu, ki opravlja nadzor nad varstvom
osebnih podatkov.
(3) Banka Slovenije lahko subjektom iz prvega in drugega
odstavka tega člena razkrije le tiste zaupne informacije, ki jih
organ oziroma oseba potrebuje za izvajanje svojih nalog ali
pristojnosti v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo njihovo
delovanje in pristojnosti. Če zaupne informacije vključujejo
zaupne podatke o posamezni stranki, se ti podatki posredujejo
subjektom iz prvega in drugega odstavka tega člena le, če bi
zaupne podatke ob upoštevanju drugega ali tretjega odstavka
126. člena tega zakona lahko ti subjekti zahtevali tudi neposredno od banke.
(4) Kadar organi iz 12., 13. ali 14. točke drugega odstavka
tega člena izvajajo pristojnosti odkrivanja in pregona kršitev
predpisov s pomočjo oseb, ki so imenovane za izvajanje posameznih nalog in niso del javnega sektorja, lahko Banka Slovenije razkrije zaupne informacije tudi tem osebam.
(5) Subjekti, ki pridobijo zaupne informacije na podlagi
tega člena, smejo te informacije uporabiti samo za izvajanje
svojih pristojnosti nadzora oziroma nalog iz prvega odstavka
tega člena in jih ne smejo razkriti drugi osebi ali državnemu
organu, razen v primerih iz četrtega odstavka 14. člena tega
zakona.
(6) Banka Slovenije sme zaupne informacije, ki jih je
pridobila od pristojnega organa druge države članice ali pri
opravljanju pregleda poslovanja podružnice banke države članice v skladu z oddelkom 9.2. tega zakona, razkriti subjektom
iz 12. do 16. točke drugega odstavka tega člena s soglasjem
pristojnega organa te države članice.
17. člen
(razkritje zaupnih informacij drugim organom
Republike Slovenije)
(1) Banka Slovenije lahko zaupne informacije razkrije
vladi oziroma drugemu državnemu organu Republike Slovenije, ki je odgovoren za pripravo zakonodaje glede nadzora
nad bankami, investicijskimi podjetji, finančnimi institucijami
in zavarovalnicami, kadar je takšno razkritje nujno za izvedbo
ukrepov za stabilizacijo banke.
(2) Banka Slovenije lahko zaupne informacije razkrije
Državnemu zboru, kadar ta v skladu z zakonsko določenimi pooblastili izvaja nadzor nad delovanjem Banke Slovenije v zvezi
z izvajanjem njenih nalog in pooblastil pri opravljanju nadzora,
in le v obsegu, ko je posredovanje posameznih zaupnih informacij nujno za izvajanje pooblastil nadzora nad delovanjem
Banke Slovenije.
(3) Subjekti, ki pridobijo zaupne informacije na podlagi
prvega ali drugega odstavka tega člena, morajo te informacije
varovati kot zaupne in jih ne smejo razkriti drugi osebi ali državnemu organu, razen v primerih iz četrtega odstavka 14. člena
tega zakona.
(4) Banka Slovenije sme zaupne informacije, ki jih je
pridobila od pristojnega organa druge države članice ali pri
opravljanju pregleda poslovanja podružnice banke države članice v skladu z oddelkom 9.2. tega zakona, razkriti subjektom
iz prvega in drugega odstavka tega člena samo s soglasjem
pristojnega organa te države članice.
18. člen
(obveščanje v primeru kriznih razmer)
(1) Banka Slovenije v primeru kriznih razmer v Republiki
Sloveniji, ki vključujejo tudi primere, določene v 18. členu
Uredbe (EU) št. 1093/2010, ali ob drugih neugodnih trendih
na finančnih trgih, ki lahko ogrozijo likvidnost trga ali stabilnost
finančnega sistema v drugi državi članici, zlasti v primerih, ko
so te razmere povezane s poslovanjem pomembne podružnice banke ali subjektov v skupini v drugi državi članici, o tem
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nemudoma obvesti pristojni organ te države članice, Evropski
bančni organ, centralne banke ESCB ter Evropski odbor za
sistemska tveganja.
(2) Kadar Banka Slovenije pridobi zaupne informacije
v zvezi z okoliščinami iz prejšnjega odstavka od pristojnega
organa druge države članice ali drugega organa iz prejšnjega
odstavka, o tem nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za
finance, kadar je takšno razkritje nujno, da se zagotovi učinkovit nadzor ter izvedejo ukrepi za reševanje ali prenehanje
kreditnih institucij.
(3) Ne glede na četrti odstavek prejšnjega člena sme
Banka Slovenije razkriti zaupne informacije, ki jih pridobi v
zvezi z okoliščinami iz prvega odstavka tega člena, ministrstvu,
pristojnemu za finance, tudi brez soglasja pristojnega organa
države članice, če je razkritje nujno za izvedbo ukrepov za
stabilizacijo banke.
19. člen
(posredovanje zaupnih informacij osebam tretje države)
(1) Banka Slovenije lahko razkrije zaupne informacije
osebam iz tretje države, ki imajo v tretji državi položaj pristojnega organa ali subjekta iz 1. do 6. točke ter 12. do 14. točke
drugega odstavka 16. člena tega zakona, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
1. če je Republika Slovenija s tretjo državo sklenila dogovor o sodelovanju med navedenimi organi Republike Slovenije
in tretje države, s katerim je dogovorjena medsebojna izmenjava zaupnih informacij;
2. če se za navedene osebe tretje države v tej državi
uporabljajo pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij,
z vsebino, določeno v 14. in 15. členu tega zakona;
3. če je informacija, ki je predmet razkritja osebi tretje
države, namenjena samo potrebam izvajanja nalog pristojnega
organa ali nalog subjektov iz 1. do 6. točke ter 12. do 14. točke
drugega odstavka 16. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije sme zaupne informacije, ki jih je pridobila od pristojnega organa druge države članice ali pri opravljanju pregleda poslovanja podružnice banke države članice v
skladu s tem zakonom, razkriti osebam iz prejšnjega odstavka
samo s soglasjem pristojnega organa te države članice.
2.2.2. Odgovornost za izvajanje nadzora
20. člen
(odgovornost v zvezi z izvajanjem nadzora)
(1) Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu
ali po njenem pooblastilu, pri izvajanju pristojnosti nadzora na
podlagi tega zakona ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Šteje se, da je Banka Slovenije pri izrekanju ukrepov
nadzora in izvajanju drugih pristojnosti na podlagi tega zakona
ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju dejstev
in okoliščin, s katerimi je razpolagala v času odločanja, lahko
upravičeno štela, da so izpolnjeni pogoji za izrekanje ukrepov
nadzora ali za izvajanje drugih pristojnosti v skladu s tem zakonom in da so izrečeni ukrepi zakoniti.
(3) Banka Slovenije je odgovorna za ravnanja oseb, ki so
pri izvajanju nadzora in drugih pristojnosti Banke Slovenije v
skladu s tem zakonom delovale na podlagi pooblastila Banke
Slovenije po pravilih, ki urejajo odgovornost delodajalcev za
škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim osebam povzročijo zaposleni. Če zaradi ravnanja osebe, ki je delovala
na podlagi pooblastila Banke Slovenije, nastane škoda, lahko
oškodovanec ne glede na določbe drugih zakonov zahteva
povračilo škode izključno od Banke Slovenije.
(4) Šteje se, da je oseba, ki je delovala v imenu Banke
Slovenije pri izvajanju pristojnosti nadzora v skladu s tem
zakonom, ravnala z ustrezno skrbnostjo, če je ob upoštevanju
dejstev in okoliščin, s katerimi je razpolagala v času svojega
delovanja, ravnala kot dober strokovnjak.

Stran

2840 /

Št.

25 / 13. 4. 2015

2.2.3. Sodelovanje med nadzornimi organi
21. člen
(sodelovanje med nadzornimi organi Republike Slovenije)
(1) Banka Slovenije in nadzorni organi Republike Slovenije sodelujejo pri izvajanju svojih nalog in pooblastil pri opravljanju nadzora ter si skupno prizadevajo za učinkovit nadzor
na ravni finančnega sistema.
(2) Banka Slovenije in nadzorni organi Republike Slovenije si v največji možni meri prizadevajo za poenotenje nadzorniških praks ter v tem okviru tudi za primerljivost metodološkega
pristopa pri nadzoru upravljanja tveganj.
(3) Banka Slovenije in nadzorni organi Republike Slovenije morajo na zahtevo posameznega nadzornega organa
posredovati temu organu vse podatke glede nadzorovanega
subjekta, ki jih organ potrebuje v postopku opravljanja nalog
nadzora, v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj ali pri odločanju
o drugih posamičnih zadevah v skladu z zakonom.
(4) Banka Slovenije in nadzorni organi Republike Slovenije morajo drug drugega na lastno pobudo obveščati o nepravilnostih ali drugih okoliščinah, ki jih ugotovijo pri opravljanju
nadzora ali drugih svojih nalog in pristojnosti, če te ugotovitve
vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje nalog tega nadzornega
organa pri opravljanju nadzora, zlasti informacije o:
1. ugotovljenih neugodnih trendih v poslovanju nadzorovanega subjekta, zlasti glede izpolnjevanja bonitetnih zahtev, ki
bi lahko resno vplivali na druge nadzorovane subjekte;
2. pomembnejših kaznih in ukrepih nadzora, ki jih izreče
nadzorni organ v okviru svojih pristojnosti.
(5) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja Banke Slovenije in nadzornih organov Republike Slovenije določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister) pristojna za finance, na podlagi predhodnega mnenja
Banke Slovenije in nadzornih organov Republike Slovenije.
22. člen
(sodelovanje s pristojnimi organi držav članic in tretjih držav)
(1) Banka Slovenije sodeluje s pristojnimi organi držav
članic, ki so pristojni za nadzor kreditnih institucij, glede nadzora nad poslovanjem kreditnih institucij, ki poslujejo v Republiki
Sloveniji in drugih državah članicah, v katerih nimajo sedeža,
zlasti prek podružnice.
(2) Banka Slovenije sodeluje s pristojnimi organi drugih
držav članic zlasti z izmenjavo vseh informacij, s katerimi bi
se lahko olajšal nadzor nad kreditnimi institucijami, vključno
s preverjanjem pogojev za izdajo dovoljenj, spremljanjem izpolnjevanja bonitetnih zahtev ter presojo ugleda in izkušenj
članov upravljalnih organov ter primernosti imetnikov kvalificiranih deležev.
(3) Banka Slovenije pristojnemu organu v državi članici:
1. na njegovo zahtevo predloži informacije iz prejšnjega
odstavka;
2. na lastno pobudo posreduje vse informacije, ki so po
mnenju Banke Slovenije bistvene za izvajanje nalog nadzora
tega pristojnega organa.
(4) Informacija se šteje za bistveno po prejšnjem odstavku, če bi lahko imela pomemben vpliv za oceno finančne
trdnosti banke države članice.
(5) Banka Slovenije sklepa sporazume o sodelovanju s
pristojnimi organi tretjih držav glede opravljanja nalog nadzora
nad bankami, ki opravljajo storitve v tretji državi v skladu s
tem zakonom, ter glede opravljanja nalog nadzora nad podružnicami bank iz tretje države, ki so pridobile dovoljenje za
opravljanje storitev na območju Republike Slovenije v skladu
s tem zakonom.
23. člen
(sodelovanje z Evropskim bančnim organom)
(1) Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem nalog nadzora
nad bankami sodeluje z Evropskim bančnim organom in mu
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predloži vse informacije, potrebne za izvajanje njegovih nalog
v skladu z določbami 35. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(2) Banka Slovenije obvesti Evropski bančni organ v
skladu s 19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010, če pristojni
organ druge države članice Banki Slovenije ne predloži bistvenih informacij za izvajanje nadzora nad bankami in glede
poslovanja bank držav članic v Republiki Sloveniji ali če zavrne
zahtevo Banke Slovenije za sodelovanje, zlasti glede izmenjave pomembnih informacij v zvezi z opravljanjem nadzora,
oziroma če se na takšno zahtevo Banke Slovenije ne odzove
v razumnem roku.
24. člen
(obveščanje organov Evropske unije)
Banka Slovenije obvešča Komisijo, Evropski bančni odbor, Evropski bančni organ, Evropsko centralno banko in druge
organe Evropske unije v skladu s predpisi Evropske unije.
3. POGLAVJE:
STATUSNI USTROJ BANKE
3.1. Splošne določbe
25. člen
(organiziranost kot delniška družba)
(1) Banka mora biti organizirana v pravnoorganizacijski
obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe.
(2) Za banko se uporabljajo določbe ZGD-1, ki veljajo
za delniške družbe ali evropske delniške družbe, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
26. člen
(uporaba imena)
(1) V sodni register se ne sme vpisati firma, ki vsebuje
besede »banka«, »kreditna institucija« ali »hranilnica« ali izpeljanke iz teh besed, če pravna oseba ni pridobila dovoljenja
pristojnega organa za opravljanje bančnih storitev.
(2) Če uporaba firme ali druge oznake banke države
članice, ki opravlja storitve v Republiki Sloveniji ustvarja ali bi
lahko ustvarila zmedo med uporabniki, lahko Banka Slovenije
od te banke zahteva, da uporabi dodatne znake, s katerimi se
odpravijo nejasnosti.
3.2. Ustanovni kapital in delnice banke
27. člen
(ustanovni kapital banke)
(1) Najnižji znesek ustanovnega kapitala banke je
5.000.000 eurov.
(2) Ustanovni kapital banke vključuje eno ali več postavk
iz točk (a) do (e) prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013.
28. člen
(delnice banke)
(1) Delnice banke se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice banke se lahko vplačajo samo v denarju.
(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja v primeru:
1. ustanovitve banke ali povečanja osnovnega kapitala
banke zaradi izvedbe združitve ali delitve;
2. povečanja osnovnega kapitala banke iz sredstev banke;
3. povečanja osnovnega kapitala banke na podlagi ukrepov zgodnjega posredovanja v skladu s tem zakonom;
4. povečanja osnovnega kapitala banke na podlagi ukrepov za reševanje banke, v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in postopke prenehanja bank.
(4) Kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala
banke se za namen tega zakona ne šteje:
1. izročitev zamenljivih kapitalskih instrumentov, ki jih
je izdala banka in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami
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Uredbe (EU) št. 575/2013, če so bili kapitalski instrumenti
vplačani v denarju;
2. denarne terjatve, ki pripadajo zaposlenim iz naslova
izplačila variabilnega dela prejemkov, ki jim jih zagotavlja banka
v skladu s tem zakonom.
(5) Delnice banke morajo biti v celoti vplačane pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(6) Za delnice banke, ki so delnice z nominalnim zneskom,
se ne uporablja določba drugega odstavka 172. člena ZGD-1,
ki določa, da se morajo delnice z nominalnim zneskom glasiti
najmanj na en euro ali njegov večkratnik, za kosovne delnice
banke pa se ne uporablja določba tretjega odstavka 172. člena
ZGD-1, ki določa, da znesek v osnovnem kapitalu, ki pripada
posamezni kosovni delnici, ne sme biti nižji od enega eura.
(7) Banka Slovenije predpiše merila za stvarne vložke, ki
se lahko upoštevajo pri povečanju osnovnega kapitala banke
v skladu s 3. točko tretjega odstavka tega člena.
(8) Statut banke lahko določi pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala banke (odobreni kapital), pri čemer
se ne uporabljata zahtevi iz ZGD-1, da znesek odobrenega
kapitala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki je
obstajal v času, ko je bil statut spremenjen. Statut banke lahko
določi tudi pogoje povečanja osnovnega kapitala z odobrenim
kapitalom.
(9) Ne glede na določbe ZGD-1 sme pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala banke najmanjši emisijski znesek
delnic, izdanih v postopku pogojnega povečanja osnovnega
kapitala, preseči polovico osnovnega kapitala, ki obstaja med
sklepanjem o pogojnem povečanju kapitala.

(2) Za kreditiranje iz prejšnjega odstavka se štejejo tudi
drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem namenu enaki
kreditu.
(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena velja tudi
za kapitalske in druge instrumente, katerih izdajatelj je banka
oziroma družba, v kateri je banka udeležena z najmanj 20-odstotnim deležem v kapitalu ali glasovalnih pravicah in ki se
glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala
banke oziroma teh družb.
(4) Za terjatve delničarja do banke iz naslova vloge na
podlagi pogodbe o vodenju transakcijskega računa, hranilne
vloge, denarnega depozita ali drugih pozitivnih stanj, ki so
posledica običajnih bančnih transakcij in na podlagi katerih
mora banka delničarju vrniti denarna sredstva, ki jih je pri banki
vplačal delničar banke ali tretja oseba za račun delničarja, se
ne uporablja četrti odstavek 227. člena ZGD-1.

29. člen

3.4. Sistem upravljanja banke

(ničnost skupščinskih sklepov)
(1) Poleg primerov, določenih v ZGD-1, je sklep skupščine
ničen, če je v nasprotju z ukrepom, ki ga na podlagi tega zakona ali Uredbe (EU) št. 1024/2013 banki izreče Banka Slovenije
ali Evropska centralna banka kot pristojni organ, ali v primeru,
če se s skupščinskim sklepom zmanjšujejo učinki ali zaobide
namen takšnega ukrepa.
(2) Ničnost skupščinskega sklepa zaradi razlogov iz
prejšnjega odstavka lahko v šestih mesecih od vpisa sklepa
skupščine v sodni register uveljavlja Banka Slovenije v zvezi z
ukrepi nadzora na podlagi tega zakona ali Evropska centralna
banka, kadar je izrekla ukrepe nadzora na podlagi Uredbe (EU)
št. 1024/2013.
3.3. Dejavnost banke
30. člen
(opravljanje storitev)
(1) Banka lahko opravlja bančne storitve, finančne storitve
in dodatne finančne storitve.
(2) Banka lahko začne opravljati storitve iz prejšnjega odstavka, ko pridobi dovoljenje za opravljanje teh storitev v skladu
s tem zakonom in Uredbo (EU) št. 1024/2013.
(3) Banka lahko poleg storitev iz prvega odstavka tega
člena opravlja tudi pomožne storitve.
(4) Pomožne storitve so upravljanje premoženja banke,
vodenje zbirk podatkov, vključno z osebnimi podatki, ali opravljanje podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora opravljanju
storitev ene ali več kreditnih institucij.
(5) Banka ne sme opravljati drugih dejavnosti in storitev,
razen storitev iz prvega in tretjega odstavka tega člena.

32. člen
(sodelovanje banke pri finančnem prestrukturiranju)
(1) Banka, ki v okviru finančnega prestrukturiranja z dolžnikom, ki je pravna oseba, sklene dogovor o delnem odpustu
dolga, lahko v postopku zaradi insolventnosti, ki je začet zoper
tega dolžnika v 12 mesecih po sklenitvi dogovora o odpustu
dolga, uveljavlja poplačilo celotnega dolga, kot da dogovor o
odpustu dolga ne bi bil sklenjen.
(2) Posojilo, ki ga banka zagotovi dolžniku, v katerem je
pridobila delež v kapitalu z namenom finančnega prestrukturiranja, se v kasnejšem stečajnem postopku ali postopku prisilne
poravnave nad tem dolžnikom, ne šteje kot premoženje družbe.

3.4.1. Skupne določbe za upravljalni organ banke
33. člen
(sistem upravljanja banke)
(1) Banka lahko izbere dvotirni sistem upravljanja banke
z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja
banke z upravnim odborom.
(2) Za upravni odbor banke z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzornem svetu banke, za izvršne direktorje pa določbe tega zakona
o upravi banke.
(3) Za banke z enotirnim sistemom upravljanja veljajo
naslednja posebna pravila:
1. upravni odbor banke mora imenovati najmanj dva izvršna direktorja izmed članov upravnega odbora, pri čemer se
izvršni direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor) lahko imenuje samo od članov upravnega odbora;
2. za izvršne direktorje je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora banke;
3. člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne
smejo voditi poslov banke;
4. predsednik oziroma predsednica upravnega odbora (v
nadaljnjem besedilu: predsednik upravnega odbora) ne more
biti imenovan za izvršnega direktorja v isti banki, Banka Slovenije pa lahko na zahtevo banke dovoli, da funkcijo izvršnega
direktorja v banki opravlja predsednik upravnega odbora, če so
za to podani utemeljeni razlogi na strani banke.
(4) Za banko se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja
sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu banke.

31. člen

34. člen

(prepoved kreditiranja in fiktivni posli)

(sestava upravljalnega organa)

(1) Banka ne sme posredno ali neposredno kreditirati in
dajati jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic oziroma deležev družb, v katerih je banka udeležena z najmanj 20-odstotnim deležem v kapitalu ali glasovalnih pravicah.

(1) Upravljalni organ banke mora biti sestavljen tako, da
ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj,
ki jim je izpostavljena.
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(2) 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;
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.
(3) Banka mora politiko izbora primernih kandidatov in
njeno izvajanje v skladu s prejšnjim odstavkom ustrezno dokumentirati in objaviti v skladu s točko (c) drugega odstavka
435. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Banka Slovenije zbira informacije iz prejšnjega odstavka z namenom primerjave praks glede raznolikosti v upravljalnih organih bank ter te podatke posreduje Evropskemu
bančnemu organu.
(5) Banka mora zagotoviti ustrezne kadrovske in finančne
pogoje za uvajanje in usposabljanje članov upravljalnega organa.
35. člen
(ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa)
(1) Banka mora vzpostaviti in izvajati proces ocenjevanja
primernosti članov upravljalnega organa pred imenovanjem in po
imenovanju, če nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba izvesti ponovno ocenjevanje primernosti, najmanj pa enkrat letno.
(2) Kadar pri izvedbi ocenjevanja iz prejšnjega odstavka
sodeluje posameznik, ki je zaposlen v banki, mora banka zagotoviti ustrezno zaščito te osebe pred morebitnimi povračilnimi
ukrepi.
(3) Banka mora v petih dneh po sprejetju sklepa nadzornega sveta o imenovanju ali razrešitvi članov uprave oziroma
o potrditvi ustreznosti kandidatov za člane nadzornega sveta
banke, o tem obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko centralno
banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe. V zvezi z imenovanjem člana uprave
ali nadzornega sveta mora banka predložiti oceno primernosti
kandidatov, ki jo je izvedla.
36. člen
(nezdružljivost opravljanja drugih direktorskih funkcij)
(1) Banka mora pri določanju števila direktorskih funkcij,
ki jih lahko istočasno opravlja posamezni član upravljalnega
organa v drugih družbah in organizacijah hkrati z opravljanjem
funkcije člana upravljalnega organa banke, upoštevati posamične okoliščine v zvezi z banko in članom, zlasti z vidika časa,
ki ga mora ta nameniti opravljanju svoje funkcije, ter naravo,
obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih opravlja banka.
(2) Kot direktorska funkcija v drugi družbi in organizaciji
se za namene tega člena šteje:
1. funkcija vodenja, v okviru katere je oseba pooblaščena
za vodenje poslov in zastopanje družbe, vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom, prokuristom ter funkcijami
višjega vodstva (v nadaljnjem besedilu: izvršna direktorska
funkcija);
2. funkcija nadzora, v okviru katere je oseba pooblaščena
in odgovorna za nadzorovanje in spremljanje vodenja poslov
družbe (v nadaljnjem besedilu: neizvršna direktorska funkcija).
(3) 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 za eno od naslednjih kombinacij:
1. izvršna direktorska funkcija z največ dvema neizvršnima direktorskima funkcijama ali
2. največ štiri neizvršne direktorske funkcije.
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(4) Za namene iz prejšnjega odstavka se kot ena sama
direktorska funkcija štejejo:
1. izvršne ali neizvršne direktorske funkcije v družbah
znotraj iste skupine;
2. izvršne ali neizvršne direktorske funkcije v:
– kreditnih institucijah, ki so članice iste institucionalne
sheme za zaščito vlog, če so izpolnjeni pogoji iz sedmega
odstavka 113. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ali
– družbah, vključno z nefinančnimi subjekti, v katerih ima
banka kvalificiran delež.
(5) Za namene iz tretjega odstavka tega člena se ne
upoštevajo direktorske funkcije, ki jih posamezni član upravljalnega organa banke opravlja v družbah in organizacijah, katerih
prevladujoča dejavnost je nepridobitne narave.
(6) Na podlagi zahteve posameznega člana in ob soglasju
banke lahko Banka Slovenije z upoštevanjem prvega odstavka tega člena temu članu dovoli opravljati dodatno neizvršno
direktorsko funkcijo. Banka Slovenije o vsakem dovoljenju za
opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije obvesti
Evropski bančni organ.
(7) Član oziroma članica upravljalnega organa (v nadaljnjem besedilu: član upravljalnega organa) mora pred imenovanjem in ves čas trajanja opravljanja funkcije člana upravljalnega
organa banko pisno obveščati o vseh direktorskih funkcijah, ki
jih opravlja oziroma jih je začel opravljati v drugih družbah in
organizacijah ter o prenehanju opravljanja teh funkcij.
3.4.2. Uprava banke
37. člen
(sestava uprave)
(1) Uprava banke mora imeti najmanj dva člana, ki banko
skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu.
(2) Posamezni član oziroma članica uprave (v nadaljnjem
besedilu: član uprave) ali prokurist ne sme biti pooblaščen
za samostojno zastopanje banke za celoten obseg poslov iz
dejavnosti banke.
(3) Člani uprave morajo opravljati posle vodenja banke na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za polni delovni čas.
(4) Najmanj en član uprave mora imeti zadostno znanje
slovenskega jezika, primerno za opravljanje dolžnosti člana
uprave banke.
(5) Uprava banke mora voditi posle banke v Republiki
Sloveniji.
38. člen
(pogoji za imenovanje člana uprave)
(1) Za člana uprave banke je lahko imenovana oseba:
1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za vodenje poslov
banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka
oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ki ima ugled in lastnosti za vodenje poslov banke ter
njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni 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;
3. ki ne krši 36. člena tega zakona ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat oziroma kandidatka (v nadaljnjem
besedilu: kandidat) uskladil s temi zahtevami v roku iz drugega
odstavka 43. člena tega zakona.
(2) Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za vodenje
poslov banke, če je bila:
1. pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
obsodba še ni bila izbrisana; ali
2. 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.
39. člen
(opravljanje funkcije člana uprave)
(1) Funkcijo člana uprave banke lahko opravlja le oseba,
ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave te
banke v skladu s tem zakonom.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Nadzorni svet mora odločiti o imenovanju določene
osebe za člana uprave banke, preden ta oseba vloži zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, pri čemer se mora
seznaniti tudi z oceno komisije za imenovanja glede primernosti te osebe za člana uprave banke.
(3) Sklep nadzornega sveta o imenovanju določene osebe za člana uprave učinkuje:
1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi
dovoljenje za opravljanje te funkcije; in
2. pod razveznim pogojem, ki nastopi:
– če ta oseba v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju
za člana uprave 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 uprave te banke zavržena ali zavrnjena.
(4) Član uprave banke se lahko vpiše v sodni register, ko
pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke,
razen če je imenovan kot nadomestni član uprave v skladu s
petim odstavkom tega člena.
(5) V primeru, ko posameznemu članu uprave preneha
funkcija ali ko zaradi drugih okoliščin ne opravlja ali verjetno
ne bo opravljal funkcije člana uprave skupno več kakor dva
meseca in uprava banke zato deluje ali bo delovala le z enim
članom uprave, mora nadzorni svet nemudoma imenovati novega člana uprave ali osebo, ki pri vodenju in zastopanju banke nadomesti manjkajočega člana oziroma članico uprave (v
nadaljnjem besedilu: nadomestni član uprave). Pri imenovanju
nadomestnega člana uprave mora nadzorni svet upoštevati
pogoje iz prejšnjega člena.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nadomestni član uprave opravlja funkcijo člana uprave banke brez
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke največ
šest mesecev od dneva imenovanja.
(7) Za člana uprave, ki ga je v skladu z 256. členom ZGD1 imenovalo sodišče, se smiselno uporabljajo določbe četrtega
do šestega odstavka tega člena.
40. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave banke)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave banke mora kandidat priložiti:
1. dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 38. člena tega zakona in
2. strategijo vodenja poslov banke.
(2) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave banke se vloži pri Banki Slovenije. Kadar pristojnosti in naloge nadzora iz točke (e) prvega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1024/2013 v zvezi s to banko izvaja Evropska
centralna banka, se postopek nadaljuje v skladu s to uredbo.
(3) Podatke glede opravljanja drugih direktorskih funkcij
iz 36. člena tega zakona ter podatke o okoliščinah iz drugega
odstavka 38. člena tega zakona pridobi Banka Slovenije od
kandidata za člana organa vodenja banke, lahko pa jih pridobi
od pristojnih državnih organov in iz uradnih evidenc.
(4) Banka Slovenije lahko na podlagi zahteve za izdajo
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke od banke
zahteva, da v določenem roku predloži Banki Slovenije oceno
glede primernosti kandidata.
41. člen
(ustni razgovor)
(1) Banka Slovenije lahko odloči, da se v postopku izdaje
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke opravi
ustni razgovor, na katerem se kandidata za člana uprave povabi, da podrobneje predstavi okoliščine, ki so po mnenju Banke
Slovenije pomembne za odločitev o izdaji dovoljenja.
(2) Razgovor se zvočno snema. Pred začetkom razgovora komisija kandidata seznani, da se razgovor zvočno snema.
Posnetek mora vsebovati naslednje podatke: uradno osebo,

Št.

25 / 13. 4. 2015 /

Stran

2843

sestavo komisije, kraj, datum in uro razgovora, zadevo ter podatke za identifikacijo kandidata ter drugih oseb, ki so prisotne
na razgovoru. Iz posnetka se mora jasno prepoznati, kdo je dal
posamezno izjavo.
(3) Na podlagi zvočnega posnetka uradna oseba sestavi
zapisnik, ki vsebuje povzetek razgovora. V zapisniku je treba
zapisati, da je bil razgovor posnet z napravo za zvočno snemanje, da so bili kandidat in drugi udeleženci obveščeni o snemanju, da je bil posnetek na zahtevo kandidata reproduciran,
in kraj hrambe posnetka, če ni priložen zapisniku.
(4) Uradna oseba iz prejšnjega odstavka sestavi zapisnik
v osmih dneh po razgovoru. Kandidat ima v nadaljnjih treh dneh
pravico do vpogleda v zapisnik in pravico do pisnega ugovora
zoper morebitno nepravilnost zapisa.
(5) O ugovoru kandidata zoper zapisnik odloči Svet Banke Slovenije s sklepom. Zoper sklep o ugovoru ni posebnega
sodnega varstva.
(6) Banka Slovenije hrani zvočne posnetke razgovora
do pravnomočnosti odločitve o zahtevi za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave banke.
42. člen
(odločanje o zahtevi za opravljanje funkcije člana uprave)
(1) Banka Slovenije na podlagi zahteve in dokumentacije
ter predstavitve kandidata za člana uprave oceni izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 34. člena, prvega odstavka
36. člena in 38. člena tega zakona, zlasti glede ustreznosti
postopka izbora in imenovanja kandidata, ki ga je izvedla banka, ter glede strategije vodenja poslov banke, ki jo je predložil
kandidat, za varno in skrbno upravljanje banke.
(2) Banka Slovenije podatke, ki jih potrebuje v postopku
odločanja o izdaji dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, po uradni dolžnosti brezplačno pridobi od pristojnih državnih
organov oziroma nosilcev javnih pooblastil. Za presojo ugleda
in izkušenj posameznega kandidata Banka Slovenije pridobi
tudi informacije, ki jih obdeluje Evropski bančni organ glede morebitnih ukrepov in sankcij, ki so jih izrekli drugi pristojni organi.
(3) Banka Slovenije se o zahtevi za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave banke, ki je v skladu s tem
zakonom vključena v nadzor banke države članice na konsolidirani podlagi, posvetuje s pristojnimi organi držav članic, ki
sodelujejo pri nadzoru na konsolidirani podlagi, če odločitev o
zahtevi za izdajo dovoljenja vpliva ali bi lahko vplivala na izvajanje nalog pristojnega organa druge države članice v zvezi z
banko države članice.
(4) Če Banka Slovenije na podlagi obvestila banke iz tretjega odstavka 35. člena tega zakona v zvezi z imenovanjem
člana uprave banke ugotovi, da banka v postopku izbora in
ocenjevanja primernosti kandidata ni ravnala v skladu s tem
zakonom ali pravili banke, Banka Slovenije zavrže zahtevo
kandidata za člana uprave banke in odredi banki, da ponovi
postopek izbora kandidata za člana uprave.
43. člen
(zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja
za opravljanje funkcije člana uprave)
(1) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje funkcije člana uprave banke, če kandidat ne
izpolnjuje pogojev za imenovanje za člana uprave iz 38. člena
tega zakona.
(2) Če pri kandidatu za člana v času odločanja o izdaji
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave niso podani
razlogi za zavrnitev zahteve iz prejšnjega odstavka, vendar
pa so pri kandidatu ovire za opravljanje funkcije člana uprave
banke iz 36. člena tega zakona zaradi opravljanja direktorskih
funkcij v drugih družbah in organizacijah, Banka Slovenije izda
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke in določi
rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od treh mesecev, v
katerem se mora član uprave uskladiti z zahtevami iz 36. člena
tega zakona.
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(3) Član uprave lahko v primeru iz prejšnjega odstavka začne opravljati funkcijo člana uprave, ko se uskladi z
zahtevami iz 36. člena tega zakona in o tem obvesti Banko
Slovenije.
44. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave banke)
(1) Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke
preneha veljati, če:
1. osebi preneha funkcija člana uprave banke, na katero
se dovoljenje nanaša ali
2. se član uprave v roku, določenem v odločbi o izdaji
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, ne uskladi z
zahtevami iz 36. člena tega zakona.
(2) Banka mora v primerih iz prejšnjega odstavka o tem,
da je osebi prenehala funkcija člana uprave banke, v petih
delovnih dneh po prenehanju obvestiti Banko Slovenije ali
Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge
iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(3) Banka Slovenije v primerih iz prvega odstavka tega
člena izda ugotovitveno odločbo.
45. člen
(dolžnosti in odgovornost člana uprave)
(1) Član uprave banke mora ves čas opravljanja funkcije
izpolnjevati pogoje iz 38. člena tega zakona ter:
1. ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti
zagotoviti, da uprava banke deluje v skladu s 136. členom
tega zakona;
2. ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito oceni in presoja odločitve višjega vodstva v zvezi z
vodenjem banke;
3. ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;
4. opravljanju funkcije člana uprave nameniti dovolj časa,
da lahko to funkcijo učinkovito opravlja, z upoštevanjem zahtev
iz 36. člena tega zakona.
(2) Član uprave banke mora zagotoviti, da banka posluje
v skladu:
1. z akti iz drugega odstavka 9. člena tega zakona;
2. z drugimi akti, ki urejajo opravljanje storitev in poslov,
ki jih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi;
3. s profesionalno skrbnostjo in z najvišjimi etičnimi standardi ter pravili dobre poslovne prakse in zaščite potrošnikov.
(3) Člani uprave banke solidarno odgovarjajo banki za
škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti
iz prvega odstavka tega člena, razen če dokažejo, da so se
pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izogibali nasprotju interesov
ter ravnali v skladu s predpisi in profesionalno skrbnostjo pri
vodenju poslov banke.
46. člen
(obveščanje nadzornega sveta in uprave)
(1) Član uprave banke mora nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo
(EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja
naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 36. člena tega zakona nemudoma
pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala
direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.
(2) Član uprave banke mora upravo in nadzorni svet
nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana uprave banke,
ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje
pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu s tem
zakonom, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva
ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti
kot člana uprave.
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47. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev
za opravljanje funkcije člana uprave banke)
(1) Banka Slovenije lahko z namenom preverjanja, ali član
uprave v času opravljanja funkcije izpolnjuje pogoje iz 38. člena
in dolžnosti iz 45. člena tega zakona, odloči, da se opravi ustni
razgovor, na kateri člana uprave povabi, da predstavi okoliščine, ki so po mnenju Banke Slovenije pomembne za presojo
glede izpolnjevanja predpisanih pogojev in dolžnosti.
(2) Za ustni razgovor se v primerih iz prejšnjega odstavka
uporablja 41. člen tega zakona.
3.4.3. Nadzorni svet
48. člen
(pristojnosti nadzornega sveta banke)
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet v skladu z
ZGD-1, ima nadzorni svet banke tudi naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke;
2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta banke;
3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema
notranjih kontrol;
4. daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije;
5. nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja
službe notranje revizije;
6. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe
notranje revizije;
7. sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik
prejemkov;
8. obravnava ugotovitve Banke Slovenije ali Evropske
centralne banke, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013
izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ugotovitve
drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na banko,
ugotovitve davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v
postopkih nadzora nad banko;
9. preverja letna in druga finančna poročila in o tem izdela
pisno poročilo skupščini delničarjev banke;
10. obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije in mnenje k letnemu
poročilu uprave;
11. odloča o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.
49. člen
(komisije nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet banke mora imenovati revizijsko komisijo in komisijo za tveganja.
(2) Banka Slovenije lahko na zahtevo banke, ki ni opredeljena kot pomembna banka, dovoli, da združi funkciji komisije
za tveganja in revizijske komisije v eno komisijo, če imajo člani
združene komisije znanje, veščine in izkušnje, ki se zahtevajo
za člane revizijske komisije in komisije za tveganja.
(3) Komisija za tveganja mora imeti predsednika oziroma
predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik komisije za
tveganja) in najmanj dva člana, ki so člani nadzornega sveta.
Predsednik komisije za tveganja in člani komisije za tveganja
morajo imeti ustrezno znanje, veščine in izkušnje za celovito
razumevanje in spremljanje strategije upravljanja tveganj ter
nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj.
(4) Nadzorni svet pomembne banke mora imenovati tudi
komisijo za prejemke in komisijo za imenovanja.
(5) Komisije nadzornega sveta morajo imeti predsednika oziroma predsednico in najmanj dva člana. Ne glede na
določbe ZGD-1, so člani komisij nadzornega sveta le člani
nadzornega sveta banke.
(6) Uprava banke mora zagotoviti, da imajo komisije
nadzornega sveta zadostne kadrovske in finančne vire za
izvajanje svojih nalog, vključno z možnostjo uporabe zunanjih
svetovalcev.
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50. člen
(naloge komisije za imenovanja)
(1) Komisija za imenovanja je posvetovalno telo nadzornega sveta ter izvaja naslednje naloge:
1. opredeli in priporoči nadzornemu svetu kandidate za
člane uprave ter opredeli in priporoči skupščini banke kandidate za člane nadzornega sveta z upoštevanjem politik glede
izbora primernih kandidatov iz drugega odstavka 34. člena
tega zakona;
2. opredeli naloge in zahtevane pogoje za določeno imenovanje, vključno z oceno časa, ki se predvidoma zahteva za
izvrševanje funkcije;
3. določi cilj zastopanosti spola, ki je v upravi in nadzornem svetu premalo zastopan, ter pripravi politiko glede tega,
kako bi za dosego tega cilja povečali število predstavnikov
premalo zastopanega spola v upravi in nadzornem svetu;
4. vsaj enkrat na leto oceni strukturo, velikost, sestavo in
uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta ter pripravi
priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;
5. vsaj enkrat na leto oceni znanje, veščine in izkušnje
posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter organa kot
celote ter o tem ustrezno poroča nadzornemu svetu in upravi;
6. redno pregleduje politiko uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva banke ter
pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;
7. dejavno prispeva k izpolnjevanju odgovornosti banke
za sprejetje ustreznih politik o ocenjevanju primernosti članov
upravljalnega organa.
(2) Komisija za imenovanja pri opravljanju svojih nalog v
največji možni meri upošteva, da pri odločanju v okviru upravljalnega organa posameznik ali ožja skupina posameznikov ne
prevlada na način, ki bi škodil interesom banke.
(3) V banki, ki nima komisije za imenovanja, naloge iz
prvega odstavka tega člena opravlja nadzorni svet.
51. člen
(naloge komisije za tveganja)
Komisija za tveganja je posvetovalno telo nadzornega
sveta ter izvaja naslednje naloge:
1. svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti
banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja
tveganj;
2. pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom
glede izvajanja strategije upravljanja tveganj;
3. brez poseganja v naloge komisije za prejemke preverja, ali so v spodbudah, ki jih zagotavlja sistem prejemkov,
upoštevani tveganje, kapital, likvidnost ter verjetnost in časovni
razpored prihodkov banke, z namenom oblikovanja preudarnih
politik in praks prejemkov;
4. preverja, ali so cene produktov banke v celoti združljive
s poslovnim modelom in strategijo upravljanja tveganj banke,
ter v primeru ugotovljenih neskladij oblikuje predlog ukrepov
za njihovo odpravo in ga predloži upravi in nadzornemu svetu
banke.
52. člen
(naloge komisije za prejemke)
(1) Komisija za prejemke je posvetovalno telo nadzornega
sveta ter izvaja naslednje naloge:
1. izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks
prejemkov ter na tej podlagi oblikovanje pobud za ukrepe v
zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj banke, kapitala in
likvidnosti banke;
2. pripravlja predloge odločitev upravljalnega organa v
zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in
upravljanje tveganj banke;
3. nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.
(2) Pri pripravi odločitev iz prejšnjega odstavka komisija
za prejemke upošteva dolgoročne interese delničarjev, vlagateljev in drugih zainteresiranih strani.
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(3) V banki, ki nima komisije za prejemke, naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja nadzorni svet.
53. člen
(pogoji za imenovanje člana nadzornega sveta banke)
(1) Za člana oziroma članico nadzornega sveta banke (v
nadaljnjem besedilu: član nadzornega sveta banke) je 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 36. člena tega zakona ali so
bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o imenovanju
člana nadzornega sveta v sodni register.
(2) Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor
nad vodenjem poslov banke, če je bila:
1. pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
obsodba še ni bila izbrisana; ali
2. 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.
54. člen
(obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta banke)
Banka mora v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta banke na skupščini o tem obvestiti Banko Slovenije
ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge
iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe.
55. člen
(dolžnosti in odgovornost člana nadzornega sveta banke)
(1) Član nadzornega sveta banke mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje iz 53. člena
tega zakona ter:
1. ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti
zagotoviti, da nadzorni svet deluje v skladu s 137. členom tega
zakona;
2. ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito spremlja in nadzira odločitve uprave in višjega vodstva v
zvezi z vodenjem banke;
3. ravnati v skladu 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 36. člena tega zakona.
(2) Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo
banki za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih
dolžnosti, razen če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih
dolžnosti izogibali nasprotju interesov ter ravnali v skladu s
predpisi in profesionalno skrbnostjo glede izvajanja nadzora
nad vodenjem poslov banke.
56. člen
(obveščanje s strani člana nadzornega sveta banke)
(1) Član nadzornega sveta banke mora banko, nadzorni
svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena
te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 36. člena tega
zakona nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan
ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah
in organizacijah.
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(2) Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje
interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta banke,
ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje
pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta banke v
skladu s tem zakonom, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove
primernosti kot člana nadzornega sveta banke.
57. člen
(preverjanje pogojev za opravljanje funkcije
člana nadzornega sveta banke)
(1) Banka Slovenije lahko z namenom preverjanja, ali
član nadzornega sveta banke izpolnjuje pogoje in dolžnosti iz
55. člena tega zakona, odloči, da se opravi ustni razgovor, na
kateri člana nadzornega sveta banke povabi, da podrobneje
predstavi okoliščine, ki so po mnenju Banke Slovenije pomembne za presojo glede izpolnjevanja pogojev in dolžnosti
člana nadzornega sveta banke.
(2) Za ustni razgovor se v primerih iz prejšnjega odstavka
uporablja 41. člen tega zakona.
3.4.4. Podzakonski predpisi v zvezi z delovanjem
upravljalnega organa
58. člen
(predpisi o upravljalnem organu)
Banka Slovenije predpiše:
1. podrobnejša pravila glede delovanja upravljalnega organa in njegovih komisij ter ravnanja njegovih članov v skladu s
standardi ustrezne profesionalne skrbnosti in najvišjimi etičnimi
standardi ter preprečevanja nasprotja interesov;
2. podrobnejšo vsebino meril za ocenjevanje ustreznosti
kandidata za opravljanje funkcije člana uprave in podrobnejšo
vsebino dokumentacije, ki jo predloži kandidat za člana uprave
banke zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave banke v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz 38. člena
tega zakona;
3. podrobnejšo vsebino meril za ocenjevanje ustreznosti
kandidata za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke in podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti
zahtevi za imenovanje člana nadzornega sveta banke v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev iz 53. člena tega zakona.
3.5. Delničarski sporazumi in kvalificirani deleži
59. člen
(delničarski sporazum)
Delničarji banke, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi
katerih ne dosegajo kvalificiranega deleža v banki, in ki sklenejo sporazum o usklajenem izvrševanju upravljavskih upravičenj
iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu: delničarski sporazum),
morajo v osmih dneh po sklenitvi sporazuma o tem obvestiti
Banko Slovenije.
60. člen
(pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Oseba, ki namerava pridobiti delnice banke, na podlagi
katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež (v nadaljnjem
besedilu: bodoči kvalificirani imetnik), mora pred pridobitvijo
takega deleža pridobiti dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
deleža v banki (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za pridobitev
kvalificiranega deleža) v skladu s tem zakonom.
(2) Osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic banke z namenom sklenitve delničarskega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: bodoči skupni
kvalificirani imetniki) in nameravajo pridobiti delež, na podlagi
katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež,
morajo pred pridobitvijo takega deleža pridobiti dovoljenje za
pridobitev kvalificiranega deleža.
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(3) Delničarji banke, ki so skupno že imetniki delnic banke, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež
v banki, in ki nameravajo skleniti delničarski sporazum (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani delničarski sporazum), morajo
pred sklenitvijo takega sporazuma pridobiti dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(4) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma,
ki imajo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, morajo
pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic banke, na podlagi katere skupni delež udeležencev delniškega sporazuma preseže
razpon iz 70. člena tega zakona, za katerega velja že izdano
dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobiti novo
dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(5) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi, če namerava k delničarskemu sporazumu pristopiti nov udeleženec.
(6) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da delujejo kot
bodoči skupni kvalificirani imetniki ali so sklenili delničarski
sporazum:
1. člani organa vodenja ali nadzora s pravnimi osebami,
v katerih opravljajo to funkcijo;
2. osebe, ki so med seboj povezane kot ožji družinski
člani;
3. družba za upravljanje in investicijski skladi, ki jih upravlja ta družba za upravljanje;
4. osebe, ki so na skupščini banke:
– predlagale sprejetje sklepa o imenovanju ali odpoklicu
članov upravljalnega organa ali drugega sklepa, ki se po ZGD-1
sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, in
– z uresničevanjem glasovalnih pravic ali na drug način
dosegle sprejetje tega sklepa.
(7) Določbe tega zakona, ki urejajo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža ter pravice in obveznosti posameznega kvalificiranega imetnika, se smiselno uporabljajo tudi
za bodoče skupne kvalificirane imetnike in za delničarje, ki
nameravajo skleniti kvalificirani delničarski sporazum.
61. člen
(drugi primeri pridobitve kvalificiranega deleža banke)
(1) Oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega
bo pridobila položaj nadrejene osebe banke, mora pred sklenitvijo tega pravnega posla pridobiti dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, in sicer ne glede na to, ali je hkrati delničar
banke oziroma kakšen delež delnic banke ima.
(2) Določbe tega zakona, ki urejajo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža ter pravice in obveznosti posameznega kvalificiranega imetnika, se smiselno uporabljajo tudi za
osebo iz prejšnjega odstavka.
62. člen
(ugotavljanje kvalificiranega deleža)
(1) Kot osnova za ugotavljanje kvalificiranega deleža na
podlagi glasovalnih pravic se upoštevajo vse delnice banke z
glasovalno pravico, vključno z lastnimi delnicami in delnicami,
pri katerih je uresničevanje glasovalne pravice omejeno na
podlagi zakona ali statuta banke v skladu z zakonom.
(2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža posamezne
osebe (v nadaljnjem besedilu: morebitni kvalificirani imetnik)
na podlagi glasovalnih pravic se upoštevajo glasovalne pravice,
vsebovane v delnicah:
1. katerih imetnik je morebitni kvalificirani imetnik za svoj
račun;
2. katerih imetnik je tretja oseba, s katero je morebitni kvalificirani imetnik sklenil pogodbo, ki pogodbeni stranki zavezuje,
da z usklajenim uresničevanjem glasovalnih pravic, katerih
imetnici sta, izvajata trajno skupno politiko upravljanja banke;
3. katerih imetnik je tretja oseba, s katero je morebitni
kvalificirani imetnik sklenil pogodbo, na podlagi katere je na to
osebo odplačno začasno prenesel uresničevanje glasovalnih
pravic;
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4. ki so začasno prenesene na morebitnega kvalificiranega imetnika kot zavarovanje, če nadzoruje glasovalne
pravice, vsebovane v teh delnicah, in izrazi namero, da jih bo
uresničeval;
5. glede katerih ima morebitni kvalificirani imetnik pravico
užitka;
6. katerih imetnik je podrejena družba morebitnega kvalificiranega imetnika ali iz katerih lahko podrejena družba morebitnega kvalificiranega imetnika uresničuje glasovalne pravice
v pomenu iz 2. do 5. točke tega odstavka;
7. katerih imetnik je morebitni kvalificirani imetnik za račun
tretje osebe in iz katerih lahko uresničuje glasovalno pravico po
lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil te tretje osebe;
8. katerih imetnik je tretja oseba v svojem imenu in za
račun morebitnega kvalificiranega imetnika;
9. iz katerih lahko morebitni kvalificirani imetnik uresničuje glasovalne pravice kot pooblaščenec in ki jih ta lahko
uresničuje po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil od
njihovega imetnika.
(3) Kot osnova za ugotavljanje kvalificiranega deleža na
podlagi deleža v kapitalu se upoštevajo vse delnice, na katere
je razdeljen osnovni kapital banke, vključno z lastnimi delnicami.
(4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža posameznega
kvalificiranega imetnika na podlagi udeležbe v kapitalu se smiselno uporabljajo 1., 2., 3., 5., 6. in 8. točka drugega odstavka
tega člena.

vajo:

63. člen
(izjeme pri ugotavljanju kvalificiranega deleža)
(1) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža se ne upošte-

1. delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil
izključno za poravnavo znotraj običajno kratkega poravnalnega
obdobja;
2. delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil
za račun tretje osebe v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev,
če lahko iz teh delnic uresničuje glasovalne pravice samo na
podlagi navodil, ki mu jih da oseba, za račun katere jih ima, v
pisni obliki ali z uporabo elektronskega načina.
(2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža družbe, ki je
nadrejena družbi za upravljanje, se ne upoštevajo deleži iz
naložb kolektivnih naložbenih podjemov v delnice banke, ki jih
pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja upravljanje investicijskih skladov, oziroma v aktu matične države članice družbe
za upravljanje, s katerim se v pravni red te države prenaša
Direktiva 2009/65/ES, upravlja družba za upravljanje, če družba za upravljanje uresničuje glasovalne pravice iz teh deležev
neodvisno od nadrejene družbe.
(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:
1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnik
delnic banke z glasovalno pravico, ki jih upravlja družba za
upravljanje;
2. družba za upravljanje ne more uresničevati glasovalnih
pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene
družbe.
(4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža družbe, ki je
nadrejena investicijskemu podjetju, ki je v skladu z ZTFI oziroma aktom matične države članice investicijskega podjetja, s katerim se v pravni red te države prenaša Direktiva 2004/39/ES,
upravičeno opravljati investicijske storitve in posle, se ne upoštevajo deleži iz naložb v delnice banke, ki jih upravlja to
investicijsko podjetje pri opravljanju storitev gospodarjenja s
finančnimi instrumenti v pomenu, opredeljenem v ZTFI, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. investicijsko podjetje ima ustrezno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s
finančnim instrumenti; in
2. investicijsko podjetje:
– bodisi lahko uresničuje glasovalne pravice iz naložb v
delnice banke z glasovalno pravico samo na podlagi navodil,
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ki mu jih da stranka, za račun katere gospodari z njimi, v pisni
obliki ali z uporabo elektronskega sredstva,
– bodisi je z uporabo ustreznih ukrepov zagotovilo pogoje, enakovredne pogojem, določenim v zakonu, ki ureja
upravljanje investicijskih skladov, da se storitve gospodarjenja
s finančnimi instrumenti opravljajo neodvisno od drugih storitev
in poslov, ki jih opravlja investicijsko podjetje; in
3. investicijsko podjetje uresničuje glasovalne pravice
neodvisno od nadrejene družbe.
(5) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:
1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnik
delnic banke z glasovalno pravico, ki jih upravlja investicijsko
podjetje;
2. investicijsko podjetje ne more uresničevati glasovalnih
pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene
družbe.
(6) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža banke, banke
države članice ali investicijskega podjetja se ne upoštevajo
delnice, ki jih je ta banka, banka države članice ali investicijsko
podjetje pridobilo pri opravljanju storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa
v skladu z ZTFI oziroma aktom druge države članice, s katerim se v pravni red matične države članice prenaša Direktiva
2004/39/ES, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. banka, banka države članice ali investicijsko podjetje
je v skladu z ZTFI oziroma aktom druge države članice, s katerim se v pravni red matične države članice prenaša Direktiva
2004/39/ES, upravičena opravljati investicijske storitve;
2. banka, banka države članice ali investicijsko podjetje
ne uresničuje glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, in ne
izvršuje drugih upravljavskih upravičenj iz delnic tako, da bi s
tem vplivalo na vodenje poslov banke;
3. banka, banka države članice ali investicijsko podjetje
delnice odtuji v enem letu po pridobitvi.
64. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža se vloži pri Banki Slovenije in mora obsegati:
1. višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu
banke, ki ga namerava pridobiti bodoči kvalificirani imetnik;
2. dokumentacijo in informacije o tem, da bodoči kvalificirani imetnik ustreza merilom, predpisanim s tem zakonom.
(2) Banka Slovenije izda sklep o odpravi pomanjkljivosti zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža v dveh delovnih dneh po prejemu zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža.
(3) Banka Slovenije mora v dveh delovnih dneh vložniku
zahteve izdati potrdilo o prejemu popolne zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža.
(4) Rok iz prejšnjega odstavka teče:
1. če Banka Slovenije v roku iz drugega odstavka tega
člena ni izdala sklepa o odpravi pomanjkljivosti – od prejema
zahteve;
2. če je Banka Slovenije v roku iz drugega odstavka tega
člena izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti in je vložnik v roku,
določenem s sklepom, zahtevo dopolnil oziroma popravil v
skladu s tem sklepom – od prejema dopolnitve oziroma poprave zahteve.
(5) Banka Slovenije lahko od vložnika zahteva, da predloži dodatne informacije ali dokumente, potrebne za presojo
primernosti bodočega kvalificiranega imetnika (v nadaljnjem
besedilu: zahteva za dodatne informacije ali dokumente). Banka Slovenije lahko zahteva dodatne informacije ali dokumente
od vložnika najpozneje do 50. delovnega dne po poteku roka
iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Banka Slovenije mora vložniku zahteve v dveh delovnih dneh po prejemu dodatnih informacij ali dokumentov na
podlagi zahteve za dodatne informacije ali dokumente izdati
potrdilo o prejemu teh dodatnih informacij ali dokumentov.
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(7) Banka Slovenije mora v potrdilu iz tretjega oziroma
šestega odstavka tega člena navesti dan, s katerim poteče rok
iz prvega odstavka 67. člena tega zakona.
(8) Banka Slovenije zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z dodatnimi informacijami
in dokumentacijo iz petega odstavka tega člena, posreduje
Evropski centralni banki v skladu s 15. členom in točko (c)
prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1024/2013 in o tem
obvesti stranke postopka. Postopek odločanja o zahtevi se
nadaljuje v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013.
65. člen
(posvetovanje s pristojnimi in nadzornimi organi)
(1) Banka Slovenije se v zvezi s presojo primernosti
kvalificiranega imetnika na podlagi zahteve iz prejšnjega člena
posvetuje s pristojnim organom posamezne države članice, če
je bodoči kvalificirani imetnik:
1. banka te države članice;
2. zavarovalnica, pozavarovalnica, investicijsko podjetje
ali družba za upravljanje te države članice;
3. nadrejena oseba osebam iz 1. ali 2. točke tega odstavka; ali
4. pravna ali fizična oseba, ki obvladuje osebe iz 1. ali
2. točke tega odstavka.
(2) Banka Slovenije se v zvezi s presojo primernosti
kvalificiranega imetnika na podlagi zahteve iz prejšnjega člena
posvetuje z nadzornim organom Republike Slovenije ali druge
države članice, če je bodoči kvalificirani imetnik:
1. zavarovalnica, pozavarovalnica, borznoposredniška
družba ali družba za upravljanje Republike Slovenije;
2. nadrejena oseba osebam iz prejšnje točke; ali
3. pravna ali fizična oseba, ki obvladuje osebe iz 1. točke
tega odstavka.
(3) Banka Slovenije se s pristojnimi in nadzornimi organi
posvetuje in izmenjuje informacije glede primernosti kvalificiranih imetnikov ter ugleda, znanja, veščin in izkušenj članov
uprav družb znotraj iste skupine in druge informacije, ki so
nujne ali pomembne za presojo, ali bodoči kvalificirani imetnik
ustreza merilom, predpisanim s tem zakonom.
(4) Če je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovan subjekt
finančnega sektorja tretje države, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti tudi soglasje
oziroma mnenje pristojnega oziroma nadzornega organa ali
obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje
oziroma mnenje ni potrebno.
66. člen
(presoja primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Da bi se zagotovilo varno in skrbno upravljanje banke,
v kateri namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificirani delež, mora Banka Slovenije ob upoštevanju vpliva, ki bi ga
verjetno imel bodoči kvalificirani imetnik na upravljanje banke,
če pridobi kvalificirani delež, ki je predmet zahteve, presojati
primernost bodočega kvalificiranega imetnika na podlagi naslednjih meril:
1. ugled bodočega kvalificiranega imetnika;
2. ugled, znanje, veščine in izkušnje vseh članov organov
vodenja ali nadzora in vseh članov višjega vodstva, ki bodo
imeli možnost upravljati banko ali drugače vplivati na poslovanje banke, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani
delež, ki je predmet zahteve;
3. finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika,
zlasti v zvezi z vrstami poslov, ki jih opravlja ali načrtuje banka;
4. verjetnih posledic, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi
kvalificirani delež, ki je predmet zahteve, za sposobnosti banke
ravnati v skladu s pravili o upravljanju tveganj ter izpolnjevati
zahteve in omejitve v skladu s pravili, ki jih določa ta zakon,
Uredba (EU) št. 575/2013 ter drugi predpisi, ki se uporabljajo
za banko.
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(2) Banka Slovenije mora pri presoji primernosti bodočega
kvalificiranega imetnika na podlagi merila iz 4. točke prejšnjega
odstavka presoditi tudi organizacijski ustroj, procese in sisteme
znotraj skupine, katere del bo postala banka, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani delež, ki je predmet zahteve,
in verjetne posledice za možnost izvajanja učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med pristojnimi nadzornimi
organi in razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med
pristojnimi nadzornimi organi.
(3) Banka Slovenije mora pri presoji primernosti bodočega
kvalificiranega imetnika presoditi tudi, ali obstajajo razlogi za
sum:
1. da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega
deleža, ki je predmet zahteve, storjeno dejanje pranja denarja
ali financiranja terorizma, kot sta opredeljena v ZPPDFT, ali
izveden poskus tega dejanja; ali
2. da bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali
financiranja terorizma, kot je opredeljeno v ZPPDFT.
(4) Banka Slovenije ne sme presojati primernosti bodočega kvalificiranega imetnika z vidika gospodarskih potreb trga.
(5) Če Banka Slovenije hkrati obravnava dve ali več zahtev za pridobitev kvalificiranega deleža v isti banki, mora vse
bodoče kvalificirane imetnike obravnavati nediskriminatorno.
67. člen
(rok za odločitev o zahtevi za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona mora biti
odločba o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža izdana v 60 delovnih dneh.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka teče, če:
1. je Banka Slovenije v roku iz tretjega odstavka 64. člena
tega zakona izdala potrdilo – od izdaje potrdila;
2. Banka Slovenije v roku iz tretjega odstavka 64. člena
tega zakona ni izdala potrdila – od poteka roka za izdajo potrdila iz tretjega odstavka 64. člena tega zakona.
(3) Če je Banka Slovenije pred iztekom roka iz prvega
odstavka tega člena vložnika pozvala, da se izjasni o razlogih
za zavrnitev zahteve, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče
od vročitve poziva do izteka roka za izjavo oziroma do prejema
izjave, če je bila ta posredovana v roku, določenem s pozivom.
(4) Če Banka Slovenije izda zahtevo za dodatne informacije ali dokumente v skladu s petim odstavkom 64. člena tega
zakona, se tek roka iz prvega odstavka tega člena zadrži za
čas od izdaje zahteve za dodatne informacije ali dokumente do
dneva, ko vložnik predloži dodatne informacije ali dokumente,
vendar največ za 20 delovnih dni od izdaje prve zahteve. Druga
in naslednje zahteve Banke Slovenije v skladu s petim odstavkom 64. člena tega zakona ne zadržijo teka roka iz prejšnjega
odstavka.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije
s prvo zahtevo iz petega odstavka 64. člena tega zakona
za predložitev dodatnih informacij ali dokumentov odloči, da
se tek roka iz prvega odstavka tega člena zadrži za več kot
20 delovnih dni, vendar največ za 30 delovnih dni od izdaje te
zahteve, če:
1. je bodoči kvalificirani imetnik oseba tretje države ali
2. bodoči kvalificirani imetnik nima položaja kreditne institucije, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje, kolektivnega naložbenega podjema, zavarovalnice ali pozavarovalnice.
68. člen
(razlogi za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža se zavrne, če:
1. bodoči kvalificirani imetnik ne ustreza merilom iz
66. člena tega zakona;
2. je verjetno, da bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža, ki je predmet zahteve, ogrožena sposobnost banke ravnati
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v skladu s pravili o upravljanju tveganj ter izpolnjevati zahteve,
določene s tem zakonom, Uredbo (EU) št. 575/2013 ter drugimi
predpisi, ki se uporabljajo za banko;
3. je verjetno, da bo zaradi pridobitve kvalificiranega
deleža, ki je predmet zahteve, ovirano ali oteženo izvajanje
učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med
pristojnimi in nadzornimi organi oziroma razmejitve pristojnosti
in odgovornosti za nadzor med pristojnimi in nadzornimi organi;
4. v zvezi z nameravano pridobitvijo obstaja sum, da bo
storjeno kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot sta opredeljena v ZPPDFT, ali bo izveden poskus tega
dejanja ali da bo zaradi pridobitve povečano tveganje pranja
denarja ali financiranja terorizma;
5. je verjetno, da bodo v zvezi z bodočim kvalificiranim
imetnikom tretje države, ob upoštevanju predpisov države te
osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te osebe pri
uporabi in izvrševanju teh predpisov, ovirani oziroma oteženi
izvajanje učinkovitega nadzora, učinkovita izmenjava informacij
med pristojnimi in nadzornimi organi in razmejitve pristojnosti
in odgovornosti za nadzor med pristojnimi nadzornimi organi;
6. bodoči kvalificirani imetnik v roku, ki ga v skladu s tem
zakonom določi Banka Slovenije, ne predloži vse dokumentacije in informacij, potrebnih za presojo njegove primernosti.
69. člen
(odločitev o zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež)
(1) Odločitev o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža mora obsegati tudi utemeljitev glede morebitnih stališč in pomislekov organov iz 65. člena tega zakona.
(2) Najpozneje v dveh delovnih dneh po odločitvi o zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež in najpozneje
do poteka roka iz prvega odstavka 67. člena tega zakona, ob
upoštevanju morebitnega zadržanja po četrtem ali petem odstavku 67. člena tega zakona, se izda in odpravi pisni odpravek
odločitve o izdaji dovoljenja ali o zavrnitvi zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega dovoljenja.
(3) Če do poteka roka iz prvega odstavka 67. člena tega
zakona, ob upoštevanju morebitnega zadržanja po četrtem ali
petem odstavku 67. člena tega zakona, ni izdan pisni odpravek
odločitve skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je z dnem,
s katerim poteče ta rok, vložniku izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(4) Ne glede na druge določbe tega zakona se na podlagi
zahteve vložnika na javnih spletnih straneh objavi izvleček odločitve Evropske centralne banke o zavrnitvi zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža s povzetkom
razlogov za tako odločitev. Izvleček odločitve Evropske centralne banke ne vsebuje zaupnih informacij in zaupnih podatkov v
zvezi z drugimi osebami.
70. člen
(dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) V dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža se
določi višina deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu
banke, za pridobitev katerega se izdaja dovoljenje, kot eden
od naslednjih razponov:
1. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu banke, ki
je enak ali večji od kvalificiranega deleža in manjši od 20 odstotkov;
2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu banke, ki je
enak ali večji od 20 odstotkov in manjši od 1/3;
3. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu banke, ki je
enak ali večji od 1/3 in manjši od 50 odstotkov;
4. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu banke, ki je
enak ali večji od 50 odstotkov;
5. delež, na podlagi katerega bodoči kvalificirani imetnik
postane nadrejena oseba banke.
(2) Kvalificirani imetnik mora pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic, na podlagi katere bi presegel razpon, za katerega
velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža,
pridobiti novo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
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(3) Skupni kvalificirani imetniki, ki imajo veljavno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, morajo pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic banke, na podlagi katere njihov skupni
delež preseže razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje
za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobiti novo dovoljenje
za pridobitev kvalificiranega deleža.
71. člen
(rok za pridobitev deleža, na katerega se nanaša dovoljenje)
(1) Z odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža ali po izdaji dovoljenja se lahko kvalificiranemu
imetniku naloži, da mora v roku, ki sme biti krajši od šestih
mesecev, pridobiti delnice banke, na podlagi katerih doseže
razpon, za katerega je izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(2) Na zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika se lahko rok iz prejšnjega odstavka podaljša, če je zahteva vložena
pred potekom roka.
72. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Če je v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena
določen rok za pridobitev delnic banke in bodoči kvalificirani
imetnik v tem roku ne pridobi delnic banke, na podlagi katerih
bi dosegel kvalificirani delež, dovoljenje preneha veljati v celoti.
(2) Če je v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena
določen rok za pridobitev delnic banke in kvalificirani imetnik v
tem roku doseže kvalificirani delež, ne doseže pa razpona, za
katerega je izdano dovoljenje, dovoljenje preneha veljati v delu,
ki presega razpon, ki ga je imetnik dosegel.
(3) Če kvalificirani imetnik po pridobitvi deleža v razponu,
za katerega je bilo izdano dovoljenje, odsvoji delnice banke
tako, da njegov delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu
banke ne dosega več razpona, za katerega je bilo izdano dovoljenje, dovoljenje preneha veljati v delu, ki presega razpon,
ki ga imetnik dosega po odsvojitvi.
(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi, če se delež kvalificiranega imetnika zmanjša zaradi povečanja osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj banke.
(5) O prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža se izda ugotovitvena
odločba.
73. člen
(glasovalne pravice neupravičenega imetnika)
(1) Imetnik iz delnic banke, ki jih je pridobil ali ki jih ima v
nasprotju s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni
imetnik), ker ni pridobil dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža v skladu s tem zakonom ali ker mu je dovoljenje prenehalo ali mu je bilo odvzeto, iz teh delnic nima glasovalnih pravic.
(2) Število delnic, iz katerih neupravičeni imetnik lahko
uresničuje glasovalne pravice, se izračuna:
1. če imetnik na podlagi delnic dosega ali presega kvalificirani delež, ne da bi imel dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ali če je bilo imetniku dovoljenje za pridobitev
kvalificiranega deleža odvzeto: tako, da se od števila delnic, ki
pomeni kvalificirani delež, odšteje ena delnica;
2. če imetnik na podlagi delnic presega razpon, za katerega velja dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža: tako, da
je število enako številu delnic, ki pomeni zgornjo mejo razpona,
za katerega ima imetnik veljavno dovoljenje.
(3) Glasovalne pravice, ki jih neupravičeni imetnik ni upravičen uresničevati, se prištejejo glasovalnim pravicam drugih
delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v vseh glasovalnih
pravicah iz delnic banke.
(4) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve
vloži zahtevo za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža
in če je dovoljenje izdano, imetnik pridobi glasovalne pravice iz
delnic do števila delnic, ki pomenijo zgornjo mejo razpona, za
katerega je izdano to dovoljenje.
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(5) Banka neupravičenemu imetniku ne sme omogočiti uresničevanja glasovalnih pravic iz prvega odstavka tega
člena.
(6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi, če se delež kvalificiranega imetnika
poveča zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj banke. Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega
stavka enomesečni rok za vložitev zahteve za dovoljenje za
pridobitev kvalificiranega deleža teče od dneva, ko kvalificirani
imetnik izve ali bi lahko izvedel, da se je njegov delež povečal
zaradi korporacijskega dejanja banke.
74. člen
(obvestila v zvezi s kvalificiranimi deleži)
(1) Banka mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije o
spremembah okoliščin, zaradi katerih se delež posameznega
delničarja spremeni tako, da:
1. preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se je
njegov delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega
deleža;
2. preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificiran delež.
(2) Banka, z delnicami katere se trguje na organiziranem
trgu, vsaj enkrat na leto obvesti Banko Slovenije o delničarjih,
ki so imetniki kvalificiranega deleža, ter njihovih kvalificiranih
deležih.
(3) Banka mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o
sklenitvi delničarskega sporazuma in o dogovoru ali drugih
okoliščinah v zvezi z bodočimi kvalificiranimi imetniki.
(4) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice banke
tako, da ne bi več razpolagal s kvalificiranim deležem ali bi se
zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona,
za katerega velja dovoljenje, mora o tem predhodno obvestiti
Banko Slovenije.
(5) Kvalificirani imetnik mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, o
vsaki drugi statusni spremembi ter o vsaki drugi spremembi, ki
bi lahko vplivala na izpolnjevanje meril o primernosti, določenih
v 66. členu tega zakona.
(6) Nadrejeni finančni holding, nadrejeni mešani finančni
holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj banki
nadrejene družbe, mora Banko Slovenije obvestiti tudi o vsaki
spremembi članov oziroma članic upravljalnega organa.
75. člen
(predpisi o kvalificiranih imetnikih)
Banka Slovenije predpiše:
1. podrobnejšo vsebino meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, dokumentacije in informacij,
ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža;
2. podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil iz
prejšnjega člena.
3.6. Izključitev uporabe ZPre-1
76. člen
(izjeme od ZPre-1 glede obvezne prevzemne ponudbe)
(1) Poleg primerov, določenih v ZPre-1, obvezne prevzemne ponudbe ni zavezan dati imetnik, ki je dosegel prevzemni
prag v banki zaradi pridobitve delnic banke v postopku povečanja osnovnega kapitala banke:
1. na podlagi dodatnega ukrepa Banke Slovenije v skladu
z 250. členom tega zakona ali ukrepa zgodnjega posredovanja
v skladu z 253. členom tega zakona ali
2. na podlagi konverzije kapitalskih instrumentov banke,
ki jih lahko banka upošteva pri izračunu kapitala in ki se ob
nastopu objektivnega pogoja konvertirajo v delnice banke.
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(2) Imetnik lahko uveljavlja izjemo iz 1. točke prejšnjega
odstavka, če predhodno pridobi soglasje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda soglasje, če je povečanje osnovnega kapitala
nujno, da se zagotovi kapitalska ustreznost banke v skladu
z zahtevami Banke Slovenije ali Evropske centralne banke,
kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju
nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz točke (d)
prvega odstavka 4. člena te uredbe. Banka Slovenije o izdaji
soglasja in konverziji iz 2. točke prejšnjega odstavka obvesti
Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
(3) Za osebe, ki so dosegle prevzemni prag v banki, se
ne uporabljajo določbe prvega do četrtega odstavka 22.b člena
ZPre-1.
(4) Obveznost dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1
nastane za imetnika iz prvega odstavka tega člena ob prvi nadaljnji pridobitvi delnic banke, pri kateri niso izpolnjeni pogoji
iz prejšnjega odstavka ali niso podani drugi razlogi v skladu z
ZPre-1, zaradi katerih imetnik ni zavezan dati prevzemne ponudbe, če ob pridobitvi novih delnic banke imetnik še dosega
prevzemni prag.
77. člen
(izjeme od ZPre-1 glede uresničevanja glasovalnih pravic
iz delnic banke)
(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev v postopku izdaje
soglasja na podlagi petega odstavka 22.b člena ZPre-1 pridobi
mnenje Banke Slovenije glede potrebnosti ukrepov za stabilizacijo poslovanja banke. Delničar v zvezi z zahtevo za izdajo
soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev iz prejšnjega stavka ni zavezan dodatno predložiti mnenja izvedenca iz šestega
odstavka 22.b člena ZPre-1.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev izda soglasje za
uresničevanje glasovalnih pravic delničarja na skupščini banke,
če iz mnenja Banke Slovenije izhaja, da je povečanje osnovnega kapitala banke nujno, da se zagotovi stabilno poslovanje
banke in izpolnjevanje zahtev pristojnega organa.
(3) Če je delničar iz prvega odstavka tega člena sodeloval pri povečanju osnovnega kapitala banke pod pogoji iz
76. člena tega zakona tako, da ima po povečanju osnovnega
kapitala banke najmanj enak delež v kapitalu banke, kot ga je
imel pred povečanjem osnovnega kapitala banke, lahko delničar uveljavlja prenehanje prepovedi uresničevanja glasovalnih
pravic iz teh delnic, ki jo je izrekla Agencija za trg vrednostnih
papirjev, do prve nadaljnje pridobitve delnic banke, pri kateri
niso izpolnjeni pogoji iz 76. člena tega zakona, če še dosega
prevzemni prag.
78. člen
(izjeme od ZPre-1 glede prevzemne ponudbe banke
za vrednostne papirje ciljne družbe)
(1) Poleg primerov, določenih v ZPre-1, obvezne prevzemne ponudbe v skladu z ZPre-1 ni zavezana dati banka, ki je
dosegla prevzemni prag v ciljni družbi zaradi pridobitve delnic
ali drugih vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so izročeni banki
kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala banke v
skladu s tem zakonom.
(2) O pridobitvi vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka in odsvojitvi tako pridobljenih vrednostnih papirjev mora
banka obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev v treh
delovnih dneh od pridobitve oziroma odsvojitve.
(3) Obveznost dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1
nastane za banko iz prvega odstavka tega člena po poteku
petih let od pridobitve delnic ciljne družbe, če po tem obdobju
še dosega prevzemni prag v ciljni družbi.
(4) Obveznost dati prevzemno ponudbo nastane za banko
iz prvega odstavka tega člena pred potekom petih let od pridobitve delnic ciljne družbe, in sicer ob prvi nadaljnji pridobitvi
delnic ciljne družbe, če banka še dosega prevzemni prag in
niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena ali niso
podani drugi razlogi v skladu z ZPre-1, zaradi katerih banka ni
zavezana dati prevzemne ponudbe.
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3.7. Redna likvidacija banke
79. člen
(sklep skupščine o likvidaciji banke)
(1) Skupščina banke lahko sprejme sklep o prenehanju
banke in začetku likvidacijskega postopka, če uprava banke
pred odločanjem skupščine izdela načrt likvidacije in ga predloži Banki Slovenije v skladu z 81. členom tega zakona.
(2) Sklep skupščine, ki je sprejet v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, je ničen.
80. člen
(likvidacijski upravitelj banke)
Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana
le oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
v tej banki.
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4. POGLAVJE:
POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO
IN DODATNA RAZKRITJA
86. člen
(poslovne knjige in letna poročila bank)
(1) Za poslovne knjige in letna poročila bank ter za revidiranje letnih poročil bank se uporabljajo splošna pravila,
določena v osmem poglavju I. dela ZGD-1 in v zakonu, ki ureja
revidiranje, če niso v 4. poglavju tega zakona določena posebna pravila. V zvezi s poslovnimi knjigami in letnimi poročili bank
se ne uporablja 5. točka prvega odstavka 685. člena ZGD-1.
(2) Banka mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke ter sestavljati
poročila v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka ter podzakonskimi predpisi, izdanimi na podlagi 93. člena tega zakona.

81. člen

87. člen

(načrt likvidacije)

(posebna pravila za poslovne knjige, letna poročila
in poročila o finančnih informacijah bank)

(1) Uprava banke mora najmanj šest mesecev pred objavo sklica skupščine, ki bo odločala o začetku postopka likvidacije banke, obvestiti Banko Slovenije o načrtu ukrepov
za likvidacijo banke in zaključevanje poslov banke ter glede
jamstev banke za zavarovanje terjatev upnikov.
(2) Banka Slovenije na podlagi obvestila iz prejšnjega
odstavka oceni ustreznost ukrepov za likvidacijo banke ter po
potrebi zahteva od uprave banke ustrezne prilagoditve v načrtu
z namenom, da se zavaruje stabilnost finančnega sistema ter
položaj upnikov banke.

(1) Banka mora voditi glavno knjigo na podlagi internega
kontnega okvira.
(2) Poslovno leto za sestavo računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov, ki so sestavni del letnega
in konsolidiranega letnega poročila banke, mora biti enako
koledarskemu letu.
(3) Banka mora Banki Slovenije sporočati finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi.
88. člen

82. člen

(dodatna razkritja)

(omejitev dovoljenja za opravljanje storitev)

(1) Banka mora razkritja iz 8. dela Uredbe (EU)
št. 575/2013 objaviti na svojih javnih spletnih straneh.
(2) Banka Slovenije predpiše pravila o pogostejših razkritjih informacij iz prejšnjega odstavka, če je to potrebno zaradi
spremenjenih pogojev poslovanja bank in delovanja finančnega
sistema.
(3) Banka mora na svojih javnih spletnih straneh pojasniti
način izpolnjevanja zahtev, ki so določene s predpisi iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona glede:
1. ureditve notranjega upravljanja banke in organizacijske
strukture banke;
2. politiko izbora članov upravljalnega organa iz 34. člena
tega zakona ter
3. politiko prejemkov iz 169. do 171. člena tega zakona.
(4) Nadrejena banka v Republiki Sloveniji mora na svojih
javnih spletnih straneh letno objaviti opis pravne in organizacijske strukture bančne skupine, vključno z opisom ureditve
notranjega upravljanja v skladu s 128. členom tega zakona,
ureditve glede razmerji tesne povezanosti in ureditve upravljanja v podrejenih družbah v skladu s 134. členom tega zakona,
ali se namesto objave tega opisa sklicevati na enakovredne
informacije.

Na podlagi sklepa skupščine o začetku postopka likvidacije banke Banka Slovenije z odločbo:
1. omeji dovoljenja za opravljanje storitev, ki jih opravlja
banka v skladu s tem zakonom, tako, da se določi vrsta in
obseg poslov, ki jih sme opravljati banka v likvidaciji, ter določi
druge pogoje v zvezi z opravljanje teh storitev;
2. določi, v kakšnem obsegu se za banko v likvidaciji
uporabljajo pravila tega zakona, Uredbe (EU) št. 575/2013 in
predpisov, izdanih na njuni podlagi.
83. člen
(izvedba likvidacije)
Za likvidacijo banke na podlagi sklepa skupščine o začetku postopka likvidacije se uporabljajo določbe ZGD-1 o
likvidaciji delniške družbe na podlagi sklepa skupščine, če ni v
oddelku 3.7. tega zakona določeno drugače.
84. člen
(ponovna pridobitev dovoljenja
za opravljanje bančnih storitev)
(1) Če skupščina banke po izdaji odločbe iz 82. člena tega
zakona odloči, da se postopek likvidacije ustavi in banka deluje
dalje, lahko banka ponovno začne opravljati bančne, finančne
in dodatne finančne storitve oziroma posle, ki so bili omejeni
z odločbo iz 82. člena tega zakona, če pridobi dovoljenje za
opravljanje teh storitev v skladu s tem zakonom.
(2) Predlogu za vpis sklepa iz prejšnjega odstavka v sodni
register je treba priložiti novo dovoljenje za opravljanje storitev.
85. člen
(prenehanje opravljanja bančnih storitev
zaradi spremembe dejavnosti banke)
Določbe oddelka 3.7. tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če skupščina banke sprejme sklep, s katerim se
dejavnost banke spremeni tako, da banka ne opravlja več
bančnih storitev.

89. člen
(posebna pravila o revidiranju letnega poročila banke)
(1) Banka mora v osmih dneh po prejemu revizorjevega
poročila, vendar ne pozneje kot v štirih mesecih po koncu koledarskega leta, Banki Slovenije predložiti:
1. letno poročilo;
2. revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila iz
drugega odstavka 57. člena ZGD-1;
3. dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o
upravljanju tveganj v banki iz prvega odstavka 90. člena tega
zakona.
(2) Če mora banka pripraviti konsolidirano letno poročilo,
se za predložitev, revizijski pregled in objavo konsolidiranega letnega poročila smiselno uporabljajo prejšnji odstavek in
90. do 92. člen tega zakona.
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90. člen
(dodatna pravila o revizijskem pregledu)
(1) Revizijski pregled letnega poročila banke in revizorjevo poročilo mora poleg revidiranja in pregleda po prvem
odstavku 57. člena ZGD-1 ter vsebine revizorjevega poročila
po drugem odstavku 57. člena ZGD-1 obsegati tudi dodatni
revizijski pregled in dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju
pravil o upravljanju tveganj v banki.
(2) Za revizijski pregled letnega poročila iz prejšnjega
odstavka imenuje banka revizijsko družbo za obdobje, ki ne
sme biti krajše od treh poslovnih let. Revizijski pregled letnega
poročila banke lahko opravlja posamezna revizijska družba
neprekinjeno za največ deset poslovnih let s prekinitvijo za
obdobje najmanj naslednjih štirih poslovnih let.
(3) Banka ali revizijska družba lahko odpove pogodbo iz
prejšnjega odstavka pred potekom pogodbeno dogovorjenega
roka le na podlagi utemeljenih razlogov. Različna mnenja o
računovodskih obravnavah ali revizijskih postopkih niso utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe. Pogodba o revizijskem
pregledu se odpoveduje sodno. Uprava banke lahko pogodbo o revizijskem pregledu odpove pred potekom pogodbeno
dogovorjenega roka le s soglasjem nadzornega sveta in po
posvetovanju z revizijsko komisijo.
(4) Banka mora pisno obvestiti Banko Slovenije o razrešitvi ali o odstopu revizijske družbe pred pogodbeno dogovorjenim rokom in ustrezno pojasniti razloge za razrešitev ali odstop.
(5) Banka Slovenije lahko od revizijske družbe zahteva
dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim pregledom.
(6) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizorjevo
poročilo ali dodatno revizorjevo poročilo ni pripravljeno v skladu
s prvim odstavkom tega člena oziroma s predpisom iz drugega
odstavka 93. člena tega zakona, lahko Banka Slovenije zahteva dopolnitev ali popravek poročila.
91. člen
(obveznosti revizijske družbe v razmerju do Banke Slovenije)
(1) Revizijska družba, ki opravlja revizijski pregled letnega
poročila banke, mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o
vsakem dejstvu ali okoliščini, ki jo je ugotovila pri revizijskemu
pregledu in ki lahko pomeni enega od teh položajev:
1. pomembno kršitev predpisov iz drugega odstavka
9. člena tega zakona;
2. ki lahko vpliva na nemoteno poslovanje banke; ali
3. ki lahko privede do revizorjevega mnenja s pridržkom,
odklonilnega mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za dejstva
ali okoliščine v zvezi z družbo, ki je v razmerju tesne povezanosti z banko na podlagi obvladovanja.
(3) Revizijska družba mora Banki Slovenije na njeno zahtevo posredovati tudi druge podatke, ki jih Banka Slovenije potrebuje pri opravljanju nadzora nad banko v skladu s tem zakonom.
(4) Posredovanje podatkov Banki Slovenije po prvem do
tretjem odstavku tega člena nima značilnosti kršitve revizorjeve
obveznosti varovanja zaupnih podatkov po zakonu, ki ureja
revidiranje, ali na podlagi pogodbe.
92. člen
(objava revidiranega letnega poročila banke)
(1) Banka mora v štirih mesecih po koncu koledarskega
leta na svojih javnih spletnih straneh objaviti letno poročilo skupaj
z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1.
(2) Če letnega poročila do roka iz prejšnjega odstavka še
ni sprejel pristojni organ banke, mora banka v navedenem roku
objaviti sestavljeno letno poročilo, ki ga mora uprava banke
predložiti nadzornemu svetu po tretjem odstavku 272. člena
ZGD-1 (v nadaljnjem besedilu: sestavljeno letno poročilo), in
na to v objavi opozoriti.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora banka v petnajstih dneh po dnevu, ko letno poročilo sprejme njen pristojni
organ, objaviti tudi sprejeto letno poročilo. Če pristojni organ
banke pri sprejetju letnega poročila ni spremenil sestavljenega
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letnega poročila, lahko banka namesto ponovne objave celotnega letnega poročila objavi samo informacijo, da je pristojni
organ banke sprejel letno poročilo z vsebino sestavljenega
letnega poročila.
(4) Banka mora zagotoviti, da ostaneta letno poročilo
in revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1
dostopna na njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let po
njuni objavi.
(5) Banka mora v 15 dneh po sprejemu letnega poročila,
vendar najpozneje v šestih mesecih po koncu koledarskega
leta, letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega
odstavka 57. člena ZGD-1 predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve zaradi javne objave v
skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1.
(6) Podružnica banke države članice ali banke tretje države mora na svojih spletnih straneh objaviti revidirane računovodske izkaze in revidirane konsolidirane računovodske izkaze
banke države članice ali banke tretje države skupaj z mnenjem
revizorja najpozneje v petnajstih dneh po izteku roka za javno
objavo v državi sedeža banke.
93. člen
(podzakonski predpisi o poslovnih knjigah
in letnih poročilih banke)
(1) Banka Slovenije v zvezi s poslovnimi knjigami in letnimi poročili banke predpiše:
1. vsebino glavne knjige v okviru vodenja poslovnih knjig
ter vrste in sheme računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov banke;
2. podrobnejšo vsebino računovodskega poročila in poslovnega poročila ter konsolidiranega računovodskega poročila
in konsolidiranega poslovnega poročila;
3. podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk;
4. podrobnejšo vsebino, obliko, način, pogostost in roke
za posredovanje finančnih informacij iz tretjega odstavka
87. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije v zvezi z revizijskim pregledom letnih
in konsolidiranih letnih poročil banke predpiše podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega
revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v banki iz prvega odstavka 90. člena tega zakona.
5. POGLAVJE:
OPRAVLJANJE STORITEV BANK
5.1. Splošne določbe
94. člen
(sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev)
(1) Depozit za namen opredelitve sprejemanja depozitov
je vsako vplačilo denarnih sredstev ene osebe (v nadaljnjem
besedilu: vplačnik) v korist druge osebe (v nadaljnjem besedilu: prejemnik vplačila), ki je opravljeno na podlagi pogodbe o
denarnem depozitu ali na podlagi drugega pravnega posla, pri
katerem vplačnik pridobi pravico od prejemnika vplačila zahtevati vrnitev vplačanih denarnih sredstev v določenih rokih, ter
pogodba ali drugi pogoji, ki veljajo med strankama, ne določajo
dodatnih pogojev, ki izključujejo ali omejujejo uveljavljanje pravice do vračila vplačanih denarnih sredstev.
(2) Sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od
javnosti je sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
od nepoučenih oseb.
(3) Nepoučena oseba je oseba, ki ni profesionalna stranka, ali oseba, ki se lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja
v skladu z ZTFI.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se po tem
zakonu za sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
ne šteje:
1. ponudba za vplačilo dolžniških vrednostnih papirjev
izdajatelja, ki ni kreditna institucija, razen če izdajatelj hkrati kot
osnovno dejavnost opravlja storitve kreditiranja;
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2. ponudba, ki je naslovljena izključno na profesionalne
stranke ali druge osebe, ki se štejejo za dobro poučene vlagatelje, kot so opredeljeni z ZTFI.
(5) V primeru dvoma Banka Slovenije odloči, ali se ponudba ali drug posel šteje za sprejemanje depozitov in drugih
vračljivih sredstev od javnosti.

(2) Banka sme dodatne finančne storitve, ki jih je upravičena opravljati v Republiki Sloveniji, opravljati tudi v drugi
državi članici ali v tretji državi pod pogoji, ki jih za opravljanje
teh storitev določajo predpisi te države.

95. člen
(opravljanje bančnih storitev)
Na območju Republike Slovenije lahko bančne storitve
opravlja:
1. banka, ki je v skladu s tem zakonom pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev;
2. banka države članice, ki v skladu s tem zakonom
ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma
je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati
bančne storitve na območju Republike Slovenije;
3. banka tretje države, ki v skladu s tem zakonom pridobi
dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.

Banka mora pridobiti dovoljenje za opravljanje bančnih
storitev pred vpisom ustanovitve banke v sodni register.

96. člen
(prepoved opravljanja storitev sprejemanja depozitov
ali drugih vračljivih sredstev od javnosti)
(1) Nihče drug, razen oseb iz prejšnjega člena, ne sme
na območju Republike Slovenije sprejemati depozitov ali drugih
vračljivih sredstev od javnosti.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja:
1. za sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev
od Banke Slovenije, Republike Slovenije ter njenih regionalnih
in lokalnih oblasti, ali od mednarodnih organizacij, katerih članica je ena ali več držav članic;
2. v drugih primerih, ki so predvideni s predpisi Republike
Slovenije ali predpisi Evropske unije, če so te storitve predmet
urejanja in nadzora, s katerimi se zagotavlja zaščita vlagateljev
in investitorjev.
5.2. Dovoljenje za opravljanje bančnih, finančnih
in dodatnih finančnih storitev
97. člen
(dovoljenje za opravljanje storitev)
(1) Družba s sedežem v Republiki Sloveniji lahko začne
opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije,
ko pridobi dovoljenje Evropske centralne banke za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU)
št. 1024/2013.
(2) Banka lahko začne opravljati finančne storitve in dodatne finančne storitve na območju Republike Slovenije, ko
pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev v
skladu s tem zakonom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme banka opravljati
dodatne finančne storitve iz 5. točke prvega odstavka 6. člena
tega zakona in pomožne storitve, če o tem predhodno obvesti
Banko Slovenije.
(4) Banka obvestilu iz prejšnjega odstavka priloži poslovni
načrt za prva tri leta poslovanja, ki mora obsegati tudi:
1. podrobnejši opis storitev, ki jih namerava banka opravljati,
2. opis ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena tega
zakona v zvezi s storitvami iz prejšnjega odstavka.
98. člen
(območje opravljanja storitev)
(1) Banka sme bančne in finančne storitve, ki jih je upravičena opravljati na območju Republike Slovenije, opravljati tudi:
1. na območju druge države članice: bodisi prek podružnice bodisi neposredno, če so izpolnjeni pogoji, določeni v
pododdelku 5.3.1. tega zakona;
2. na območju tretje države: prek podružnice, če so izpolnjeni pogoji iz pododdelka 5.3.2. tega zakona.

99. člen
(dovoljenje za opravljanje bančnih storitev)

100. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev se vloži pri Banki Slovenije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev je treba priložiti:
1. statut banke v obliki overjenega prepisa notarskega
zapisa;
2. poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja, ki mora
obsegati tudi:
– podrobnejši opis storitev, ki jih namerava banka opravljati,
– opis ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena tega
zakona;
3. seznam oseb, ki bodo pridobile kvalificiran delež v banki, in višino kvalificiranega deleža, ki ga bo pridobil posamezni
imetnik, ali če v banki ne bo imetnikov kvalificiranih deležev,
seznam 20 največjih delničarjev banke in višino deleža, ki ga
bo pridobil posamezni delničar ob ustanovitvi banke;
4. seznam oseb, ki bodo z banko v razmerju tesne povezanosti, z opisom načina teh povezav;
5. druge dokaze, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji
za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.
(3) Če namerava banka poleg bančnih storitev opravljati
tudi finančne ali dodatne finančne storitve, mora vložnik vložiti
zahtevo in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo
dovoljenja za opravljanje teh storitev.
(4) Vložnik mora zagotoviti, da hkrati z vložitvijo zahteve
za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev:
1. osebe, ki bodo z ustanovitvijo banke pridobile kvalificiran delež v banki, vložijo zahteve za izdajo dovoljenj za
pridobitev kvalificiranih deležev v banki v skladu s 64. členom
tega zakona;
2. kandidati za člane uprave banke vložijo zahteve za
izdajo dovoljenj za opravljanje funkcij članov uprave banke v
skladu z 40. členom tega zakona.
101. člen
(posvetovanje s pristojnimi organi držav članic)
(1) Banka Slovenije se v zvezi s presojo zahteve za izdajo
dovoljenja za opravljanje bančnih storitev posvetuje s pristojnim
organom države članice, če bo:
1. banka podrejena banki države članice,
2. banka podrejena nadrejeni družbi banke države članice,
3. banko obvladovala ista fizična ali pravna oseba, ki
obvladuje banko države članice.
(2) Banka Slovenije se v zvezi z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev posvetuje z organom
države članice, ki je pristojen za nadzor nad zavarovalnicami
ter za nadzor nad investicijskimi podjetji, če bo:
1. banka podrejena investicijskemu podjetju ali zavarovalnici države članice,
2. banka podrejena nadrejeni družbi investicijskega podjetja ali zavarovalnice države članice,
3. banko obvladovala ista fizična ali pravna oseba, ki obvladuje investicijsko podjetje ali zavarovalnica države članice.
(3) Banka Slovenije v okviru posvetovanja na podlagi
prvega in drugega odstavka tega člena pridobi mnenje pristojnega ali nadzornega organa države članice predvsem glede
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okoliščin, ki so pomembne za presojo primernosti imetnikov
kvalificiranih deležev ter za presojo ugleda in izkušenj članov
organov upravljanja banke, ki sodelujejo pri upravljanju drugih
družb v skupini, ki so pomembne.
102. člen
(odločanje o zahtevi za dovoljenje
za opravljanje bančnih storitev)
(1) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev, če niso izpolnjene zahteve glede:
1. statusnega ustroja banke v skladu z določbami oddelka
3.1. do 3.5. tega zakona, vključno s pogoji za izdajo dovoljenj
za pridobitev kvalificiranih deležev kvalificiranim imetnikom ter
pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje funkcij članov uprave
banke članom uprave te banke; ali
2. ureditve notranjega upravljanja v skladu s 128. členom
tega zakona; ali
3. pogojev za izvajanje učinkovitega nadzora v skladu s
tem zakonom in Uredbo (EU) št. 575/2013, zlasti če bo zaradi
tesnih povezav banke z drugimi osebami oteženo izvajanje
takšnega nadzora.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje bančnih storitev, kadar zakoni in drugi predpisi v
tretji državi, ki veljajo za eno ali več oseb, ki so v razmerju tesne povezanosti z banko, ali težave pri izvrševanju navedenih
zakonov in drugih predpisov preprečujejo učinkovito izvajanje
nadzora nad banko.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da razlogi iz prvega ali
drugega odstavka tega člena za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev niso podani, zahtevo za
izdajo dovoljenja posreduje Evropski centralni banki v skladu s
14. členom in točko (a) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 1024/2013 in o tem obvesti stranke postopka. Postopek
odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev se nadaljuje pred Evropsko centralno banko skladno z
Uredbo (EU) št. 1024/2013.
(4) V dovoljenju za opravljanje bančnih storitev se lahko z
namenom, da se preprečijo kršitve tega zakona ali Uredbe (EU)
št. 575/2013, določijo pogoji ali omejitve za opravljanje storitev,
za katere se izdaja dovoljenje.
(5) Če je vložnik hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev vložil tudi zahtevo za opravljanje
finančnih storitev ali dodatnih finančnih storitev, Banka Slovenije odloči o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih
in dodatnih finančnih storitev po odločitvi Evropske centralne
banke v zvezi z zahtevo za o izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev.
103. člen
(dovoljenje za opravljanje finančnih
in dodatnih finančnih storitev)
(1) Banka, ki namerava po ustanovitvi začeti opravljati
finančne storitve iz 5. člena tega zakona ali dodatne finančne
storitve iz 6. člena tega zakona, mora za vsako od teh storitev
pridobiti dovoljenje Banke Slovenije, razen za storitve iz tretjega odstavka 97. člena tega zakona.
(2) Banka mora pridobiti dovoljenje za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev pred začetkom opravljanja
teh storitev.
104. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih
in dodatnih finančnih storitev)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih
in dodatnih finančnih storitev se vloži pri Banki Slovenije.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora banka priložiti:
1. poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja, ki mora
obsegati tudi:
– podrobnejši opis dejavnosti, ki jih namerava banka
opravljati in
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– opis ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena tega
zakona;
2. druge informacije in dokazila, iz katerih izhaja, da bo
banka v zvezi z izvajanjem načrtovanih storitev zagotavljala
varno in skrbno upravljanje banke;
3. dokaze o izpolnjevanju pogojev, ki jih za opravljanje
storitev iz prejšnjega odstavka določajo drugi predpisi.
(3) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje finančnih ali dodatnih finančnih storitev banke,
če:
1. načrtovana ureditev notranjega upravljanja iz 128. člena tega zakona ni ustrezna in primerna za upravljanje tveganj,
ki jim bo banka pri opravljanju načrtovanih storitev izpostavljena; ali
2. banka ne izpolnjuje pogojev, ki jih za opravljanje teh
storitev določajo drugi predpisi.
(4) Kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 vse
pristojnosti in naloge nadzora iz prvega odstavka 4. člena te
uredbe v zvezi z banko izvaja Evropska centralna banka, se
Banka Slovenije v zvezi z okoliščinami iz 1. točke prejšnjega
odstavka posvetuje z Evropsko centralno banko.
(5) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje finančnih ali dodatnih finančnih storitev ter navede storitve, za katere
se dovoljenje izdaja, če pri banki niso podani razlogi iz tretjega
odstavka tega člena.
(6) Banka Slovenije lahko z namenom, da se preprečijo
kršitve tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, v odločbi o
izdaji dovoljenja določi pogoje ali omejitve za opravljanje storitev, za katere se izdaja dovoljenje.
105. člen
(dovoljenje za združitev ali delitev)
(1) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane
nova družba, ki bo opravljala bančne storitve, mora ta nova
družba pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register
pridobiti dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.
(2) Če je banka udeležena pri združitvi ali delitvi družb, pri
kateri banka nadaljuje opravljanje bančnih storitev, mora pred
izvedbo združitve ali delitve pridobiti dovoljenje Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar je pri opravljanju nadzora nad banko v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 odgovorna
za izvajanje vseh nalog iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(3) Zahteva za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka
se vloži pri Banki Slovenije, kadar je pri izvajanju nadzora
nad banko v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 odgovorna
za izvajanje nalog iz točke (b) ter (d) do (i) prvega odstavka
4. člena te uredbe. Za zahtevo, ki se vloži pri Banki Slovenije,
in odločanje o tej zahtevi se smiselno uporabljajo določbe
prejšnjega člena.
(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev iz prejšnjega odstavka je treba priložiti tudi naslednje listine:
1. za združitev:
– pogodbo o združitvi,
– poročilo ali poročila uprav bank oziroma poslovodstev
družb, ki so udeležene pri združitvi, o združitvi,
– poročilo ali poročila o reviziji združitve,
– predlog objave sklica skupščine ali skupščin, ki bodo
odločale o soglasju za združitev,
– pisno poročilo nadzornega sveta;
2. za delitev:
– delitveni načrt,
– poročilo uprave banke o delitvi,
– poročilo o reviziji delitve,
– predlog objave sklica skupščine banke, ki bo odločala
o soglasju za delitev,
– pisno poročilo nadzornega sveta.
(5) Z namenom, da se preprečijo kršitve tega zakona ali
Uredbe (EU) št. 575/2013, se lahko v odločbi o izdaji dovoljenja
določijo pogoji ali omejitve za opravljanje storitev, za katere se
izdaja dovoljenje.
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106. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje storitev)
(1) Dovoljenje za opravljanje posameznih storitev preneha, če banka:
1. v enem letu od izdaje dovoljenja ne začne opravljati
storitev, za katere je bilo izdano dovoljenje;
2. za več kot šest mesecev preneha opravljati storitve;
3. poda izjavo o prenehanju opravljanja storitev.
(2) Dovoljenje za opravljanje storitev preneha tudi z izdajo
odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka
nad banko, ki se izda v skladu z zakonom, ki ureja postopke
prenehanja bank.
(3) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena v
zvezi z opravljanjem finančnih ali dodatnih finančnih storitev,
Banka Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, da je prenehalo dovoljenje za opravljanje določenih storitev, pri katerih so
podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če razlog iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena
nastopi v zvezi z opravljanjem bančnih storitev, preneha dovoljenje za opravljanje vseh storitev, ki jih opravlja banka.
(5) Banka ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z
opravljanjem bančnih, finančnih ali dodatnih finančnih storitev,
za katere je dovoljenje prenehalo v skladu s tem členom:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena:
od dneva izteka roka od katerega dovoljenje preneha veljati;
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena: od
dneva, ki ga banka navede v izjavi o prenehanju opravljanja.
107. člen
(podzakonski predpis v zvezi z izdajo dovoljenj
za opravljanje storitev)
Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila glede:
1. dokumentacije in informacij, ki se predložijo k zahtevi
za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, vključno z
zahtevami glede poslovnega načrta iz 2. točke drugega odstavka 100. člena tega zakona;
2. dokumentacije in informacij, ki se predložijo k zahtevi
za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev, ter za statusne spremembe, kadar se zahteva
za izdajo dovoljenja v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU)
št. 1024/2013 vloži pri Banki Slovenije.
5.3. Čezmejno opravljanje storitev
108. člen
(neposredno opravljanje storitev)
(1) Za namene tega zakona se šteje, da se storitve neposredno opravljajo na območju določene države, če se na
območju te države:
1. sklepajo pravni posli, katerih predmet so vzajemno
priznane finančne storitve; ali
2. javnosti ponujajo vzajemno priznane finančne storitve
prek zastopnikov oziroma posrednikov.
(2) Banka države članice lahko na območju Republike
Slovenije oglašuje vzajemno priznane storitve prek reklamnih
sporočil ali z drugih sredstev komuniciranja z javnostjo, če
je oblika in vsebina tega oglaševanja v skladu s predpisi, ki
urejajo oglaševanje v zvezi z varstvom potrošnikov. Takšno
oglaševanje se ne šteje za neposredno opravljanje storitev.
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5.3.1. Opravljanje vzajemno priznanih storitev bank
na območju druge države članice
110. člen
(obvestilo o nameri ustanovitve podružnice banke
v drugi državi članici)
(1) Banka, ki namerava zaradi opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev, za katere je pridobila ustrezno dovoljenje v skladu s tem zakonom, v drugi državi članici ustanoviti
podružnico, mora o tem obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko
centralno banko, kadar je ta pri opravljanju nadzora nad banko
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 odgovorna za izvajanje
nalog iz točke (b) prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Obvestilu o nameri ustanovitve podružnice mora banka priložiti naslednje informacije:
1. državo članico, v kateri namerava ustanoviti podružnico;
2. poslovni načrt, ki med drugim obsega podrobnejši opis
dejavnosti, ki jih namerava opravljati prek podružnice, in organizacijsko strukturo podružnice;
3. naslov v državi članici gostiteljici, na katerem bo mogoče pridobiti dokumentacijo o podružnici;
4. podatke o osebah, pooblaščenih za vodenje podružnice.
(3) Šteje se, da obvestilo banke o nameri ustanovitve
podružnice, ki ga banka posreduje Banki Slovenije, vsebuje
zahtevo za posredovanje obvestila pristojnemu organu države članice, v kateri namerava banka ustanoviti podružnico
(v nadaljnjem besedilu: zahteva za posredovanje obvestila
pristojnemu organu države članice). Kadar pristojnosti in naloge nadzora iz točke (b) prvega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) št. 1024/2013 v zvezi z banko izvaja Evropska centralna
banka, se postopek nadaljuje v skladu s to uredbo in Uredbo
(EU) št. 468/2014.
111. člen
(posredovanje obvestila pristojnemu organu države članice)
(1) Banka Slovenije zavrne zahtevo za posredovanje
obvestila pristojnemu organu države članice gostiteljice, če ob
upoštevanju obsega in vrste storitev, ki jih namerava banka
opravljati prek podružnice, obstaja dvom o ustreznosti organizacije glede upravljanja podružnice oziroma o ustreznosti
finančnega položaja banke.
(2) Če razlogi iz prejšnjega odstavka niso podani, Banka
Slovenije najpozneje v treh mesecih po prejemu obvestila in
prilog iz drugega odstavka prejšnjega člena posreduje pristojnemu organu države članice gostiteljice in o tem obvesti banko.
(3) Hkrati z obvestilom iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije posreduje pristojnemu organu države članice gostiteljice
tudi podatke o višini in sestavi kapitala banke ter o kapitalskih
zahtevah, kot so določene v skladu z 92. členom Uredbe (EU)
št. 575/2013.
(4) Če banka v treh mesecih po posredovanju obvestila in
prilog iz drugega odstavka prejšnjega člena Banki Slovenije ne
prejme obvestila iz drugega odstavka tega člena in tudi ne prejme odločbe o zavrnitvi zahteve za posredovanje tega obvestila,
se šteje, da je zahteva za posredovanje obvestila zavrnjena.
(5) Banka Slovenije obvesti Komisijo in Evropski bančni
organ o številu primerov in o razlogih za zavrnitev zahteve
za posredovanje obvestila pristojnemu organu države članice
gostiteljice.

109. člen

112. člen

(opravljanje storitev prek podružnice)

(začetek poslovanja podružnice banke v državi članici)

(1) Dve ali več podružnic, ki jih ustanovi banka v posamezni državi članici, se za namene tega zakona štejejo kot ena
sama podružnica banke v tej državi članici.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za podružnice, ki jih
na območju Republike Slovenije ustanovi banka države članice
ali banka tretje države.

Banka lahko začne opravljati posle prek podružnice v
državi članici:
1. z dnem, ko prejme obvestilo pristojnega organa države članice gostiteljice o morebitnih pogojih, ki jih mora zaradi
zaščite javnih koristi upoštevati banka pri opravljanju storitev v
državi članici gostiteljici; ali
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2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je pristojni
organ države članice gostiteljice prejel obvestilo v skladu z
drugim odstavkom prejšnjega člena, če do izteka tega roka ne
prejme obvestila pristojnega organa države članice gostiteljice
iz prejšnje točke.
113. člen
(obvestilo o spremembah glede podružnice banke
v državi članici)
(1) Če namerava banka spremeniti katerega od dejstev
oziroma okoliščin iz drugega odstavka 110. člena tega zakona,
mora o tem obvestiti Banko Slovenije ter pristojni organ države
članice gostiteljice en mesec pred izvršitvijo take spremembe.
(2) Za spremembo iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo 110. do 112. člen tega zakona, le da se roki iz drugega in četrtega odstavka 111. člena ter iz 2. točke 112. člena
tega zakona skrajšajo na en mesec.
114. člen
(neposredno opravljanje storitev v državi članici)
(1) Banka, ki namerava v drugi državi članici začeti neposredno opravljati vzajemno priznane finančne storitve, za katere je pridobila dovoljenje v skladu s tem zakonom, mora o tem
predhodno obvestiti Banko Slovenije ali Evropsko centralno
banko, kadar je ta pri opravljanju nadzora nad banko v skladu
z Uredbo (EU) št. 1024/2013 odgovorna za izvajanje nalog iz
točke (b) prvega odstavka 4. člena te uredbe, ter navesti državo članico gostiteljico, v kateri namerava začeti neposredno
opravljati te storitve.
(2) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka v enem
mesecu po prejemu obvestila banke iz prejšnjega odstavka to
obvestilo posreduje pristojnemu organu države članice gostiteljice in o tem obvesti banko.
(3) Banka lahko začne neposredno opravljati vzajemno
priznane finančne storitve, navedene v obvestilu iz prvega
odstavka tega člena, v državi članici gostiteljici z dnem, ko
pristojni organ države članice gostiteljice prejme obvestilo pristojnega organa iz prejšnjega odstavka.
5.3.2. Opravljanje storitev bank na območju tretje države
115. člen
(dovoljenje za ustanovitev podružnice banke v tretji državi)
(1) Banka sme z namenom opravljanja storitev, ki jih opravlja na območju Republike Slovenije, ustanoviti podružnico v
tretji državi, če pridobi dovoljenje za ustanovitev podružnice v
tretji državi v skladu s tem zakonom.
(2) Zahteva za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tretji državi se vloži pri Banki Slovenije.
(3) Za zahtevo in odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice banke v tretji državi se smiselno
uporabljajo prvi in drugi odstavek 110. člena ter prvi do tretji
odstavek 111. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice v tretji državi tudi, če je ob upoštevanju predpisov države, v kateri namerava banka ustanoviti
podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse pri izvajanju teh
predpisov verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora nad banko.
5.3.3. Čezmejno opravljanje vzajemno priznanih finančnih
storitev posebnih finančnih institucij
116. člen
(posebna finančna institucija)
(1) Posebna finančna institucija je družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ni banka;
2. katere nadrejena družba je banka samostojno ali skupaj z drugimi bankami;
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3. je glede na ustanovitvene akte upravičena opravljati
vzajemno priznane finančne storitve;
4. izpolnjuje vse naslednje dodatne pogoje:
– banke iz 2. točke tega odstavka so pridobile dovoljenje
za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem zakonom,
– v Republiki Sloveniji dejansko opravlja vzajemno priznane finančne storitve, ki jih namerava opravljati v drugi državi
članici,
– banke iz 2. točke tega odstavka so skupaj imetnice
delnic ali deležev, iz katerih izhaja najmanj 90 odstotkov glasovalnih pravic,
– banke iz 2. točke tega odstavka po oceni Banke Slovenije upravljajo družbo z ustrezno skrbnostjo in so s soglasjem
Banke Slovenije prevzele solidarno odgovornost za vse obveznosti posebne finančne institucije,
– posebna finančna institucija je glede vzajemno priznanih finančnih storitev, ki jih opravlja, vključena v konsolidirani
nadzor nadrejene banke ali vseh nadrejenih bank v skladu z
oddelkom 9.3. tega zakona in 1. delom, II. naslovom, 2. poglavjem Uredbe (EU) št. 575/2013, zlasti za namene izračuna kapitalskih zahtev v skladu z 92. členom Uredbe (EU) št. 575/2013,
nadzora velikih izpostavljenosti v skladu s 4. delom Uredbe
(EU) št. 575/2013 in za namene omejitev kvalificiranih deležev
izven finančnega sektorja v skladu z 89. in 90. členom Uredbe
(EU) št. 575/2013.
(2) Posebna finančna institucija iz prejšnjega odstavka
lahko te storitve opravlja tudi na območju druge države članice
pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu.
(3) Določbe tega zakona o opravljanju vzajemno priznanih
finančnih storitev bank v drugih državah članicah se smiselno
uporabljajo tudi za posebne finančne institucije.
(4) Banka Slovenije pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava posebna finančna institucija ustanoviti podružnico, z obvestilom iz drugega odstavka
111. člena tega zakona posreduje tudi:
1. potrdilo, da so v zvezi s posebno finančno institucijo
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena;
2. podatke o višini in sestavi kapitala posebne finančne institucije ter o znesku skupne izpostavljenosti tveganju
banke iz 2. točke prvega odstavka tega člena, izračunanem
v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013.
(5) Če posebna finančna institucija, ki opravlja vzajemno
priznane finančne storitve na območju države članice gostiteljice, preneha izpolnjevati katerega od pogojev iz prvega odstavka tega člena, ni več upravičena opravljati vzajemno priznanih
finančnih storitev na območju druge države članice na podlagi
določb tega člena. Banka Slovenije o tem nemudoma obvesti
pristojni organ te države članice.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
družbe, ki so podrejene posebni finančni instituciji.
5.3.4. Opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev bank
držav članic
117. člen
(opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev
bank držav članic)
(1) Banka države članice sme vzajemno priznane finančne storitve, ki jih v skladu z dovoljenjem pristojnega organa
opravlja v matični državi članici, opravljati tudi na območju
Republike Slovenije prek podružnice ali neposredno, če Banka
Slovenije predhodno prejme obvestilo pristojnega organa matične države članice o opravljanju storitev banke na območju
Republike Slovenije prek podružnice ali neposredno, z informacijami iz drugega odstavka 110. člena tega zakona.
(2) Banka države članice lahko na območju Republike
Slovenije ustanovi podružnico ali začne neposredno opravljati
vzajemno priznane finančne storitve v Republiki Sloveniji, ko
Banka Slovenije banki države članice posreduje obvestilo iz
tretjega odstavka 118. člena tega zakona. Podružnica banke
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države članice se lahko vpiše v sodni register, ko prejme obvestilo iz prejšnjega stavka.
(3) Banka Slovenije je pristojna za nadzor nad podružnico
banke države članice v obsegu in pod pogoji, določenimi v
oddelku 9.2. tega zakona.
(4) V zvezi z izvajanjem nadzora nad poslovanjem podružnice banke države članice v skladu s tem zakonom se
smiselno uporablja 238. člen tega zakona.
(5) Če namerava banka države članice v zvezi s svojo
podružnico v Republiki Sloveniji spremeniti katero od dejstev
oziroma okoliščin iz drugega odstavka 110. člena tega zakona,
mora o tem obvestiti Banko Slovenije en mesec pred izvršitvijo
take spremembe.
(6) Podružnica banke države članice mora Banki Slovenije poročati v zvezi s poslovanjem na območju Republike
Slovenije.
(7) Banka Slovenije predpiše podrobnejši obseg podatkov in informacij iz prejšnjega odstavka, ki jih potrebuje za
izvajanje nadzora nad poslovanjem podružnice v skladu s tem
zakonom, za informativne in statistične namene ter za namene
ugotavljanja pomembnosti podružnice v skladu z 286. členom
tega zakona.
118. člen
(uporaba predpisov glede dejavnosti banke države članice)
(1) Banka države članice opravlja vzajemno priznane
storitve na območju Republike Slovenije v skladu s predpisi
Republike Slovenije, ki se uporabljajo v zvezi z izvajanjem
vzajemno priznanih finančnih storitev.
(2) Banka države članice, ki opravlja storitve na območju
Republike Slovenije v skladu s tem zakonom, ne glede na
pravo, ki se uporablja med strankami, pri opravljanju poslov
ne more izključiti uporabe predpisov Republike Slovenije, ki
urejajo:
1. varovanje zaupnih podatkov v skladu z oddelkom 5.4.
tega zakona;
2. varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov;
3. varstvo potrošnikov v skladu s predpisi, ki so namenjeni
varstvu potrošnikov;
4. zahteve glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z ZPPDFT;
5. druge zahteve, ki veljajo za banke v Republiki Sloveniji,
da se zaščiti javni interes.
(3) Banka Slovenije banko države članice, ki v skladu
s tem zakonom namerava ustanoviti podružnico v Republiki
Sloveniji ali namerava neposredno opravljati vzajemno priznane finančne storitve, v dveh mesecih po prejemu obvestila
pristojnega organa iz prvega odstavka 117. člena tega zakona
obvesti o predpisih iz prejšnjega odstavka.
5.3.5. Opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev
posebnih finančnih institucij držav članic
119. člen
(opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev posebnih
finančnih institucij držav članic)
(1) Posebna finančna institucija države članice je družba s
sedežem v drugi državi članici, ki v matični državi članici izpolnjuje pogoje kot posebna finančna institucija iz prvega odstavka 116. člena tega zakona in je pridobila potrdilo pristojnega
organa matične države članice o izpolnjevanju teh pogojev.
(2) Določbe tega zakona o opravljanju vzajemno priznanih
finančnih storitev banke države članice v Republiki Sloveniji
se smiselno uporabljajo tudi za posebne finančne institucije
držav članic.
(3) Obvestilo pristojnega organa države članice iz prvega
odstavka 117. člena tega zakona mora vključevati tudi:
1. potrdilo pristojnega organa države članice, da posebna
finančna institucija države članice izpolnjuje pogoje, kot so
določeni v prvem odstavku 116. člena tega zakona;
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2. podatke o višini in sestavi kapitala posebne finančne
institucije države članice ter o znesku skupne izpostavljenosti tveganju nadrejene banke države članice, izračunanem v
skladu s tretjim in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013.
(4) Če pristojni organ matične države članice obvesti Banko Slovenije, da je posebna finančna institucija države članice
prenehala izpolnjevati katerega od pogojev iz prvega odstavka
tega člena, potem posebna finančna institucija države članice
ni več upravičena upravljati vzajemno priznanih finančnih storitev v Republiki Sloveniji na podlagi določb tega člena.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
družbe, ki so podrejene posebni finančni instituciji države članice.
5.3.6. Opravljanje storitev bank tretjih držav
120. člen
(opravljanje storitev banke tretje države)
Banka tretje države sme bančne storitve, finančne storitve
in dodatne finančne storitve, ki jih opravlja v državi svojega
sedeža, opravljati tudi na območju Republike Slovenije, vendar
samo prek podružnice in pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
121. člen
(dovoljenje za ustanovitev podružnice banke tretje države)
(1) Banka tretje države lahko v Republiki Sloveniji ustanovi podružnico in se vpiše v sodni register, če pridobi dovoljenje
za ustanovitev podružnice (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje
za ustanovitev podružnice banke tretje države) v skladu s tem
zakonom.
(2) Zahteva za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države se vloži pri Banki Slovenije.
(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice
banke tretje države je treba priložiti:
1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične banke;
3. podatke o članih oziroma članicah poslovodnih in nadzornih organov matične banke;
4. revidirana letna poročila matične banke za zadnja tri
leta poslovanja;
5. podatke o imetnikih kvalificiranih deležev, oziroma če
ni takšnih imetnikov, podatke o 20 največjih delničarjih oziroma
družbenikih banke tretje države ter ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje imetnike teh delnic oziroma deležev;
6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za pravne osebe, ki so imetnice kvalificiranih deležev v matični banki;
7. opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica, ter poslovni
načrt za prva tri leta poslovanja;
8. dovoljenje za opravljanje bančnih, finančnih ali dodatnih finančnih storitev, ki ga je matični banki izdal pristojni organ
države njenega sedeža;
9. dovoljenje pristojnega organa matične banke za ustanovitev podružnice oziroma izjavo tega organa, da dovoljenje
po predpisih države te banke ni potrebno;
10. izjavo banke tretje države, da bo podružnica vodila
vso dokumentacijo, ki se nanaša na njeno poslovanje, v slovenskem jeziku in jo hranila na sedežu podružnice ter vodila
ločene računovodske izkaze v skladu s tem zakonom oziroma
na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
11. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge, ki velja v
državi sedeža matične banke;
12. drugo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče
ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva.
(4) Banka Slovenije lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice banke tretje države zahteva, da banka tretje države v Republiki Sloveniji deponira določen denarni
znesek oziroma drugo ustrezno finančno premoženje oziroma
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predloži drugo ustrezno zavarovanje kot jamstvo za poravnavo
obveznosti iz poslov, sklenjenih v Republiki Sloveniji.
(5) Banka Slovenije izda dovoljenje za ustanovitev podružnice banke tretje države, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in dokumentacije, priložene zahtevi za izdajo
dovoljenja, oceni, da je podružnica finančno, upravljavsko,
organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljena za poslovanje. Banka Slovenije o izdanem dovoljenju obvesti Komisijo,
Evropski odbor za bančništvo in Evropski bančni organ.
(6) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice banke tretje države, če je ob upoštevanju predpisov države sedeža matične banke oziroma ob
upoštevanju prakse te države pri uporabi in izvrševanju teh
predpisov verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z
določbami tega zakona.
(7) Banka tretje države, ki je pridobila dovoljenje iz prvega
odstavka tega člena, lahko v Republiki Sloveniji prek podružnice opravlja bančne storitve, finančne storitve ter dodatne
finančne storitve, navedene v dovoljenju za ustanovitev podružnice banke tretje države.
(8) Če namerava banka tretje države v Republiki Sloveniji
prek podružnice začeti opravljati tudi dodatne storitve, ki niso
navedene v že izdanem dovoljenju za ustanovitev podružnice
banke tretje države, mora predhodno pridobiti dodatno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev.
(9) Za dodatno dovoljenje iz sedmega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo drugi odstavek, 7. in 12. točka
tretjega odstavka ter peti in šesti odstavek tega člena.
(10) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo banka tretje države priloži zahtevi za izdajo
dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
122. člen
(uporaba določb tega zakona za poslovanje podružnice
banke tretje države)
(1) Za poslovanje podružnice banke tretje države v Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo:
1. določbe tega zakona ter drugih predpisov iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona glede poslovanje bank in izvajanja pristojnosti nadzora Banke Slovenije nad bankami;
2. določbe drugih zakonov, ki urejajo poslovanje bank na
območju Republike Slovenije.
(2) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o upravi banke.
(3) Za odvzem in prenehanje dovoljenja Banke Slovenije
za ustanovitev podružnice banke tretje države se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o odvzemu in prenehanju
dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.
(4) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za ustanovitev
podružnice banke tretje države tudi:
1. če je nadzorni organ sedeža banke tretje države tej
banki odvzel dovoljenje za opravljanje bančnih storitev;
2. če podružnica v primeru vključitve v sistem jamstva za
vloge v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje obveznosti iz naslova
jamstva za vloge.
123. člen
(predstavništvo banke tretje države)
(1) Banka tretje države lahko predstavlja in posreduje informacije o svojih storitvah ter opravlja raziskave trga prek predstavništva kot svojega organizacijskega dela v Republiki Sloveniji.
(2) Predstavništvo ni pravna oseba.
(3) Predstavništvo banke tretje države v Republiki Sloveniji ne sme opravljati nobenih drugih poslov, razen poslov iz
prvega odstavka tega člena.
124. člen
(dovoljenje za ustanovitev predstavništva
banke tretje države)
(1) Za ustanovitev predstavništva mora banka tretje države pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka je
treba priložiti:
1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične banke;
3. revidirana letna poročila matične banke za zadnja tri
leta poslovanja;
4. seznam oseb, ki bodo vodile predstavništvo.
(3) Banka Slovenije vodi register predstavništev.
(4) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za ustanovitev
predstavništva banke tretje države, če to predstavništvo ravna
v nasprotju z določbo tretjega odstavka prejšnjega člena.
5.4. Varovanje zaupnih podatkov
125. člen
(zaupni podatki)
Zaupni podatki po tem zakonu so vsi podatki, dejstva in
okoliščine o posamezni stranki, s katerimi razpolaga banka.
126. člen
(dolžnost varovanja zaupnih podatkov)
(1) Banka mora varovati zaupne podatke iz prejšnjega
člena, ne glede na način, na katerega je te podatke pridobila.
(2) Člani organov banke, delničarji banke, delavci banke
oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v banki
oziroma pri opravljanju storitev za banko na kakršenkoli način
dostopni zaupni podatki iz prejšnjega člena, teh podatkov ne
smejo sporočiti tretjim osebam, niti omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe, ali jih sami uporabiti za lastne namene.
(3) Dolžnost banke iz prvega odstavka tega člena glede
varovanja zaupnih podatkov ne velja:
1. če stranka izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni zaupni podatki;
2. če te podatke potrebuje Banka Slovenije, Evropska
centralna banka, ali nadzorni organ za potrebe nadzora nad
banko, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti;
3. če te podatke pisno zahteva komisija za preprečevanje
korupcije ali če jih zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka pisno zahteva sodišče, državno tožilstvo ali
policija, razen v primerih, ko za posredovanje zaupnih podatkov
zakon izrecno določa odredbo preiskovalnega sodnika;
4. v primerih posredovanja podatkov nadrejenim osebam
v zvezi z nadzorom na konsolidirani podlagi v skladu z določbami oddelka 9.3. tega zakona ali v skladu z ZFK;
5. za izmenjavo informacij o boniteti strank za namen
upravljanja kreditnega tveganja:
– med člani sistema izmenjave informacij o boniteti strank,
ki je vzpostavljen v skladu s predpisi za namene upravljanja
kreditnega tveganja bank ali
– z bankami držav članic ali sistemi za izmenjavo informacij o boniteti strank, organiziranih v drugih državah članicah,
glede informacij o boniteti strank, ki so pravne osebe;
6. v drugih primerih, kjer zakon izrecno določa dolžnost
banke glede posredovanja zaupnih podatkov o posamezni
stranki.
(4) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja, če
banka ali oseba iz drugega odstavka tega člena te podatke
posreduje tožilstvu ali policiji z namenom, da naznani razloge
za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.
(5) Poleg primerov iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena lahko banka razkrije zaupne podatke tudi, če je to potrebno za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe, ki jo banka sklene v okviru običajne bančne dejavnosti, in če prejemnik zagotovi ustrezno varovanje zaupnosti
podatkov. Banka lahko za potrebe iz prvega stavka razkrije le
tiste zaupne podatke v zvezi s stranko, ki so nujno potrebni za
sklenitev ali izvajanje pogodbe.
(6) Banka mora za vsako posredovanje zaupnih podatkov
zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri zaupni podat-
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ki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer
za obdobje desetih let po posredovanju teh podatkov.
127. člen
(uporaba zaupnih podatkov)
Banka Slovenije oziroma drugi organi in osebe smejo
podatke, ki so jih pridobili na podlagi prejšnjega člena, uporabiti izključno za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni
in jih lahko posredujejo drugim osebam izključno pod pogoji,
določenimi v tem ali drugem zakonu.
6. POGLAVJE:
UREDITEV NOTRANJEGA UPRAVLJANJA
IN USTREZNI NOTRANJI KAPITAL
6.1. Splošne določbe
128. člen
(stabilna ureditev notranjega upravljanja)
(1) Banka mora imeti stabilno ureditev notranjega upravljanja, ki obsega:
1. jasno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti;
2. učinkovite procese upravljanja tveganj za ugotavljanje,
merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
tveganj, vključno z načrti sanacije ter poročanjem o tveganjih,
ki jim je banka izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi jim
lahko bila;
3. primerne mehanizme notranjih kontrol, ki vključujejo
ustrezne administrativne in računovodske postopke;
4. ustrezne politike in prakse prejemkov, ki so skladne s
preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tudi spodbujajo.
(2) Ureditev notranjega upravljanja mora biti celovita in
sorazmerna z naravo, obsegom in zapletenostjo tveganj, ki
izhajajo iz poslovnega modela banke in dejavnosti, ki jih opravlja banka.
129. člen
(kapitalska ustreznost)
(1) Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom za pokrivanje kapitalskih zahtev iz 92. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, zahtev na podlagi tretjega odstavka
250. člena tega zakona, zahtev po vzdrževanju kapitalskih blažilnikov na podlagi 7. poglavja tega zakona ter za zagotavljanje
ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom ali v
skladu z oceno na podlagi 183. člena tega zakona.
(2) Banka lahko vključi kapitalske instrumente iz 52. in
63. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v izračun kapitala, če banka pridobi dovoljenje Banke Slovenije ali Evropske centralne
banke, kadar je ta pri opravljanju nadzora nad banko v skladu
z Uredbo (EU) št. 1024/2013 odgovorna za izvajanje nalog iz
(d) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, za vključitev posameznega kapitalskega instrumenta v izračun kapitala.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če kapitalski instrument izpolnjuje pogoje, določene v Uredbi (EU)
št. 575/2013.
(4) Banka Slovenije predpiše dokumentacijo, ki jo predloži
banka zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka tega
člena ter dovoljenja iz tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, in se v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 vloži
pri Banki Slovenije.
130. člen
(ustrezna likvidnost)
Banka mora zagotoviti, da je vedno sposobna izpolnjevati
likvidnostne zahteve iz 6. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 in
predpisov, izdanih na podlagi 460. in 510. člena te uredbe, ter
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zahteve na podlagi petega odstavka 250. člena tega zakona
in da je v vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati
svoje zapadle obveznosti.
131. člen
(ocenjevanje in zagotavljanje ustreznega notranjega kapitala)
(1) Banka mora imeti primerne, učinkovite in celovite strategije in procese za stalno ocenjevanje ter zagotavljanje potrebnih
zneskov, vrst in razporeditve notranjega kapitala, ki ga ocenjuje
kot potrebno kritje glede na značilnosti in obseg tveganj, ki jim je
pri svojem poslovanju izpostavljena ali bi jim lahko bila.
(2) Banka mora na podlagi rednih pregledov zagotavljati,
da so strategije in procesi iz prejšnjega odstavka celoviti ter
sorazmerni z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti, ki
jih opravlja banka, ter zagotavljati ustrezni notranji kapital za
pokritje teh tveganj.
(3) Banka Slovenije lahko v skladu z 10. členom Uredbe
(EU) št. 575/2013 odloči, da se za posamezno banko, ki je povezana s centralnim organom, v celoti ali deloma ne uporabljajo
zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena.
132. člen
(ustrezni notranji kapital za tržna tveganja)
(1) Banka mora na podlagi vzpostavljenih politik in procesov upravljanja tržnih tveganj pri ocenjevanju in zagotavljanju
ustreznega notranjega kapitala v skladu s prejšnjim členom
upoštevati pomembna tržna tveganja, ki niso predmet kapitalskih zahtev v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.
(2) Banka, ki pri izračunavanju kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje v skladu z 2. poglavjem IV. naslova 3. dela
Uredbe (EU) št. 575/2013 pobota svoje pozicije v enem ali več
lastniških finančnih instrumentih, ki sestavljajo delniški indeks,
z eno ali več pozicijami v terminski pogodbi na delniški indeks
ali drugem produktu na delniški indeks, mora zagotavljati ustrezni notranji kapital za kritje osnovnega tveganja izgube, ki je
posledica drugačnega gibanja vrednosti terminskih pogodb
ali drugih izvedenih instrumentov glede na gibanje vrednosti
osnovnih instrumentov, na katere so vezani.
(3) Banka mora zagotavljati ustrezni notranji kapital tudi v
primeru, kadar ima nasprotne pozicije v terminskih pogodbah
na delniške indekse, ki se ne ujemajo glede na zapadlost ali
sestavo ali oboje.
(4) Banka mora pri uporabi postopka iz 345. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 zagotavljati ustrezni notranji kapital za kritje
tveganja izgube, ki obstaja v času od prevzema obveznosti do
naslednjega delovnega dne.
133. člen
(raven izpolnjevanja obveznosti glede ustreznega
notranjega kapitala)
(1) Banka, ki v Republiki Sloveniji nima položaja podrejene ali nadrejene banke, ter banka, ki ni vključena v bonitetno
konsolidacijo v skladu z 19. členom Uredbe (EU) št. 575/2013,
morata na posamični podlagi izpolnjevati obveznosti glede
ocenjevanja ter zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala
v skladu s 131. členom tega zakona.
(2) Nadrejena banka Republike Slovenije mora v obsegu in na način, ki sta določena v 2. in 3. oddelku 2. poglavja
II. naslova 1. dela Uredbe (EU) št. 575/2013, na konsolidirani
podlagi izpolnjevati obveznosti glede ocenjevanja in zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala, v skladu s 131. členom
tega zakona.
(3) Banka, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding ali
nadrejeni mešani finančni holding Republike Slovenije, mora
v obsegu in na način, ki sta določena v 2. in 3. oddelku 2. poglavja II. naslova 1. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 izpolnjevati
obveznosti glede ocenjevanja ter zagotavljanja ustreznega
notranjega kapitala v skladu s 131. členom tega zakona na
podlagi konsolidiranega finančnega položaja tega finančnega
holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
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(4) Če so istemu nadrejenemu finančnemu holdingu ali
mešanemu finančnemu holdingu v Republiki Sloveniji ali EU
nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu poleg banke podrejene druge banke
ali banke drugih držav članic, se prejšnji odstavek uporablja v
skladu in na način, kot je določeno v oddelku 9.3. tega zakona.
(5) Podrejena banka, ki je ali sama ali njen nadrejeni
finančni holding ali mešani finančni holding nadrejena ali udeležena v drugi kreditni instituciji, finančni instituciji ali družbi za
upravljanje s sedežem v tretji državi, mora izpolnjevati obveznosti iz prvega odstavka tega člena na subkonsolidirani podlagi.
134. člen
(raven izpolnjevanja obveznosti glede ureditve
notranjega upravljanja)
(1) Banka mora izpolnjevati zahteve glede ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena tega zakona na posamični
podlagi, razen v primerih, ko Banka Slovenije za posamezno
banko delno ali v celoti opusti uporabo teh zahtev v skladu s
7. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Banka, ki je podrejena nadrejenemu finančnemu holdingu ali nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu Republike
Slovenije oziroma EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU
nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, mora izpolnjevati zahteve glede ureditev notranjega upravljanja iz 128. člena
tega zakona na podlagi konsolidiranega finančnega položaja
tega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(3) Če so istemu nadrejenemu finančnemu holdingu ali
mešanemu finančnemu holdingu v Republiki Sloveniji ali EU
nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu poleg banke podrejene druge banke
ali banke drugih držav članic, se prejšnji odstavek uporablja v
skladu in na način, kot je določeno v oddelku 9.3. tega zakona.
(4) Nadrejena banka Republike Slovenije ter njene podrejene banke morajo izpolnjevati zahteve glede ureditve notranjega upravljanja na konsolidirani ali subkonsolidirani podlagi.
(5) Nadrejena banka Republike Slovenije ter njene podrejene banke morajo zagotoviti, da je ureditev notranjega upravljanja ustrezno integrirana in se dosledno izvaja tudi v vseh
njihovih preostalih podrejenih družbah tako, da omogoča pripravo vseh podatkov in informacij, ki so pomembni za nadzor.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek nadrejena banka Republike Slovenije ali banka, ki je podrejena EU nadrejenemu
finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, ni zavezana k izpolnjevanju glede ureditev notranjega upravljanja v zvezi s podrejenimi družbami s sedežem v
tretji državi, če Banki Slovenije dokaže, da je izpolnjevanje teh
zahtev v nasprotju z veljavnimi predpisi tretje države.
135. člen
(podzakonski predpisi)
Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila:
1. o ureditvi notranjega upravljanja, vključno s podrobnejšimi pravili glede upravljanja tveganj ter politike in praks
prejemkov;
2. o ocenjevanju ustreznega notranjega kapitala;
3. v zvezi s poročanjem, podrobnejšo vsebino obvestil
in poročil o okoliščinah v zvezi z izpolnjevanjem zahtev na
podlagi tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 ter roke in
način poročanja.
6.2. Organizacijska struktura
6.2.1. Odgovornost uprave in nadzornega sveta
136. člen
(delovanje uprave)
(1) Uprava banke mora vzpostaviti in izvajati takšno ureditev notranjega upravljanja banke iz 128. člena tega zakona,
ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje banke na podlagi
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jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v banki ter politik
in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka je uprava banke
v celoti odgovorna za poslovanje banke in njeno upravljanje
tveganj, vključno z:
1. odobritvijo strateških ciljev banke, določanjem, sprejemanjem in rednim pregledovanjem strategije prevzemanja in
upravljanja tveganj ter ureditvijo notranjega upravljanja banke;
2. zagotavljanjem celovitosti sistemov računovodskega in
finančnega poročanja, ki vključujejo tudi finančni in operativni
nadzor ter zagotavljanje skladnosti poslovanja banke z veljavnimi predpisi in standardi;
3. nadzorovanjem postopkov razkrivanja informacij banke
ter postopkov obveščanja pristojnih organov in drugih zainteresiranih strani;
4. zagotavljanjem učinkovitega nadzora nad višjim vodstvom.
(3) Uprava banke mora spremljati in redno ocenjevati
učinkovitost ureditev notranjega upravljanja ter zagotoviti ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
(4) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet:
1. če nastopijo ali obstaja verjetnost, da bodo nastopili
razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev ali finančnih storitev oziroma prepoved opravljanja
posameznih poslov, ki jih opravlja banka;
2. če se položaj banke spremeni tako, da banka ne zagotavlja ali verjetno ne bo zagotavljala kapitalske ustreznosti
iz 129. člena tega zakona ali ustrezne likvidnosti iz 130. člena
tega zakona;
3. o ugotovitvah Banke Slovenije, davčne inšpekcije in
drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;
4. o drugih zadevah, kadar je to treba ali je primerno
zaradi izvajanja pristojnosti in dolžnosti nadzornega sveta v
skladu s tem ali drugim zakonom, zlasti o okoliščinah, da so
v banki nastopile ali bodo verjetno nastopile pomembnejše
kršitve predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
137. člen
(delovanje nadzornega sveta)
(1) 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 128. člena tega zakona ter pri tem upoštevati politike in ukrepe za preprečevanje nastanka nasprotja
interesov.
(2) Nadzorni svet z izvajanjem nadzora nad delovanjem
uprave ter izvajanjem svojih pristojnosti v skladu s tem zakonom skupaj z upravo banke prevzema splošno odgovornost za
učinkovito in skrbno upravljanje banke.
(3) Uprava banke mora zagotoviti ustrezne kadrovske in
finančne vire za uvajanje in usposabljanje članov nadzornega
sveta in komisije za tveganja, kadar je ustanovljena, vključno
z zagotavljanjem možnosti uporabe zunanjih strokovnjakov za
obravnavo posameznih vprašanj.
138. člen
(funkcija upravljanja tveganj)
(1) Uprava banke mora organizirati funkcijo upravljanja
tveganj, ki je neposredno podrejena upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij banke, pri
katerih lahko prihaja do nasprotja interesov s funkcijo upravljanja tveganj ter mora pri tem upoštevati naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih opravlja. Funkcijo upravljanja tveganj
mora voditi oseba na položaju višjega vodje v banki.
(2) Uprava banke mora zagotoviti, da ima funkcija upravljanja tveganj ustrezna pooblastila in vpliv za opravljanje te
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funkcije ter zadostne kadrovske in finančne vire za učinkovito
upravljanje tveganj.
(3) Kadar narava, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih
opravlja banka, ne upravičujejo imenovanja posebne osebe
na položaju višjega vodstva za vodenje funkcije upravljanja
tveganj, lahko to funkcijo opravlja oseba na položaju višjega
vodstva v banki, ki opravlja tudi druge funkcije višjega vodstva,
če pri tem ni nasprotja interesov.
(4) Funkcija upravljanja tveganj mora zagotoviti zlasti:
1. da so vsa pomembna tveganja ugotovljena, ocenjena
oziroma izmerjena in da se o njih ustrezno poroča;
2. aktivno sodelovanje pri pripravi strategije upravljanja
tveganj banke in pri vseh pomembnih odločitvah glede upravljanja tveganj;
3. oblikovanje celovitega pregleda nad tveganji, ki jim je
banka pri svojem poslovanju izpostavljena ali bi jim lahko bila.
(5) Vodja funkcije upravljanja tveganj je neodvisen in
neposredno odgovoren upravi banke in mora upravi banke
poročati o vseh okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na
specifičen razvoj tveganj banke, ter mora imeti neposredni dostop do nadzornega sveta. Za razrešitev vodje službe upravljanja tveganj mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.
(6) Vodja funkcije upravljanja tveganj mora o vseh pomembnih tveganjih in okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na profil tveganosti banke, na lastno pobudo nemudoma
obvestiti upravo banke. Če uprava ne sprejme ustreznih ukrepov, obvesti vodja funkcije upravljanja tveganja o tveganjih
in okoliščinah predsednika oziroma predsednico nadzornega
sveta (v nadaljnjem besedilu: predsednik nadzornega sveta)
in predsednika komisije za tveganja.
(7) Uprava banke mora omogočiti vodji funkcije upravljanja tveganj, da v primeru specifičnega razvoja tveganj, ki
vplivajo ali bi lahko vplivale na profil tveganosti banke, neodvisno od uprave banke obvesti predsednika nadzornega sveta
in predsednika komisije za tveganja ter mu v zvezi s tem izrazi
morebitne pomisleke ali posreduje opozorila.
139. člen
(posredovanje informacij o tveganjih)
(1) Nadzorni svet in komisija za tveganja lahko zahtevata
od uprave banke vse informacije, ki so pomembne za ugotovitev profila tveganosti banke, ter določita vsebino, obseg,
obliko in pogostost sporočanja informacij, ki jih mora predložiti
uprava banke.
(2) Nadzorni svet in komisija za tveganja lahko za obravnavo posameznih vprašanj v zvezi s profilom tveganosti banke
zahtevata pojasnila tudi od vodje funkcije upravljanja tveganj.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sta uprava banke in nadzorni svet v celoti odgovorna za oblikovanje in
izvajanje strategije in politike glede prevzemanja, upravljanja,
spremljanja in obvladovanja tveganj banke.
140. člen
(sistem obveščanja o kršitvah)
(1) Banka mora vzpostaviti sistem obveščanja o kršitvah
v banki, ki omogočajo zaposlenim v banki, da prek neodvisnih
in samostojnih poročevalskih linij interno poročajo o kršitvah
predpisov in internih aktov banke. Banka lahko za ta namen
uporabi tudi sisteme, ki so vzpostavljeni v banki v okviru neodvisnega organiziranega delovanja zaposlenih v banki, če so
izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Sistem iz prejšnjega odstavka mora omogočati enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav zaposlenih ter vključevati jasno opredeljene postopke za sprejem in
obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi
s prejetimi prijavami ter izvedenih aktivnostih.
(3) Banka lahko upoštevajoč določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za namene obravnave prijav iz prvega
odstavka tega člena, vključno s poročanjem o ugotovitvah v
zvezi s prejetimi prijavami ter izvedenih aktivnostih, obdeluje
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osebne podatke osebe, ki je podala prijavo, in osebe, ki je
domnevno odgovorna za kršitev. Banka mora zagotoviti, da se
vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo iz prvega odstavka
tega člena, obravnavajo kot zaupni in teh podatkov ne sme
razkriti brez soglasja oseb, ki so podale prijavo, razen kadar
je razkritje identitete prijavitelja v skladu z zakonom nujna za
izvedbo kazenskega postopka ali nadaljnjih sodnih postopkov.
(4) Banka mora zagotoviti ukrepe, s katerimi se preprečijo
povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne
obravnave zaposlenih v banki, ki so podali prijavo iz prvega odstavka tega člena, in ukrepe, s katerimi se odpravijo posledice
povračilnih ukrepov, če je do neprimerne obravnave že prišlo.
6.2.2. Služba notranje revizije in služba skladnosti poslovanja
141. člen
(služba notranje revizije)
(1) Uprava mora organizirati službo notranje revizije kot
samostojni organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi
banke ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov banke.
(2) Namen, pomen in naloge službe notranje revizije
morajo biti opredeljeni v internem aktu, ki ga sprejme uprava
banke v soglasju z nadzornim svetom banke.
142. člen
(naloge notranje revizije)
(1) Notranje revidiranje obsega:
1. spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti ureditve notranjega upravljanja;
2. presojo procesa ocenjevanja ustreznega notranjega
kapitala glede na lastno oceno tveganj banke;
3. presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno
z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami;
4. presojo zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih
evidenc in finančnih poročil;
5. preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti
poročanja v skladu s predpisi;
6. preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi;
7. izvajanje posebnih preiskav.
(2) Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje
poslovanja v skladu s:
1. standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju;
2. kodeksom načel notranjega revidiranja;
3. kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.
143. člen
(delavci službe notranje revizije)
(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora biti v
banki zaposlena najmanj ena oseba, ki je pridobila naziv preizkušeni notranji revizor ali preizkušena notranja revizorka v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter ima ustrezne lastnosti in
izkušnje za opravljanje nalog notranjega revidiranja v banki v
skladu z dobrimi praksami in visokimi etičnimi standardi.
(2) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja, v
banki ne smejo opravljati nobenih drugih nalog.
(3) Nalog notranjega revidiranja ne smejo opravljati člani
uprave banke.
144. člen
(letni načrt dela službe notranje revizije
in poročilo o notranjem revidiranju)
(1) Letni načrt dela službe notranje revizije mora biti
zasnovan na oceni tveganj, pridobljeni najmanj enkrat letno.
(2) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom sprejme
letni načrt dela službe notranje revizije.
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(3) Letni načrt dela službe notranje revizije mora obsegati:
1. področja poslovanja, na katerih bo služba notranje
revizije opravila pregled poslovanja;
2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po posameznih področjih.
(4) Služba notranje revizije mora najmanj za vsako polletje izdelati poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:
1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja;
2. splošno oceno primernosti in učinkovitosti upravljanja
tveganj;
3. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih
kontrol;
4. kršitve in nepravilnosti, ki jih je služba notranje revizije
ugotovila pri posameznem pregledu poslovanja, in predlog
ukrepov za odpravo teh kršitev in nepravilnosti;
5. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki
jih je ugotovila služba notranje revizije.
(5) Služba notranje revizije mora izdelati letno poročilo o
notranjem revidiranju, ki obsega:
1. poročilo o uresničitvi letnega načrta dela,
2. oceno skladnosti prakse prejemkov s politiko prejemkov in
3. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregledov poslovanja.
(6) Polletno in letno poročilo mora služba notranje revizije
predložiti upravi banke in nadzornemu svetu.
(7) Uprava banke mora skupščini banke predložiti letno
poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta
hkrati s predložitvijo letnega poročila banke in poročila nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1.
145. člen
(obveščanje uprave banke in nadzornega sveta)
(1) Če služba notranje revizije pri pregledu poslovanja
ugotovi, da banka krši pravila o upravljanju tveganj ter je zaradi
tega ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost banke ali da
je ogrožena varnost poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva za zajamčene vloge, mora o tem nemudoma
obvestiti upravo banke. Če uprava ne sprejeme ustreznih ukrepov, mora služba notranje revizije o tem nemudoma obvestiti
nadzorni svet.
(2) Če služba notranje revizije pri pregledu poslovanja
ugotovi, da uprava banke krši pravila o upravljanju tveganj,
mora o tem nemudoma obvestiti upravo in nadzorni svet.
(3) Če uprava ne sprejeme ustreznih ukrepov, da se odpravijo ugotovljene kršitve iz prvega odstavka tega člena ali če
uprava in nadzorni svet ne sprejmeta ustreznih ukrepov, da se
odpravijo ugotovljene kršitve iz prejšnjega odstavka, mora služba notranje revizije o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
146. člen
(služba skladnosti poslovanja)
(1) Pomembna banka organizira službo skladnosti poslovanja, ki je neposredno podrejena upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij banke, pri
katerih lahko prihaja do nasprotja interesov s funkcijo skladnosti poslovanja.
(2) Funkcija skladnosti poslovanja ugotavlja tveganje
skladnosti poslovanja banke, ki jim je banka izpostavljena ali
bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, iz naslova
kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oziroma
Evropske centralne banke, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko
vplivale na dohodke, kapital ali ugled banke.
(3) Funkcija skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah
poroča upravi in nadzornemu svetu, ter kadar je ustrezno,
funkciji upravljanja tveganj.
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6.3. Upravljanje tveganj
6.3.1. Splošne določbe o upravljanju tveganj
147. člen
(strategija in politika upravljanja)
(1) Uprava in nadzorni svet banke sta v okviru svojih
pristojnosti in dolžnosti na podlagi tega zakona odgovorna
za določanje, sprejemanje in redno pregledovanje strategije
in politike prevzemanja in upravljanja tveganj, ki jim je banka
izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno s tveganji, ki izvirajo iz makroekonomskega
okolja, v katerem banka posluje, z upoštevanjem vsakokratnega poslovnega cikla. Strategija in politika upravljanja tveganj
vključujejo usmeritve za prevzemanje tveganj ter postopke in
orodja za upravljanje tveganj.
(2) Uprava mora zagotoviti ustrezne kadrovske in finančne vire za učinkovito in celostno obravnavo tveganj v banki,
vključno z ugotavljanjem, merjenjem oziroma ocenjevanjem,
spremljanjem in obvladovanjem tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi jim lahko bila.
(3) Uprava in nadzorni svet morata nameniti dovolj časa
obravnavi tveganj in morata vzpostaviti sistem poročanja, ki
zagotavlja, da sta uprava in nadzorni svet pravočasno seznanjena o vseh pomembnih tveganjih banke, in ki upošteva
politiko upravljanja tveganj in njene spremembe.
(4) Uprava in nadzorni svet morata zlasti aktivno sodelovati pri odločitvah v zvezi z obravnavo pomembnih tveganj,
opredeljenih v tem zakonu in Uredbi (EU) št. 575/2013, vključno z vrednotenjem sredstev, uporabo zunanjih bonitetnih ocen
in notranjih modelov, povezanih s temi tveganji.
148. člen
(aktivnosti za upravljanje tveganj)
(1) Banka mora določiti načrt aktivnosti za upravljanje
tveganj v skladu s strategijami in politikami iz prejšnjega člena,
ki obsega zlasti postopke za ugotavljanje, merjenje oziroma
ocenjevanje, obvladovanje tveganj ter način spremljanja izvajanja teh postopkov.
(2) Banka mora v načrtu iz prejšnjega odstavka določiti
postopke in aktivnosti za upravljanje vsake vrste tveganj, ki
jim je banka izpostavljena ali bi jim lahko bila pri posameznih
vrstah storitev, ki jih opravlja, in za tveganja, ki jim je izpostavljena ali bi jim lahko bila pri vseh dejavnostih, ki jih opravlja.
(3) Načrt iz prvega odstavka tega člena sprejme uprava
banke s soglasjem nadzornega sveta ter po posvetovanju s
komisijo za tveganja, kadar je ta imenovana.
6.3.2. Poslovanje z osebami v posebnem razmerju z banko
149. člen
(obravnava tveganj pri poslovanju z osebami
v posebnem razmerju z banko)
(1) Banka mora vzpostaviti in izvajati politiko in postopke
za ugotovitev poslov z osebami v posebnem razmerju z banko,
določanje pogojev in omejitev za nastanek izpostavljenosti do
teh oseb, spremljanje izpostavljenosti in njihovo upravljanje,
vključno s pogoji za uporabo morebitnih izjem od sprejete
politike in postopkov.
(2) Oseba v posebnem razmerju z banko je:
1. član uprave banke oziroma njegov ožji družinski član;
2. član nadzornega sveta banke oziroma njegov ožji družinski član;
3. prokurist banke oziroma njegov ožji družinski član;
4. član višjega vodstva banke;
5. pravna oseba, katere član uprave, član nadzornega
sveta oziroma prokurist je hkrati član uprave, nadzornega sveta
ali prokurist banke;
6. pravna oseba, v kateri ima član uprave, nadzornega
sveta ali prokurist banke oziroma ožji družinski član teh oseb
kvalificiran delež;
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7. imetnik kvalificiranega deleža v banki;
8. pravna oseba, v kateri ima banka kvalificiran delež;
9. član uprave, član nadzornega sveta, član drugega
organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz
7. in 8. točke tega odstavka;
10. druga oseba, ki jo banka opredeli kot osebo v posebnem razmerju z banko zaradi narave razmerja te osebe z banko
oziroma osebami iz 1. do 9. točke tega odstavka, ker lahko pri
poslovanju banke s temi osebami prihaja do nasprotja interesov.
(3) Član uprave, nadzornega sveta in prokurist banke
mora banki ob nastopu funkcije sporočiti imena in firme oseb, ki
se zaradi razmerja s tem članom na podlagi prejšnjega odstavka štejejo kot osebe v posebnem razmerju z banko, ter banko
nemudoma obvestiti o spremembah, ki vplivajo na opredelitev
posamezne osebe kot osebe v posebnem razmerju z banko.
(4) Banka mora vzdrževati seznam oseb v posebnem razmerju z banko ter zagotoviti ustrezno poročanje o izpostavljenosti do teh oseb Banki Slovenije ali Evropski centralni banki,
kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju
nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz točke (d)
prvega odstavka 4. člena te uredbe.
150. člen
(poslovanje banke z osebami v posebnem razmerju z banko)
(1) Banka sklepa pravne posle s posamezno osebo, ki
ima položaj osebe v posebnem razmerju z banko, po pogojih,
ki niso ugodnejši od tistih, ki jih banka v istem obdobju običajno
sklepa z drugimi osebami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko banka izjemoma
sklene pravni posel z osebo v posebnem razmerju z banko
pod ugodnejšimi pogoji od običajnih, če so podani objektivno
utemeljeni razlogi za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
zlasti pa v primeru prestrukturiranja dolžnika, ki je oseba v
posebnem razmerju z banko.
(3) Predhodno soglasje nadzornega sveta banke je treba
pridobiti za:
1. sklenitev pravnega posla z osebo v posebnem razmerju
z banko, če zaradi tega posla ali skupne vrednosti vseh poslov
celotna izpostavljenost banke do posamezne osebe, vključno s
posredno izpostavljenostjo, doseže ali preseže 100.000 eurov,
in za vsak nadaljnji posel, zaradi katerega se celotna izpostavljenost banke do posamezne osebe iz vseh poslov poveča za
nadaljnjih 100.000 eurov, in
2. sklenitev pravnega posla v primerih iz prejšnjega odstavka.
(4) Pri določanju izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka
banka upošteva vrednost, ki še ni zmanjšana za oslabitve in
rezervacije.
(5) O sklenitvi pravnega posla iz drugega odstavka tega
člena mora banka obvestiti Banke Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri
opravljanju nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz
točke (d) prvega odstavka 4. člena te uredbe.
6.3.3. Upravljanje kreditnega tveganja
in tveganja nasprotne stranke
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(2) V postopku odobritve kredita oziroma v postopku
sklepanja druge pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti
banke, mora banka oceniti dolžnikovo sposobnost izpolnjevati
obveznosti do banke (v nadaljnjem besedilu: ocena kreditne
sposobnosti) ter kakovost zavarovanja terjatev banke po vrsti
in obsegu tega zavarovanja.
(3) V zvezi z oceno iz prejšnjega odstavka mora banka
pridobiti izpis bonitetnih podatkov tega dolžnika iz sistema
izmenjave podatkov o boniteti strank, ki je v skladu z veljavnimi predpisi vzpostavljen za namene upravljanja kreditnega
tveganja bank.
153. člen
(obravnava kreditnega tveganja)
(1) Banka mora uporabljati ustrezne procese in tehnike za
ocenjevanje kreditnega tveganja:
1. na ravni izpostavljenosti do posameznih dolžnikov, iz
naslova vrednostnih papirjev ali pozicij v listinjenju in
2. na ravni portfelja.
(2) Kreditni portfelji banke morajo biti ustrezno razpršeni,
glede na ciljne trge in splošno strategijo banke.
(3) Banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je
temelj nastanka izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe
in kakovost zavarovanja terjatev banke.
154. člen
(tehnike ocenjevanja kreditnega tveganja
in tveganja nasprotne stranke)
(1) Pri ocenjevanju kreditnega tveganja se banka ne sme
izključno ali samodejno zanašati na zunanje bonitetne ocene.
Kadar kapitalska zahteva za kreditno tveganje temelji na zunanjih bonitetnih ocenah ali na dejstvu, da izpostavljenost ni
ocenjena, banka pri oceni kreditnega tveganja in razporeditvi
notranjega kapitala upošteva tudi druge ustrezne informacije.
(2) Banka mora zagotoviti sistem za stalno spremljanje in
poročanje glede učinkovitosti uporabljenih tehnik za ocenjevanje kreditnega tveganja.
155. člen
(obravnava preostalega kreditnega tveganja)
Banka mora zagotoviti ustrezno obravnavo in nadzor
tveganja, če se priznane tehnike za zmanjševanje kreditnega
tveganja, ki jih uporablja banka, izkažejo za manj učinkovite,
kot je bilo pričakovano. V ta namen mora banka imeti pisno
politiko in postopke.
6.3.4. Upravljanje tržnih tveganj
156. člen
(politika in postopki upravljanja tržnih tveganj)
Banka mora vzpostaviti in uresničevati ustrezno politiko
in postopke za ugotavljanje, merjenje in upravljanje vseh pomembnih dejavnikov tržnih tveganj.

151. člen
(politika in postopki upravljanja kreditnega tveganja
in tveganja nasprotne stranke)
(1) Banka mora vzpostaviti in uresničevati ustrezno politiko in postopke za upravljanje kreditnega tveganja, vključno s
tveganjem nasprotne stranke.
(2) Banka mora uporabljati jasno opredeljene procese
odobritve, spreminjanja, obnavljanja in ponovnega financiranja kreditov, vključno z merili in postopki za ugotavljanje in
upravljanje problematičnih kreditov ter ustrezno politiko glede
oblikovanja oslabitev in rezervacij.

Banka mora vzpostaviti ustrezne procese in merila za
ocenjevanje in upravljanje tveganj, ki so posledica morebitne
spremembe obrestnih mer, ki vplivajo na netrgovalne dejavnosti banke.

152. člen
(prevzemanje kreditnega tveganja)
(1) Banka mora uporabljati primerna in natančno opredeljena merila za odločanje o odobritvi kredita.

(1) Banka mora vzpostaviti in uresničevati zanesljive strategije, politiko in postopke za upravljanje likvidnostnega tveganja, da banka ves čas zagotavlja ustrezne ravni likvidnostnih
blažilnikov.

157. člen
(obravnava obrestnega tveganja)

6.3.5. Upravljanje likvidnostnega tveganja
158. člen
(politika in postopki upravljanja likvidnostnega tveganja)
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(2) Upravljanje likvidnostnega tveganja iz prejšnjega odstavka mora vključevati zlasti:
1. načrtovanje znanih in morebitnih likvidnostnih odlivov
ter pričakovanih likvidnostnih prilivov iz naslova sredstev, obveznosti in zunajbilančnih postavk, vključno s pogojnimi obveznostmi, ob upoštevanju normalnih poslovnih dogodkov ter
morebitnih položajev likvidnostnih kriz, vključno z morebitnim
učinkom tveganja ugleda;
2. redno upravljanje likvidnosti za ustrezne nize časovnih
obdobij, vključno s časovnim obdobjem znotraj enega dne;
3. razlikovanje med sredstvi, ki so zastavljena, ter sredstvi, ki so bremen prosta in razpoložljiva v vsakem trenutku,
vključno v stresnih razmerah;
4. opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje.
(3) Strategije, politika in postopki iz prvega odstavka tega
člena morajo biti prilagojeni poslovnim področjem, valutam
poslov, ki jih banka opravlja, in osebam v skupini ter vključevati
ustrezno metodologijo porazdelitve stroškov, koristi in tveganj
pri zagotavljanju likvidnosti.
(4) Strategije, politika in postopki iz prvega odstavka tega
člena morajo biti sorazmerni naravi, obsegu in zapletenosti
poslov, ki jih opravlja banka, ter upoštevati obseg še sprejemljivega likvidnostnega tveganja, kot ga določi uprava banke, z
upoštevanjem pomembnosti banke. Banka mora zagotoviti, da
vsa pomembna poslovna področja v banki upoštevajo obseg
še sprejemljivega likvidnostnega tveganja.
159. člen
(obravnava likvidnostnega tveganja)
(1) Profil likvidnostnega tveganja banke mora biti skladen
z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti, ki jo opravlja
banka.
(2) Banka mora vzpostaviti ustrezne postopke in orodja za:
1. ugotavljanje, merjenje, upravljanje in spremljanje pozicij financiranja, pri čemer upošteva trenutne in načrtovane pomembne denarne tokove, povezane s sredstvi, obveznostmi in
zunajbilančnimi postavkami, vključno s pogojnimi obveznostmi,
ter morebitni učinek tveganja ugleda;
2. zmanjševanje likvidnostnega tveganja, vključno s sistemom limitov in likvidnostnimi blažilniki, ki povečujejo odpornost
banke na likvidnostna tveganja v kriznih razmerah.
(3) Banka mora zagotoviti raznovrstno strukturo virov
financiranja in dostopa do virov financiranja.
(4) Banka mora najmanj enkrat na leto z uporabo različnih
scenarijev upravljanja likvidnosti, vključno z uporabo zmanjševanja likvidnostnega tveganja, preveriti pravilnost in ustreznost
predpostavk, ki so bile uporabljene pri določitvi politike upravljanja z likvidnostjo ter preverjati ustreznost postopkov in orodij
za zmanjševanje likvidnostnega tveganja, vključno z uporabo
različnih scenarijev za upravljanje likvidnostnega tveganja. Na
podlagi ugotovitev preverjanja mora banka sprejeti ustrezne
ukrepe za izboljšanje politike, postopkov in orodij upravljanja
likvidnostnega tveganja.
160. člen
(načrt ukrepov za ponovno vzpostavitev ustrezne likvidnosti)
(1) Banka mora sprejeti strategijo in načrt ukrepov, ki se
uporabijo v primeru nastanka morebitnih likvidnostnih primanjkljajev banke, pri čemer upošteva tudi poslovanje podružnic,
ustanovljenih v drugih državah članicah.
(2) Banka mora vsaj enkrat na leto preveriti ustreznost
strategij in načrta ukrepov za ponovno vzpostavitev ustreznega
likvidnostnega položaja in jih posodabljati na podlagi rezultatov scenarijev upravljanja likvidnosti. Uprava banke mora
na podlagi ugotovitev preverjanja sprejeti ustrezne ukrepe za
prilagoditev strategij, politike in postopkov upravljanja likvidnostnega tveganja.
(3) Banka mora na podlagi načrta ukrepov za ponovno vzpostavitev ustreznega likvidnostnega položaja zagoto-
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viti vse operativne pogoje, da se lahko v primeru nastanka
likvidnostnega primanjkljaja začnejo predvideni ukrepi takoj
uresničevati.
6.3.6. Upravljanje operativnega tveganja
161. člen
(politika in procesi upravljanja operativnega tveganja)
(1) Banka mora vzpostaviti in uresničevati ustrezno politiko in procese za upravljanje operativnega tveganja, vključno
z modelskim tveganjem.
(2) Banka mora za namene iz prejšnjega odstavka opredeliti dejavnike operativnega tveganja, ki vključujejo tudi redke
dogodke, ki ustvarjajo pomembne posledice za banko.
162. člen
(načrt neprekinjenega poslovanja)
Banka mora izdelati načrt neprekinjenega poslovanja za
primer kriznih razmer, ki določa ukrepe za zagotavljanje nemotenega poslovanja banke, da se ustrezno omejijo izgube banke
zaradi teh motenj.
6.3.7. Upravljanje drugih tveganj
163. člen
(tveganje koncentracije)
(1) Banka mora vzpostaviti in uresničevati jasno politiko in
procese za obravnavo tveganj, ki jih prevzema banka v primeru
koncentracije izpostavljenosti banke (tveganje koncentracije).
(2) Banka mora zlasti obravnavati koncentracije, ki so
posledica:
1. izpostavljenosti do posamezne nasprotne stranke,
vključno s centralnimi nasprotnimi strankami, in skupin povezanih nasprotnih strank;
2. izpostavljenosti do nasprotnih strank v istem gospodarskem sektorju, geografski regiji ali v isti dejavnosti ali v zvezi s
posli v istem blagu; ali
3. uporabe tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja, zlasti tveganj, ki so povezana z veliko posredno kreditno
izpostavljenostjo, kot v primeru enega samega izdajatelja zavarovanja.
164. člen
(soglasje nadzornega sveta za sklenitev posameznih poslov)
(1) Za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega
bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke, vključno s
posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost
banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank,
ki dosega ali presega deset odstotkov sprejemljivega kapitala
banke iz 71(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, je treba pridobiti predhodno soglasje nadzornega
sveta banke. Predhodno soglasje nadzornega sveta je treba
pridobiti tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se
celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo banke do posamezne stranke ali skupine povezanih
strank poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega
kapitala banke.
(2) Pri ugotavljanju skupine povezanih strank za namen
iz prejšnjega odstavka banka ne upošteva povezav s centralno
ravnjo države.
(3) Pri določanju izpostavljenosti iz prvega odstavka tega
člena banka upošteva vrednost izpostavljenosti, ki še ni zmanjšana za oslabitve in rezervacije.
165. člen
(tveganja, povezana z listinjenjem)
(1) Banka mora ocenjevati in obravnavati tveganja, ki
izhajajo iz poslov listinjenja, pri katerih ima vlogo investitorja,
originatorja ali sponzorja, vključno s tveganjem ugleda (kakršno
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na primer nastane v povezavi s kompleksnimi strukturami ali
produkti), na podlagi ustrezne politike in postopkov, zlasti zaradi zagotovitve, da se ekonomska vsebina posla ustrezno in
v celoti odraža v oceni tveganj in v vodstvenih odločitvah glede
upravljanja teh tveganj.
(2) Banka, ki ima vlogo originatorja v primeru obnavljajočih se poslov listinjenja, ki vsebujejo določbe o predčasnem
odplačilu, mora vzpostaviti načrte za zagotavljanje likvidnosti
za primere načrtovanega in predčasnega odplačila.
166. člen
(tveganje prevelikega finančnega vzvoda)
(1) Banka mora vzpostaviti in uresničevati politiko in procese za upravljanje tveganja prevelikega finančnega vzvoda.
(2) Banka mora za namene iz prejšnjega odstavka opredeliti kazalnike tveganja prevelikega finančnega vzvoda, ki
vključujejo količnik finančnega vzvoda, določen v skladu s
429. členom Uredbe (EU) št. 575/2013, ter neusklajenost med
sredstvi in obveznostmi.
(3) Banka mora tveganje prevelikega finančnega vzvoda
obravnavati tako, da ustrezno upošteva morebitno povečanje
tega tveganja, ki je posledica zmanjšanja kapitala banke, zaradi pričakovanih ali dejanskih izgub banke. Za ta namen mora
biti banka sposobna prestati različne stresne scenarije, ki upoštevajo tveganje prevelikega finančnega vzvoda.
6.4. Mehanizmi notranjih kontrol
167. člen
(mehanizmi notranjih kontrol)
Banka mora zagotoviti, da mehanizmi notranjih kontrol iz
3. točke prvega odstavka 128. člena tega zakona vključujejo
postopke za preverjanje ustreznosti upravljanja tveganj, ki jim
je banka izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi jim lahko
bila, zlasti v zvezi z:
1. ocenjevanjem in zagotavljanjem notranjega kapitala
za ta tveganja;
2. skladnostjo praks pri prevzemanju tveganj s politiko
banke glede upravljanja teh tveganj;
3. ustreznostjo izvajanja ureditve notranjega upravljanja
in preprečevanja nasprotij interesov na ravni upravljalnega
organa ali banke.
168. člen
(vodenje poslovnih evidenc)
Banka mora organizirati svoje poslovanje in tekoče voditi
poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli
preveriti, ali banka posluje v skladu s predpisi iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
6.5. Politika prejemkov
169. člen
(politika prejemkov)
(1) Banka mora oblikovati politiko prejemkov na ravni skupine, nadrejene družbe in podrejenih družb, vključno s tistimi,
ustanovljenimi na območjih z ugodnejšim davčnim režimom
(davčne oaze).
(2) Politike prejemkov iz prejšnjega odstavka vključujejo
plače in diskrecijske pokojninske ugodnosti in se uporabljajo
za kategorije zaposlenih, ki lahko v okviru svojih pristojnosti
ali delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil
tveganosti banke, zlasti:
1. upravo in višje vodstvo;
2. vodstvo funkcij sistema notranjih kontrol in drugih neodvisnih kontrolnih funkcij v banki;
3. zaposlene, ki lahko v okviru svojih pristojnosti sklepajo
posle, ki vplivajo na profil tveganosti banke;
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4. druge zaposlene, katerih celotni prejemki so po velikosti enaki ali višji od prejemkov višjega vodstva ali zaposlenih,
ki pomembno vplivajo na profil tveganosti banke.
(3) Prejemki za namene iz prvega odstavka tega člena
vključujejo vse oblike neposrednih ali posrednih finančnih in
nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so zaposleni upravičeni na podlagi sklenjenih pogodb z banko ali drugo osebo
v isti skupini.
(4) Nadzorni svet banke mora sprejeti in redno preverjati
ustreznost sprejete politike in praks glede prejemkov, uprava
banke pa mora najmanj enkrat na leto zagotoviti celovit in
neodvisen pregled skladnosti dejanskih prejemkov s to politiko
in praksami.
(5) Banka Slovenije zbira in uporablja informacije, ki jih
banka razkrije v skladu z merili za razkritje iz točk (g), (h) in
(i) prvega odstavka 450. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, za
primerjavo trendov in praks prejemkov ter te informacije posreduje Evropskemu bančnemu organu.
(6) Poleg informacij iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije na podlagi poročil, ki jih posredujejo banke v skladu s
predpisom, izdanim na podlagi 135. člena tega zakona, zbira
informacije o številu fizičnih oseb v posamezni banki, ki imajo
1.000.000 eurov prejemkov ali več na poslovno leto, z upoštevanjem plačilnih razredov v razponih po 1.000.000 eurov,
vključno z njihovimi delovnimi pristojnostmi, zadevnim poslovnim področjem in glavnimi elementi plače, bonusi, dolgoročnimi nagradami in pokojninskimi prispevki, ter te informacije
posreduje Evropskemu bančnemu organu zaradi objave zbirnih
podatkov na ravni Republike Slovenije glede prejemkov, ki jih
izplačujejo banke.
170. člen
(temeljna načela za določanje politike
in praks glede prejemkov)
(1) Banka pri določanju politike in praks glede prejemkov
posameznikov iz drugega odstavka prejšnjega člena upošteva
naslednja načela:
1. politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tveganj tudi
spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki
presega raven sprejemljivega tveganja za banko;
2. politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo, cilji,
vrednotami in dolgoročnimi interesi banke ter vključuje ukrepe
za preprečevanje nasprotja interesov;
3. zaposleni, ki opravljajo kontrolne funkcije, so neodvisni od poslovnih enot, ki jih nadzorujejo, ter imajo ustrezne
pristojnosti in prejemajo prejemke glede na doseganje ciljev,
povezanih z njihovimi funkcijami, neodvisno od uspešnosti
poslovnih področij, katera nadzirajo;
4. politika prejemkov jasno razlikuje med merili za določanje:
– fiksnega prejemka, ki bi moral zlasti odražati ustrezne
poklicne izkušnje in odgovornosti v banki, kot je določeno v
opisu delovnih nalog zaposlenega, ki so del pogojev za zaposlitev, ter
– variabilnega prejemka, ki mora odražati vzdržno in
tveganju prilagojeno uspešnost ter uspešnost, ki je višja od
pričakovane uspešnosti, kot je določeno v opisu delovnih nalog
zaposlenega, ki so del pogojev za zaposlitev;
5. variabilni del prejemka mora temeljiti na kombinaciji
ocene uspešnosti posameznika in njegove poslovno-organizacijske enote ter splošnega poslovnega rezultata banke;
6. variabilni prejemek vsakega posameznika ne sme presegati 100 odstotkov fiksnega prejemka tega posameznika;
7. najmanj 50 odstotkov variabilnega prejemka vsakega posameznika mora biti sestavljenega iz navadnih oziroma
prednostnih delnic banke, ali z delnicami povezanih instrumentov oziroma enakovrednih nedenarnih instrumentov, kadar
delnice banke niso uvrščene na organiziran trg, pri čemer
lahko pridobitelj te delnice oziroma instrumente prenese le z
dovoljenjem banke, ki se lahko izda šele po poteku najmanj
dveh let od pridobitve;
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8. znaten delež, vendar najmanj 40 odstotkov variabilnega prejemka vsakega posameznika, mora banka odložiti za
obdobje treh do petih let;
9. variabilni prejemki, vključno z odloženim deležem iz
prejšnje točke, se izplačajo ali dospejo v plačilo le, če so glede
na finančno stanje banke kot celote vzdržni in če jih upravičuje
uspešnost zadevne banke, poslovne enote in posameznika;
10. za variabilne prejemke mora banka vzpostaviti interna
pravila o sistemu zmanjšanja variabilnega prejemka ali vračila
sredstev ter merila za njihovo uporabo, ki v zvezi s posameznikom vključujejo zlasti presojo okoliščin glede:
– sodelovanja ali odgovornosti posameznika za ravnanje,
ki je vodilo do pomembnih izgub za banko, ali
– izpolnjevanja standardov primernosti;
11. posameznik se mora zavezati, da ne bo uporabljal
osebnega zavarovanja pred tveganji ali zavarovanja v zvezi
s prejemki in odgovornostjo z namenom poseganja v učinke
prilagoditve njegovega variabilnega prejemka tveganjem;
12. plačilo vsakemu posamezniku v zvezi s predčasno
prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi mora izražati doseženo uspešnost tega posameznika v določenem obdobju in ne sme
nagrajevati njegove neuspešnosti ali morebitnih kršitev v banki.
(2) Banka mora upoštevati načela iz prejšnjega odstavka
na način in v obsegu, ki ustreza njeni velikosti, notranji organiziranosti ter naravi, obsegu in zapletenosti dejavnosti, ki jih
opravlja.
(3) Prejemki, za katere velja odlog iz 8. točke prvega
odstavka tega člena, dospejo v plačilo po načelu sorazmernosti. Če je znesek variabilne sestavine prejemka izrazito visok,
mora banka odložiti vsaj 60 odstotkov zneska. Trajanje obdobja
odložitve banka določi v skladu s poslovnim ciklom, naravo
poslovanja, pripadajočimi tveganji in dejavnostmi zadevnega
zaposlenega.
(4) Celotni variabilni prejemki morajo biti na splošno bistveno manjši, kadar je finančna uspešnost banke slaba ali
negativna, pri čemer se upoštevajo tako trenutni prejemki kot
zmanjšanje izplačil predhodno zasluženih zneskov, vključno z
dogovori o sistemu malusa ali vračilu sredstev z upoštevanjem
zakona, ki ureja delovna razmerja, ali kolektivno pogodbo
dejavnosti.
(5) Prejemki, ki se izplačajo posameznikom iz drugega
odstavka prejšnjega člena v banki, ki se v skladu z zakonom,
ki ureja prejemke poslovodnih oseb v gospodarskih družbah
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti, šteje za banko v večinski lasti Republike Slovenije
ali samoupravne lokalne skupnosti, ne smejo preseči prejemkov, ki jih določa zakon, ki ureja prejemke poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri izplačilu teh prejemkov
se ne uporablja določba zakona, ki ureja prejemke poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki prepoveduje
plačila direktorjev z delnicami ali njihovo sodelovanje v delniških shemah.
(6) Posameznik, ki pridobi delnice banke v skladu s 7. točko prvega odstavka tega člena, lahko uveljavlja pravico iz
389. člena ZGD-1 šele po poteku dveh let od pridobitve teh
delnic.
171. člen
(prejemki v bankah, ki jim je dodeljena izredna
javnofinančna pomoč)
(1) Banke, ki so prejele izredno javnofinančno pomoč v
skladu s pravili Evropske unije o državnih pomočeh, morajo
politiko in prakse prejemkov ustrezno prilagoditi na način, da
ustrezajo varnemu in zanesljivemu upravljanju tveganj banke.
(2) Prilagoditve iz prejšnjega odstavka morajo prispevati
k pravočasnemu povračilu izredne javnofinančne pomoči s
ciljem, da se zagotovijo pogoji za vzpostavitev dolgoročno
uspešnega poslovanja in vključujejo zlasti ustrezne omejitve
za prejemke članov upravljalnega organa.
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(3) Banka lahko članom upravljalnega organa v banki,
ki je prejela izredno javnofinančno pomoč, zagotovi in izplača
variabilne prejemke le, če je to upravičeno glede na okoliščine
posamičnega primera in položaj banke.
(4) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, lahko v primerih iz prvega odstavka
tega člena zahteva od banke, da spremeni politiko prejemkov
na način, da ustreza preudarnemu upravljanju tveganj in zagotavljanju dolgoročne rasti, in po potrebi določi omejitve za
prejemke članov upravljalnega organa institucije.
6.6. Proces nadzorniškega pregledovanja
in ovrednotenja tveganj
6.6.1. Splošne določbe
172. člen
(namen in obseg nadzorniškega pregledovanja
in ovrednotenja tveganj)
(1) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
z izvajanjem nadzora nad banko preverja, ali ureditev notranjega upravljanja ter kapital in likvidnost, ki jih banka zagotavlja v
skladu s tem zakonom in Uredbo (EU) št. 575/2013, omogočajo
učinkovito in skrbno upravljanje banke ter ustrezno pokritje
vseh tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi
jim lahko bila. Pri tem v skladu s 133. in 134. členom tega zakona upošteva raven izpolnjevanja obveznosti, kot so določene
za banko na podlagi Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
z namenom zagotavljanja učinkovitega in skrbnega upravljanja
banke ocenjuje:
1. tveganja, ki jim je banka izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi jim lahko bila;
2. tveganja, ki jih banka pomeni za finančni sistem, z
upoštevanjem meril za ocenjevanje sistemskih tveganj v skladu
z Uredbo (EU) št. 1093/2010 in priporočili Evropskega odbora
za sistemska tveganja;
3. tveganja, ki so ugotovljena v okviru stresnih testov, z
upoštevanjem narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih
opravlja banka.
(3) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
določi pogostost in podrobnost nadzorniškega pregledovanja
iz prvega in drugega odstavka tega člena in pri tem upošteva
velikost in pomen posamezne banke za finančni sistem ter
naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih banka opravlja.
(4) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
preverjanje in oceno iz prvega in drugega odstavka tega člena
izvede najmanj enkrat na leto.
(5) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
vsaj enkrat na leto izvede stresne teste, s katerimi se dopolnjuje proces pregledovanja in ovrednotenja tveganj iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
(6) Banka Slovenije posreduje Evropskemu bančnemu
organu informacije glede:
1. izvajanja procesa nadzorniškega pregledovanja in
ovrednotenja v skladu s tem členom;
2. metodologije, ki se uporablja za utemeljitev odločitev in
ukrepov nadzora, ki jih izreče v skladu s tem zakonom na podlagi ugotovitev nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja.
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173. člen
(tehnična merila nadzorniškega pregledovanja
in ovrednotenja)
Banka Slovenije pri nadzorniškem pregledovanju in ovrednotenju v skladu s prejšnjim členom poleg kreditnega, tržnega
in operativnega tveganja upošteva tudi:
1. rezultate stresnih testov, ki jih v skladu s 177. členom
Uredbe (EU) št. 575/2013 izvede banka, ki uporablja pristop na
podlagi notranjih bonitetnih ocen;
2. izpostavljenost banke tveganju koncentracije in upravljanje tega tveganja v banki, vključno z izpolnjevanjem zahtev
iz 4. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 in 163. člena tega zakona;
3. stabilnost, ustreznost in način uporabe politik in postopkov, ki jih izvaja banka za upravljanje preostalega kreditnega
tveganja iz 155. člena tega zakona v povezavi z uporabo tehnik
za zmanjševanje kreditnega tveganja;
4. ustrezen obseg kapitala, ki ga zagotavlja banka, glede
na sredstva, ki jih je banka olistinila, ob upoštevanju ekonomske vsebine posla, vključno z doseženo stopnjo prenosa
tveganja;
5. izpostavljenost banke likvidnostnemu tveganju ter merjenje in obvladovanje tega tveganja v banki, vključno z razvojem analiz alternativnih scenarijev, upravljanjem instrumentov za
zmanjševanje tveganja (zlasti ravni, sestave in kakovosti likvidnostnih blažilnikov) ter učinkovitimi načrti neprekinjenega poslovanja;
6. vpliv učinkov razpršitve in način vključevanja teh učinkov v sistem merjenja tveganja;
7. rezultate stresnih testov, ki jih izvede banka, ki uporablja notranji model za izračun kapitalske zahteve za tržno
tveganje v skladu s 5. poglavjem IV. naslova 3. dela Uredbe
(EU) št. 575/2013;
8. geografsko lokacijo izpostavljenosti banke;
9. poslovni model banke;
10. oceno sistemskega tveganja v skladu z merili iz prejšnjega člena.
174. člen
(ocena likvidnostnega tveganja)
Banka Slovenije v okviru ocenjevanja likvidnostnega tveganja banke redno in celovito preverja strategije, politike in
postopke za upravljanje likvidnostnega tveganja v banki in
spodbuja razvoj zanesljivih notranjih metodologij v banki, ki
upoštevajo pomen in vlogo banke za finančni sistem.
175. člen
(ocena tveganj, povezanih z listinjenjem)
(1) Banka Slovenije v okviru ocenjevanja tveganj povezanih z listinjenjem, redno preverja in ocenjuje zlasti, ali banka
zagotavlja posredno podporo pri listinjenju.
(2) Banka Slovenije na podlagi ocene iz prejšnjega odstavka od banke zahteva ustrezne spremembe pri izračunu
kapitalskih zahtev, povezanih z listinjenjem, zlasti če je banka
zagotavljala posredno podporo v več kot enem primeru listinjenja in je verjetno, da bo banka tudi v bodoče zagotavljala
podporo pri listinjenju, zaradi česar ne doseže prenosa pomembnega deleža tveganja.
176. člen
(ocena tržnega in obrestnega tveganja)
(1) Banka Slovenije v okviru ocenjevanja tržnih tveganj
banke redno preverja in ocenjuje zlasti, ali prilagoditve vrednotenja za pozicije ali portfelje v trgovalni knjigi, kot so določeni v
105. členu Uredbe (EU) št. 575/2013, banki omogočajo, da v
kratkem časovnem obdobju proda svoje pozicije ali zanje uvede varovanje brez pomembne izgube v običajnih tržnih pogojih.
(2) Banka Slovenije v okviru preverjanja in ocenjevanja iz
prejšnjega odstavka preverja tudi izpostavljenost banke tveganju spremembe obrestne mere, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti. Banka Slovenije od banke zahteva ustrezne spremembe
pri upravljanju obrestnega tveganja zlasti, če zaradi nenadnih
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in nepričakovanih sprememb obrestnih mer za 200 bazičnih
točk banka izkaže izgubo, ki presega 20 odstotkov njenega
kapitala, ki se upošteva pri izpolnjevanju kapitalskih zahtev.
177. člen
(ocenjevanje tveganj prevelikega finančnega vzvoda)
(1) Banka Slovenije v okviru ocenjevanja izpostavljenosti
banke tveganju prevelikega finančnega vzvoda preverja zlasti
izpostavljenosti, kot izhajajo iz kazalnikov prevelikega finančnega vzvoda in zlasti količnika finančnega vzvoda, določenega
v skladu s 429. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Banka Slovenije v okviru preverjanja iz prejšnjega
odstavka pri oceni ustreznosti količnika finančnega vzvoda
institucij ter oceni ustreznosti ureditev, strategij, procesov in
mehanizmov, ki jih je vzpostavila banka glede upravljanja tveganja prevelikega finančnega vzvoda, ustrezno upošteva poslovni model banke.
178. člen
(ocenjevanje ustreznosti ureditve notranjega
upravljanja banke)
(1) Banka Slovenije pregleduje in ovrednoti ustreznost
ureditve notranjega upravljanja banke, korporativne kulture in
vrednot banke ter usposobljenost članov upravljalnega organa
za opravljanje njihovih nalog.
(2) Banka Slovenije lahko za namene pregledovanja in
ovrednotenja iz prejšnjega odstavka kadarkoli zahteva od banke predložitev dnevnega reda in druge dokumentacije, ki se
obravnava na sestankih upravljalnega organa oziroma njegovih komisij, zapisnike teh sestankov ter rezultate morebitne
notranjega ali zunanjega ocenjevanja uspešnosti delovanja
upravljalnega organa banke.
6.6.2. Pregled in ovrednotenje uporabe notranjih pristopov
179. člen
(poročanje o notranjih pristopih za izračun kapitalskih zahtev)
(1) Banka, ki uporablja notranji pristop za izračun zneskov
tveganju prilagojenih izpostavljenosti ali kapitalskih zahtev, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, razen za operativna tveganja, vsaj enkrat letno predloži Evropskemu bančnemu
organu in Banki Slovenije ali Evropski centralni banki, kadar je
ta v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje vseh nalog iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, poročilo o rezultatih izračunov svojih notranjih pristopov za izpostavljenosti ali pozicije, ki so vključene
v referenčne portfelje, določene v skladu z drugim odstavkom
tega člena, skupaj z razlago metodologij, ki jih je uporabila.
(2) Banka posreduje poročilo iz prejšnjega odstavka glede
referenčnih portfeljev, ki jih določi Komisija s predpisom na podlagi osmega odstavka 78. člena Direktive 2013/36/EU.
(3) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je ta v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za izvajanje vseh nalog iz prvega
odstavka 4. člena te uredbe, lahko poleg referenčnih portfeljev
iz prejšnjega odstavka določi dodatne referenčne portfelje, za
katere mora banka predložiti poročilo o rezultatih izračunov
svojih notranjih pristopov za izpostavljenosti ali pozicije, ki so
vključene v te dodatne referenčne portfelje, skupaj z razlago
metodologij, ki jih je uporabila. Banka Slovenije se o določitvi
dodatnih referenčnih portfeljev za namene poročanja predhodno posvetuje z Evropskim bančnim organom.
(4) Banka poroča o rezultatih izračunov za referenčne
portfelje iz prvega odstavka ločeno od rezultatov za referenčne
portfelje iz prejšnjega odstavka.
180. člen
(presoja notranjih pristopov)
(1) Banka Slovenije na podlagi informacij iz poročil, določenih v prejšnjem členu, spremlja in analizira razpon tveganju
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prilagojenih zneskov izpostavljenosti ali kapitalskih zahtev, razen za operativna tveganja, za izpostavljenosti v referenčnem
portfelju.
(2) Banka Slovenije na podlagi ugotovitev iz prejšnjega
odstavka vsaj enkrat letno oceni kakovost notranjih pristopov
bank, zlasti:
1. pristopov, pri katerih so pri enaki izpostavljenosti velike
razlike v kapitalskih zahtevah, določenih v skladu z Uredbo
(EU) št. 575/2013;
2. pristopov, ki so izjemno raznoliki ali izjemno podobni in
pri katerih so kapitalske zahteve, določene v skladu z Uredbo
(EU) št. 575/2013, znatno in sistematično podcenjene.
(3) Če se rezultati izračunov posameznih bank znatno
razlikujejo od rezultatov pretežnega dela bank ali če pristopi
dajejo veliko število različnih rezultatov, Banka Slovenije preuči
razloge za te razlike.
(4) Če z upoštevanjem ugotovitev iz prejšnjega odstavka
Banke Slovenije oceni, da rezultati na podlagi notranjih pristopov,
ki jih uporablja banka, vodijo v podcenjenost kapitalskih zahtev
za banko, ki je ni mogoče utemeljiti z razlikami v tveganjih posameznih izpostavljenosti ali pozicij, Banka Slovenije od banke
zahteva ustrezne popravke v metodologiji, ki jo uporablja banka.
(5) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
v zvezi z ocenjevanjem notranjih pristopov bank in pri določanju
zahtev glede popravkov metodologije, ki jo uporablja banka,
zagotovi, da ne:
1. spodbuja standardizacije notranjih pristopov bank ali
uporabe posameznih notranjih pristopov pred drugimi;
2. ustvarja napačnih spodbud za uporabo notranjih pristopov;
3. spodbuja nekritičnega posnemanja uporabe notranjih
pristopov.
181. člen
(uporaba notranjih pristopov za izračunavanje
kapitalskih zahtev)
(1) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
spodbuja banke, ki pri ocenjevanju kreditne sposobnosti subjekta ali finančnega instrumenta uporabljajo zunanje bonitetne
ocene, da teh ocen ne uporabljajo kot izključnega ali avtomatičnega merila za oceno kreditne sposobnosti. Pri tem Banka
Slovenije upošteva velikost in notranjo organiziranost banke ter
naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih banka opravlja.
(2) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, usmerja banke, da glede na naravo, obseg in zapletenost
dejavnosti, ki jih opravlja ter ob upoštevanju meril iz 1. oddelka
3. poglavja II. naslova 3. dela oziroma 1. do 5. oddelkov 5. poglavja IV. naslova 3. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 razvijejo
notranje zmogljivosti za ocenjevanje kreditnega tveganja in
pogosteje uporabljajo:
1. pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen za izračunavanje kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, kadar so
njihove izpostavljenosti pomembne v absolutnem smislu in
kadar imajo hkrati veliko število pomembnih nasprotnih strank;
2. notranje modele za izračun kapitalskih zahtev za posebno tveganje dolžniških instrumentov v trgovalni knjigi skupaj
z notranjimi modeli za izračun kapitalskih zahtev za tveganje
neplačila in migracije, kadar je njihova izpostavljenost posebnemu tveganju pomembna v absolutnem smislu in kadar imajo
veliko število pomembnih pozicij v dolžniških instrumentih različnih izdajateljev.
182. člen
(redno preverjanje pogojev za uporabo notranjih pristopov)
(1) Banka Slovenije, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
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izvajanje nalog iz (f) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
redno, vendar najmanj vsaka tri leta preverja, ali banke, ki
so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za uporabo notranjih
pristopov za izračun kapitalskih zahtev v skladu z 3. delom
Uredbe (EU) št. 575/2013, izpolnjujejo pogoje in zahteve, ki
so s tem zakonom ali Uredbo (EU) št. 575/2013 določene za
pridobitev tega dovoljenja.
(2) Banka Slovenije pri presoji iz prejšnjega odstavka pregleduje in ocenjuje, ali banka pri notranjih pristopih uporablja
dobro razvite in sodobne tehnike ter prakse ter pri tem zlasti
upošteva morebitne spremembe v poslovanju banke in uporabi
navedenih pristopov pri novih produktih banke.
(3) Če Banka Slovenije na podlagi pregleda in ocene
iz prejšnjega odstavka ugotovi pomembne pomanjkljivosti pri
zajetju tveganj z notranjim pristopom, od banke zahteva ustrezne spremembe v zvezi z notranjim pristopom na način, da se
pomanjkljivosti odpravijo ali ublažijo njihove posledice. Banka
Slovenije lahko v teh primerih zahteva od banke zlasti uvedbo
višjih multiplikatorjev, določi kapitalske pribitke ali izreče druge
ustrezne ukrepe.
(4) Če v zvezi z notranjim modelom za tržna tveganja
Banka Slovenije na podlagi preverjanja iz prvega odstavka
tega člena ugotovi veliko število preseganj iz 366. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013, ki kažejo, da model ni dovolj natančen, lahko
Banka Slovenije odvzame dovoljenje banki za uporabo tega
notranjega modela ali zahteva od banke, da izvede ustrezne
ukrepe, s katerimi se zagotovi takojšnje izboljšanje modela
notranjega pristopa.
(5) Če Banka Slovenije na podlagi preverjanja iz prvega
odstavka tega člena ugotovi, da banka ne izpolnjuje več zahtev
za uporabo notranjega pristopa za izračun kapitalskih zahtev
v skladu z 3. delom Uredbe (EU) št. 575/2013, lahko od banke
zahteva, da:
1. dokaže, da učinek neskladnosti z zahtevami za uporabo pristopa ni pomemben za izračun kapitalskih zahtev v
skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, ali
2. predloži načrt za pravočasno ponovno vzpostavitev
skladnosti z zahtevami in določi rok za izvedbo načrta.
(6) Banka Slovenije lahko v primerih iz 2. točke prejšnjega
odstavka zahteva od banke ustrezne spremembe načrta, če iz
načrta, ki ga je predložila banka, ni razvidno, da bo banka zagotovila popolno skladnost z zahtevami za uporabo notranjega
pristopa, ali če rok, ki ga je predlagala banka, ni ustrezen.
(7) Banka Slovenije na podlagi preverjanja iz prvega
odstavka tega člena banki odvzame dovoljenje za uporabo
notranjega pristopa ali omeji uporabo notranjega pristopa na
določena področja, če banka:
1. z načrtovanimi ukrepi verjetno ne bo sposobna zagotoviti skladnosti z zahtevami za uporabo notranjega pristopa v
ustreznem roku ali
2. ni zadovoljivo dokazala, da učinek neskladnosti ni
pomemben.
6.6.3. Pregled in ocena ustreznega notranjega kapitala
183. člen
(presoja ustreznega notranjega kapitala)
(1) Če Banka Slovenije na podlagi ugotovitev procesa
nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v skladu s pododdelkom 6.6.1. tega zakona ugotovi, da banka glede na
tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem
poslovanju, ne zagotavlja ustreznega notranjega kapitala v
skladu s 131. členom tega zakona, banko pisno obvesti o
svoji oceni ustreznega zneska, vrst ali razporeditve notranjega kapitala banke ter opredeli rok, v katerem mora banka
predložiti poročilo o ukrepih, ki jih bo sprejela za zagotavljanje
ustreznega notranjega kapitala, in o okoliščinah, ki vplivajo
na drugačno oceno ustreznega zneska, vrst ali razporeditve
notranjega kapitala.
(2) Banka Slovenije na podlagi ugotovitev procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v skladu s podod-

Uradni list Republike Slovenije
delkom 6.6.1. tega zakona izdela oceno iz prejšnjega odstavka
ob upoštevanju:
1. kvantitativnih in kvalitativnih elementov procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala iz 131. člena tega
zakona;
2. ureditve, procese in mehanizme notranjega upravljanja
banke iz 128. člena tega zakona;
3. ocene sistemskega tveganja.
(3) Če banka v določenem roku ne predloži poročila
o ukrepih za uskladitev z oceno Banke Slovenije iz prvega
odstavka tega člena ali ne predloži poročila o okoliščinah, ki
vplivajo na drugačno oceno ustreznega zneska, vrst ali razporeditve notranjega kapitala, lahko Banka Slovenije banki odredi
zagotavljanje kapitala v skladu s 1. točko drugega odstavka
250. člena tega zakona.
(4) Če iz poročila banke izhajajo okoliščine, ki vplivajo
na drugačno oceno potrebnih zneskov, vrst ali razporeditve
notranjega kapitala, Banka Slovenije spremeni svojo oceno
ustreznega notranjega kapitala in postopa v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
(5) Zoper oceno iz prvega ali četrtega odstavka tega člena
banka nima posebnega ugovora, ampak lahko okoliščine in
razloge, ki vplivajo na drugačno oceno obsega, vrst ali razporeditve notranjega kapitala, uveljavlja v postopku zoper odredbo
o zagotavljanju dodatnega kapitala, ki jo izda Banka Slovenije
na podlagi tretjega odstavka tega člena.
6.7. Načrtovanje sanacije in znotrajskupinska
finančna podpora
6.7.1. Načrt sanacije
184. člen
(načrt sanacije)
(1) Banka, ki ni del skupine, nad katero Banka Slovenije
ali drug pristojni organ izvaja nadzor na konsolidirani podlagi,
mora sprejeti načrt ukrepov (v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije), s katerimi se v primeru znatnega poslabšanja finančnega
položaja banke omogoči prestrukturiranje banke tako, da se
ohrani ali ponovno vzpostavi uspešno poslovanje in finančna
trdnost banke.
(2) Banka, ki je del skupine, nad katero Banka Slovenije,
Evropska centralna banka ali drug pristojni organ izvaja nadzor na konsolidirani podlagi, in ni EU nadrejena banka, mora
sprejeti individualni načrt sanacije z upoštevanjem okoliščin in
ukrepov na ravni te banke, če je sprejeta odločitev iz 3. točke
tretjega odstavka 199. člena tega zakona.
185. člen
(vsebina načrta sanacije banke)
(1) Banka mora v načrtu sanacije upoštevati različne
možnosti ukrepanja za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev
uspešnega poslovanja banke in njene finančne trdnosti (ukrepi
sanacije), glede na različne stresne scenarije, ki predvidevajo
poslabšanje različnih makroekonomskih in finančnih dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na položaj banke, vključno z
dogodki na ravni celotnega sistema ter posebnimi okoliščinami
posameznega subjekta in skupine. Načrt sanacije ne sme upoštevati možnosti uporabe izredne javnofinančne pomoči in ne
sme ustvarjati drugih neposrednih negativnih javnofinančnih
učinkov.
(2) Načrt sanacije banke mora vključevati zlasti naslednje
informacije:
1. povzetek glavnih vsebin načrta sanacije, vključno z navedbo bistvenih sprememb glede na predhodni načrt sanacije;
2. strateško analizo banke, ki mora vsebovati opis organizacijske strukture in poslovni model banke ter glavne poslovne
dejavnosti in kritične funkcije;
3. opis razpoložljivih možnosti prestrukturiranja, da se
zagotovi ali ponovno vzpostavi uspešno poslovanje in finančna
trdnost banke, vključno z ukrepi s časovnim okvirom za njihovo
izvedbo;
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4. analizo učinkov vsake od možnosti, ki je obravnavana
v načrtu, vključno z učinki, ki jih ima posamezna možnost za
nadaljevanje ključnih funkcij in vpliva na druge udeležence na
trgu, upnike, delničarje banke ter za zaposlene;
5. analizo izvedljivosti posameznih možnosti, ki so obravnavane v načrtu, vključno z navedbo morebitnih ovir za njihovo
izvajanje ter opis postopkov in ukrepov, s katerim se te ovire
odpravijo;
6. opis ureditev, ki zagotavljajo vire financiranja banke
v izrednih pogojih, vključno z opredelitvijo potencialnih virov,
ki bi bili na razpolago ter oceno razpoložljivega zavarovanja,
vključno z analizo izpolnjevanja pogojev za dostop banke do
posojila v skrajni sili pri Banki Slovenije;
7. opredelitev kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov
poslabšanja finančnega položaja banke, ki zagotavljajo pravočasno izvedbo ukrepov za ohranitev ali ponovno vzpostavitev
finančne trdnosti banke, z lastnimi prizadevanji banke, vključno
z opredelitvijo postopkov stopnjevanja ukrepov, ki zagotavljajo,
da je uprava pravočasno informirana o stopnjevanju ukrepov in
vključena v procese odločanja o teh ukrepih, ter, da se zagotovi
pravočasno obveščanje Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar ta v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri
opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, o stopnjevanju ukrepov ter o doseganju ali preseganju mejnih vrednosti kazalnikov poslabšanja;
8. opis stresnih scenarijev, ki so upoštevani v načrtu, ter
oceno učinkovitosti in izvedljivosti izvajanja načrta sanacije v
pogojih posameznega stresnega scenarija,
9. opis ukrepov, ki bi se lahko izvedli, če se izpolnijo pogoji
za ukrepe zgodnjega posredovanja v skladu s tem zakonom;
10. načrt interne izmenjave informacij in komunikacije
z javnostjo, vključno z razkritji, ki jih izvede banka v zvezi z
izvajanjem ukrepov sanacije, da se glede na posebne značilnosti, ki veljajo za posamezne možnosti sanacije, preprečijo ali
zmanjšajo morebitni negativni učinki na trgu;
11. seznam pripravljalnih ukrepov, ki jih je sprejela banka
ali bo z namenom, da se olajša izvajanje načrta sanacije.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejše informacije, ki
jih mora vključevati načrt sanacije banke.
(4) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz točke (i) prvega
odstavka 4. člena te uredbe, lahko za posamezno banko:
1. določi dodatne informacije, ki jih mora banka vključiti
v načrt sanacije;
2. zahteva, da banka za namene ocenjevanja in izvajanja
načrta sanacije vodi podrobne evidence s podatki o sklenjenih
finančnih pogodbah.
186. člen
(kazalniki poslabšanja finančnega položaja banke)
(1) Banka mora zagotoviti, da kvantitativni in kvalitativni
kazalniki poslabšanja finančnega položaja, ki na podlagi načrta
sanacije sprožijo posamezne ukrepe sanacije ali pripravljalne
aktivnosti za uporabo posameznih ukrepov sanacije, omogočajo enostavno, tekoče in ustrezno spremljanje finančnega
položaja banke.
(2) Banka mora vzpostaviti ustrezne notranje ureditve za
redno spremljanje kazalnikov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če z upoštevanjem kazalnikov poslabšanja finančnega položaja banke, ki so opredeljeni v načrtu sanacije, nastopijo
okoliščine za uporabo posameznih ukrepov sanacije, banka ni
zavezana uporabiti ukrepov sanacije, ki so za te primere predvideni v načrtu sanacije, če upravljalni organ banke meni, da
glede na dejanske razmere uporaba teh ukrepov ni primerna.
(4) Banka lahko uporabi ukrepe sanacije, predvidene v
načrtu sanacije tudi, če z upoštevanjem kazalnikov poslabšanja
finančnega položaja banke, ki so opredeljeni v načrtu sanacije,
niso nastopile okoliščine za uporabo posameznih ukrepov sanacije, če upravljalni organ banke meni, da je glede na razmere
to primerno.
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(5) Banka mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije ali
Evropsko centralno banko, kadar ta v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge
iz (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, o odločitvi iz
tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
187. člen
(interna potrditev in preverjanje ustreznosti načrta sanacije)
(1) Načrt sanacije ter vsakokratne spremembe načrta
sprejme upravljalni organ banke preden ga predloži Banki Slovenije ali Evropski centralni banki, kadar ta v skladu z Uredbo
(EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja
naloge iz (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe. Banka
hkrati predloži dokazila, da:
1. se bo z izvajanjem ukrepov, določenih v načrtu sanacije, z ustrezno verjetnostjo ohranilo ali ponovno vzpostavilo
uspešno poslovanje in trden finančni položaj banke, pri čemer
se upoštevajo pripravljalni ukrepi, ki jih je banka sprejela ali jih
bo sprejela;
2. se bodo načrt sanacije in v njem predvideni posebni
ukrepi z ustrezno verjetnostjo hitro in učinkovito izvajali tudi
v primeru stresnih okoliščin, tako da se bo v čim večji meri
preprečil resnejši negativni vpliv na finančni sistem, tudi po
stresnih scenarijih, v katerih bi druge institucije izvajale načrte
sanacije v istem obdobju.
(2) Banka mora redno preverjati ustreznost ukrepov sanacije, določenih v načrtu sanacije. Na podlagi ugotovitev rednega preverjanja mora banka načrt sanacije posodobiti najmanj
enkrat letno. Ne glede na prejšnji stavek mora banka načrt
sanacije posodobiti ob vsakokratni spremembi njene pravne
ali organizacijske strukture ali ob vsaki spremembi njenega poslovnega ali finančnega položaja, ki bi lahko pomembno vplival
na izvajanje predvidenih ukrepov sanacije ali na uspešnost načrta sanacije za stabilizacijo poslovanja banke. Banka Slovenije
ali Evropska centralna banka, kadar je v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za
izvajanje nalog iz (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
lahko določi, da mora banka načrt sanacije redno posodabljati
v obdobjih, ki so krajša od enega leta.
(3) Banka posreduje načrt sanacije na način, ki ga določi
Banka Slovenije, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013
pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz (i) točke
prvega odstavka 4. člena te uredbe.
188. člen
(poenostavljene obveznosti)
(1) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, lahko odloči, da se za to banko glede
načrta sanacije ne uporabljajo obveznosti iz 185. do 187. člena
tega zakona, če oceni, da prenehanje ali stečaj banke ali nadrejene družbe verjetno ne bi povzročil pomembnejših negativnih posledic na delovanje finančnega trga in drugih institucij,
na pogoje financiranja ali širše gospodarstvo.
(2) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, pri oceni iz prejšnjega odstavka
upošteva naravo poslovanja, delniško strukturo, profil tveganja,
velikost in statusno obliko, medsebojno povezanost z drugimi
institucijami ali finančnim sistemom na splošno, obseg in zapletenosti aktivnosti, vključenosti v institucionalno shemo za zaščito vlog, ki izpolnjuje zahteve iz sedmega odstavka 113. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, ter opravljanje investicijskih storitev
in poslov. Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, se v zvezi z oceno iz prejšnjega
odstavka posvetuje z Odborom za finančno stabilnost.
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(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar je v skladu z Uredbo
(EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega odstavka 4. člena
te uredbe, določi obseg obveznosti ter vsebino in podrobnosti
načrta sanacije in informacij, ki jih je treba zagotoviti v poenostavljenem načrtu sanacije, ter pogostost posodabljanja teh
načrtov.
(4) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, lahko kadarkoli prekliče poenostavljene obveznosti iz prvega odstavka tega člena in zahteva,
da banka ali njena nadrejena družba iz prvega odstavka tega
člena izdela in sprejme načrt sanacije v skladu z 185. do
187. členom tega zakona.
(5) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v zvezi z banko na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013 odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega odstavka 4. člena
te uredbe, lahko za posamezno banko glede načrta sanacije
v celoti ali delno opusti uporabo zahtev iz oddelka 6.7. tega
zakona, tudi če:
1. je za to banko v skladu z 10. členom Uredbe (EU)
št. 575/2013 v celoti ali delno opustila uporabo bonitetnih
zahtev in se zahteve iz oddelka 6.7. tega zakona uporabljajo
na konsolidirani podlagi za centralni organ in z njim povezane
institucije v smislu 10. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ali
2. je banka vključena v institucionalno shemo za zaščito
vlog, ki izpolnjuje zahteve iz sedmega odstavka 113. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, in shema izpolnjuje zahteve iz oddelka 6.7. tega zakona v sodelovanju z vsemi članicami sheme,
za katere velja takšna opustitev.
(6) Za namen iz prejšnjega odstavka se šteje, da vsa
sklicevanja na:
1. oddelek 6.7. tega zakona vključujejo centralni organ
in z njim povezane institucije v smislu 10. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 ter njihove podrejene družbe in
2. nadrejene družbe ali institucije, nad katerimi se izvaja
konsolidirani nadzor v skladu z 291. členom tega zakona, vključujejo centralni organ.
(7) Ne glede na peti odstavek tega člena mora banka
pripraviti načrt sanacije v skladu s 185. do 187. členom tega
zakona:
1. če je pri opravljanju nadzora nad banko v skladu z
Uredbo (EU) št. 1024/2013 Evropska centralna banka odgovorna za izvajanje vseh nalog iz prvega odstavka 4. člena te
uredbe ali
2. če banka pomeni pomemben delež finančnega sistema
Republike Slovenije.
(8) Za namene iz prejšnjega odstavka se šteje, da dejavnosti banke pomenijo pomemben delež finančnega sistema Republike Slovenije, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
1. skupna vrednost njenih sredstev presega
30.000.000.000 eurov ali
2. delež njenih skupnih sredstev presega 20 odstotkov
bruto domačega proizvoda Republike Slovenije, razen če skupna vrednost njenih sredstev ne dosega 5.000.000.000 eurov.
(9) Banka Slovenije o svoji odločitvi, ki jo sprejme na podlagi prvega, petega ali sedmega odstavka tega člena, obvesti
Evropski bančni organ.
189. člen
(načrt sanacije skupine)
(1) EU nadrejena družba, ki je v skladu z 291. členom
tega zakona vključena v nadzor na konsolidirani podlagi, ki ga
izvaja Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko opravlja naloge iz (g) točke prvega odstavka
4. člena te uredbe, mora pripraviti načrt sanacije skupine,
katerega cilj je stabilizacija skupine kot celote ali katerekoli
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institucije v skupini, če je v težavah, da se razrešijo ali odpravijo
razlogi za težave in izboljša finančni položaj zadevne skupine
ali posamezne institucije, pri čemer se upošteva tudi finančni
položaj drugih subjektov v skupini.
(2) Načrt sanacije skupine mora določati:
1. opis različnih možnosti ukrepanja za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev pogojev za vzpostavitev stabilnega poslovanja skupine kot celote, nadrejene družbe in vseh podrejenih
družb v skupini in za izboljšanje finančnega položaja vsake od
njih (ukrepi sanacije), pri čemer mora upoštevati različne stresne scenarije, ki predvidevajo poslabšanje različnih makroekonomskih in finančnih dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo
na položaj skupine kot celote in vseh družb v njej, vključno z
dogodki na ravni celotnega sistema ter posebnimi okoliščinami
posameznega subjekta in skupine;
2. ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike iz
186. člena tega zakona;
3. opis postopkov in pogojev za pravočasno in učinkovito
izvajanje predvidenih ukrepov sanacije, vključno z oceno pogojev za dostop katerekoli družbe v skupini do posojila v skrajni
sili pri pristojni centralni banki, zlasti glede zavarovanja, ki ga
bo subjekt zagotovil v zvezi s tem posojilom v okoliščinah, ki
so predvidene v načrtu sanacije;
4. opis ukrepov, ki bi se lahko izvedli, če se izpolnijo pogoji
za ukrepe zgodnjega posredovanja v skladu s tem zakonom.
(3) Načrt sanacije skupine ne sme upoštevati možnosti
uporabe izredne javnofinančne pomoči niti ne sme ustvarjati
drugih neposrednih negativnih javnofinančnih učinkov.
(4) EU nadrejena družba mora v načrtu sanacije skupine
opredeliti tudi dogovore za usklajeno in dosledno izvajanje
ukrepov na ravni:
1. EU nadrejene družbe;
2. finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga
in mešanega poslovnega holdinga s sedežem v državi članici;
3. nadrejenega finančnega holdinga v Republiki Sloveniji,
EU nadrejenega finančnega holdinga, nadrejenega mešanega
finančnega holdinga v Republiki Sloveniji in EU nadrejenega
mešanega finančnega holdinga;
4. vsake posamezne družbe, ki je podrejena subjektu iz
1. do 3. točke tega odstavka, in pomembne podružnice.
(5) Načrt sanacije skupine mora za vsakega od stresnih
scenarijev, ki so obravnavani v načrtu sanacije skupine, ugotoviti morebitne ovire za izvajanje ukrepov v skupini in na ravni
posameznih subjektov, vključno z morebitnimi dejanskimi ali
pravnimi ovirami za takojšen prenos kapitala, za odplačilo
obveznosti ali sredstev znotraj skupine.
(6) Načrt sanacije skupine in vsak individualni načrt sanacije na ravni posamezne podrejene družbe v skupini mora vključevati tudi opis ureditev morebitne znotrajskupinske finančne
podpore iz 190. člena tega zakona.
(7) Načrt sanacije skupine sprejme upravljalni organ EU
nadrejene družbe iz prvega odstavka tega člena, preden ga
predloži Banki Slovenije ali Evropski centralni banki, kadar ta
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko izvaja naloge iz (g) in (i) točke prvega odstavka
4. člena te uredbe, kot konsolidacijskemu nadzorniku na podlagi 291. člena tega zakona.
(8) Če ni v tem členu določeno drugače, se za načrt sanacije skupine uporablja 185. do 187. člen tega zakona.
6.7.2. Sporazum o finančni podpori v skupini
190. člen
(sporazum o finančni podpori v skupini)
(1) Sporazum o finančni podpori v skupini je dogovor, ki
ga sklenejo nadrejena banka v Republiki Sloveniji, EU nadrejena banka ali subjekt iz 2. ali 3. točke četrtega odstavka prejšnjega člena ter njene podrejene družbe v drugih državah članicah
ali tretjih državah, ki so institucije ali finančne institucije in so
vključene v konsolidirani nadzor, ki ga v skladu z 291. členom
tega zakona opravlja Banka Slovenije ali Evropska centralna
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banka, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz (g) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, in na podlagi katerega stranke
sporazuma zagotovijo finančno podporo katerikoli instituciji,
ki je stranka sporazuma in pri kateri so podane okoliščine za
uporabo ukrepov zgodnjega posredovanja iz prvega odstavka
253. člena tega zakona.
(2) Sporazum o finančni podpori v skupini lahko zajema
eno ali več podrejenih družb v skupini in lahko določa zagotavljanje finančne podpore nadrejene družbe podrejenim
družbam, finančno podporo podrejenih družb nadrejeni družbi,
finančno podporo med podrejenimi družbami skupine, ki so
stranke sporazuma, ali kombinacijo navedenih subjektov.
(3) Sporazum o finančni podpori lahko določa finančno
podporo v obliki posojila, zagotovitve jamstev, zagotovitve sredstev za zavarovanje s premoženjem ali kombinacijo teh oblik
v eni ali več transakcijah, vključno s transakcijami med prejemnikom podpore in tretjo osebo. Sporazum o finančni podpori
v skupini lahko vključuje zavezo o vzajemnosti, v skladu s
katero bo subjekt v skupini, ki prejme podporo, zagotovil finančno podporo subjektu v skupini, ki zagotavlja podporo. Banka
lahko sklene sporazum o finančni podpori le, če v trenutku, ko
je bil predlog sporazuma predložen Banki Slovenije, banka ni
izpolnjevala pogojev za zgodnje posredovanje iz 253. člena
tega zakona.
(4) Tretje osebe, ki niso stranke sporazuma o finančni
podpori, niso upravičene uveljavljati zahtevkov v razmerju do
strank sporazuma glede izvajanja pravic, terjatev ali ukrepov
na podlagi sporazuma o finančni podpori v skupini.
(5) Sporazum o finančni podpori v skupini ni predpogoj za:
1. zagotavljanje finančne podpore subjektom v skupini, ki
so v finančnih težavah, če se banka tako odloči za vsak primer
posebej in v skladu s politikami skupine, če to ne pomeni tveganja za vso skupino; ali
2. delovanje subjekta, ki je del skupine, v Republiki Sloveniji.
191. člen
(načela in pogoji za sklenitev sporazuma
o finančni podpori v skupini)
(1) Pri sklepanju sporazuma o finančni podpori v skupini
morajo stranke upoštevati naslednja načela:
1. vsaka stranka mora k sporazumu pristopiti prostovoljno;
2. vsaka stranka, ko pristopa k sporazumu in določa
nadomestilo, mora delovati v svojo najboljšo korist, pri čemer
se lahko upoštevajo vse neposredne ali posredne koristi, ki jih
stranka lahko pridobi z zagotovitvijo finančne podpore;
3. vsaka stranka, ki zagotovi finančno podporo, mora
imeti na voljo vse pomembne informacije o stranki, ki finančno
podporo prejme, preden določi nadomestilo za zagotovitev
finančne podpore in preden se odloči, da jo bo zagotovila;
4. za vsako transakcijo, izvedeno v skladu s sporazumom,
se opredelijo pravila za določanje nadomestila, pri čemer:
– se nadomestilo določi, ko se zagotovi finančna podpora,
– se lahko za namene določanja nadomestila upoštevajo
informacije, ki jih ima stranka, ki zagotovi finančno podporo,
ker je v isti skupini kot stranka, ki finančno podporo prejme,
niso pa na voljo trgu,
– ni treba upoštevati pričakovanega začasnega učinka na
tržne cene zaradi dogodkov zunaj skupine.
(2) Sporazum o finančni podpori mora zagotavljati, da se
lahko finančna podpora na podlagi sporazuma zagotovi le, če
so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. upravičeno je pričakovati, da bo zagotovljena podpora
bistveno ublažila finančne težave subjekta v skupini, ki bo
prejel podporo;
2. zagotovitev finančne podpore je namenjena ohranitvi
ali ponovni vzpostavitvi finančne stabilnosti skupine kot celote
ali enega od subjektov v skupini in je v interesu subjekta v
skupini, ki zagotovi podporo;
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3. finančna podpora se zagotovi pod pogoji, ki so določeni
v sporazumu, v skladu s prejšnjim odstavkom;
4. na podlagi informacij, ki so v času sprejetja odločitve
o odobritvi finančne podpore na voljo upravljalnemu organu
subjekta v skupini, ki zagotovi finančno podporo, je upravičeno
pričakovati, da bo subjekt v skupini, ki prejme podporo, plačal
nadomestilo za podporo, in če se finančna podpora zagotovi
v obliki posojila, povrnil posojilo, če pa se podpora zagotovi v
obliki jamstva ali kakršnegakoli poroštva, pa bo izpolnil obveznost, ki izhaja iz uveljavljanja jamstva ali poroštva;
5. zagotovitev finančne podpore ne bi ogrozila likvidnosti
ali solventnosti subjekta v skupini, ki zagotovi podporo;
6. zagotovitev finančne podpore ne bi ogrozila finančne
stabilnosti, zlasti ne v državi članici subjekta v skupini, ki zagotovi podporo;
7. subjekt v skupini, ki zagotovi podporo, ob zagotovitvi
podpore izpolnjuje zahteve v zvezi s kapitalom ali likvidnostjo
na podlagi veljavnih predpisov v državi sedeža ter zahteve pristojnega organa, ki je v zvezi s subjektom, ki zagotovi podporo,
odgovoren za nadzor na posamični podlagi, v zvezi s kapitalsko
zahtevo na podlagi 1. točke drugega odstavka 250. člena tega
zakona, ter zagotovitev finančne podpore ne povzroči kršitve
teh zahtev, razen če to odobri ta pristojni organ;
8. subjekt v skupini, ki zagotovi podporo, ob zagotovitvi
podpore izpolnjuje zahteve glede velikih izpostavljenosti iz
Uredbe (EU) št. 575/2013 in predpisov, ki veljajo v državi
sedeža, zagotovitev finančne podpore pa ne povzroči kršitve
teh zahtev, razen če to odobri pristojni organ, ki je v zvezi s
subjektom v skupini, ki zagotovi podporo, odgovoren za nadzor
na posamični podlagi;
9. zagotovitev finančne podpore ne bi ogrozila rešljivosti
subjekta v skupini, ki zagotovi podporo.
192. člen
(pregled skladnosti sporazuma o finančni podpori v skupini)
(1) EU nadrejena družba mora Banki Slovenije ali Evropski
centralni banki, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri
opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, kot konsolidacijskemu nadzorniku
na podlagi 291. člena tega zakona pred sklenitvijo sporazuma
o finančni podpori v skupini iz 190. člena tega zakona predložiti
zahtevo za odobritev sporazuma in zahtevi priložiti predlog besedila sporazuma in navesti stranke predlaganega sporazuma.
(2) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko izvaja naloge iz (i) točke prvega odstavka 4. člena
te uredbe, kot konsolidacijski nadzornik na podlagi 291. člena
tega zakona zahtevo iz prejšnjega odstavka nemudoma posreduje pristojnim organom vsake podrejene družbe, ki sodeluje
kot stranka predlaganega sporazuma, da se sprejme skupna
odločitev.
(3) V zvezi s predlaganim sporazumom o finančni podpori
v skupini si mora Banka Slovenije ali Evropska centralna banka
kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju
nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke
prvega odstavka 4. člena te uredbe, skupaj z drugimi sodelujočimi pristojnimi organi prizadevati, da je v štirih mesecih
od dneva, ko konsolidacijski nadzornik sodelujočim pristojnim
organom posreduje vlogo za pregled predlaganega sporazuma o finančni podpori v skupini, sprejeta skupna odločitev
sodelujočih pristojnih organov glede skladnosti predlaganega
sporazuma s pogoji za finančno podporo iz drugega odstavka
prejšnjega člena. Pri skupni odločitvi sodelujoči pristojni organi
upoštevajo možni učinek izvajanja sporazuma v vseh državah
članicah, v katerih skupina deluje, vključno s finančnimi posledicami. Skupna odločitev se navede v pisni obliki ter obrazloži
in predloži konsolidacijskemu nadzorniku, ki jo posreduje vložniku iz prvega odstavka tega člena.
(4) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko izvaja naloge iz (i) točke prvega odstavka 4. člena
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te uredbe, kot konsolidacijski nadzornik na podlagi 291. člena
tega zakona:
1. odobri predlog sporazuma, če so z upoštevanjem skupne odločitve iz prejšnjega odstavka načela in pogoji sporazuma skladni s prejšnjim členom in če vsi pristojni organi iz
drugega odstavka tega člena ocenijo, da v trenutku, ko je bil
sporazum predložen, nobena od strank ni izpolnjevala pogojev
za zgodnje posredovanje iz 253. člena tega zakona; ali
2. prepove sklenitev predlaganega sporazuma, če pogoji
iz prejšnje točke niso izpolnjeni.
(5) Katerikoli pristojni organ, ki je vključen v nadzor na
konsolidirani podlagi, lahko v zvezi s skupno odločitvijo iz tretjega odstavka tega člena do izteka štirimesečnega roka oziroma
v vsakem primeru pred sprejetjem dokončne odločitve predloži
Evropskemu bančnemu organu zahtevo v skladu s 19. členom
Uredbe (EU) št. 1093/2010/EU.
(6) Konsolidacijski nadzornik sam sprejme odločitev glede
skladnosti predlaganega sporazuma s pogoji za finančno podporo iz drugega odstavka prejšnjega člena, če:
1. skupna odločitev iz tretjega odstavka tega člena ni
sprejeta v štirih mesecih ali
2. Evropski bančni organ o zahtevi iz prejšnjega odstavka
ne odloči v enem mesecu.
(7) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik v primeru iz prejšnjega odstavka pri odločitvi po presoji upošteva
mnenja in pomisleke, ki so jih izrazili sodelujoči pristojni organi.
Če je vložena zahteva iz petega odstavka tega člena, Banka
Slovenije kot konsolidacijski nadzornik prekine postopek odločanja do odločitve Evropskega bančnega organa. Če slednji na
podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010
sprejme svojo odločitev o zadevi, Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik to odločitev upošteva in ravna v skladu s
četrtim odstavkom tega člena. Obrazloženo odločitev Banka
Slovenije kot konsolidacijski nadzornik posreduje sodelujočim
pristojnim organom ter vložniku iz prvega odstavka tega člena.
(8) Banka Slovenije kot sodelujoči pristojni organ v primeru iz prejšnjega odstavka pri izvajanju nadzora nad banko
na posamični podlagi upošteva odločitev konsolidacijskega
nadzornika, kadar je to pristojni organ druge države članice,
kot dokončno.
(9) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko odgovorna za izvajanje naloge iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, posreduje sporazum o finančni
podpori v skupini, ki ga je odobril pristojni konsolidacijski nadzornik, in morebitne spremembe tega sporazuma, organu, ki je
v zvezi z banko v skupini odgovoren za reševanje.
193. člen
(odobritev sporazuma o finančni podpori v skupini
s strani delničarjev)
(1) Predlog sporazuma o finančni podpori v skupini, ki
ga je odobril pristojni konsolidacijski nadzornik, mora pred
sklenitvijo odobriti tudi skupščina delničarjev vsakega subjekta,
ki sodeluje kot stranka tega sporazuma.
(2) Sporazum o finančni podpori v skupini velja le za tiste
subjekte v skupini, katerih delničarji so na skupščini odločili, da:
1. subjekt pristopi kot stranka k sporazumu o finančni podpori v skupini, ki ga je odobril pristojni konsolidacijski nadzornik;
2. je upravljalni organ tega subjekta pooblaščen za sprejem odločitve, da kot stranka sporazuma zagotovi ali prejme
finančno podporo v skladu s pogoji sporazuma.
(3) Sporazum o finančni podpri v skupini preneha veljati
za posamezni subjekt, če skupščina delničarjev tega subjekta
prekliče pooblastilo iz prejšnjega odstavka.
194. člen
(razkritja v zvezi s pristopom k sporazumu
o finančni podpori v skupini)
(1) Vsak subjekt v skupini, ki je vključen v konsolidiran
nadzor, ki ga v skladu z 291. členom tega zakona in 4. členom
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Uredbe (EU) št. 1024/2013 nad banko izvaja Banka Slovenije
ali Evropska centralna banka, mora javno objaviti, ali je bil med
vsemi ali posameznimi subjekti iz prvega odstavka 190. člena
tega zakona sklenjen sporazumu o finančni podpori v skupini,
vključno z informacijo, ali je pristopil kot stranka sporazuma. Če
je pristopil kot stranka sporazuma, mora v objavi navesti vse
stranke sporazuma in splošne pogoje tega sporazuma.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka, ki so predmet objave, mora subjekt v skupini posodobiti vsaj enkrat letno.
(3) Za objavo informacij iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo 431. do 434. člen Uredbe (EU) št. 575/2013.
195. člen
(odločitev o zagotovitvi ali prejemu finančne podpore)
(1) Odločitev o zagotovitvi finančne podpore v skladu s
sporazumom o finančni podpori v skupini sprejme upravljalni organ subjekta v skupini, ki zagotovi finančno podporo, v
skladu s pooblastilom iz 2. točke drugega odstavka 193. člena
tega zakona.
(2) Upravljalni organ mora odločitev iz prejšnjega odstavka obrazložiti in pri tem navesti zlasti cilj predlagane finančne
podpore in okoliščine, iz katerih izhaja, da zagotovitev finančne
podpore izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 191. člena tega
zakona.
(3) Odločitev o prejemu finančne podpore v skladu s sporazumom o finančni podpori v skupini sprejme upravljalni organ
subjekta v skupini, ki prejme finančno podporo, v skladu s pooblastilom iz 2. točke drugega odstavka 193. člena tega zakona.
(4) Upravljalni organ vsakega subjekta, ki je stranka sporazuma o finančni podpori v skupini, mora skupščini delničarjev
vsako leto poročati o izvajanju sporazuma in o vseh odločitvah,
sprejetih na podlagi sporazuma.
196. člen
(presoja pogojev za zagotovitev finančne podpore v skupini)
(1) Upravljalni organ subjekta v skupini, ki namerava
zagotoviti finančno podporo na podlagi sporazuma o finančni
podpori v skupini, pred zagotovitvijo podpore o tem obvesti:
1. Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko v skupini izvaja naloge iz (b) ter (d) do (i) točke
prvega odstavka 4. člena te uredbe;
2. konsolidacijskega nadzornika;
3. pristojni organ, ki je v zvezi s subjektom, ki bo prejel
finančno podporo, pristojen za nadzor na posamični podlagi;
4. Evropski bančni organ.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena vključuje
obrazloženo odločitev iz prvega odstavka prejšnjega člena ter
podrobnosti predlagane finančne podpore, vključno s fotokopijo
veljavnega sporazuma o finančni podpori v skupini.
(3) Če namerava finančno podporo na podlagi sporazuma
o finančni podpori v skupini zagotoviti banka, lahko Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar v skladu z Uredbo
(EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko v skupini
izvaja naloge iz (b) ter (d) do (i) točke prvega odstavka 4. člena
te uredbe, v petih delovnih dneh po prejemu obvestila iz prvega
odstavka tega člena banki prepove ali omeji zagotovitev finančne podpore, če oceni, da pogoji iz drugega odstavka 191. člena
tega zakona za zagotovitev finančne podpore v skupini niso
izpolnjeni, in svojo odločitev obrazloži.
(4) Banka Slovenije v primeru iz prejšnjega odstavka o
svoji odločitvi glede odobritve, prepovedi ali omejitve finančne
podpore subjekta v skupini nemudoma obvesti:
1. konsolidacijskega nadzornika;
2. pristojni organ, ki je v zvezi s subjektom, ki bo prejel
finančno podporo, pristojen za nadzor na posamični podlagi;
3. Evropski bančni organ.
(5) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik na podlagi 291. člena tega zakona in Uredbe (EU) št. 1024/2013
nemudoma obvesti druge člane kolegija nadzornikov in člane
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kolegija za reševanje o odločitvi pristojnega organa, ki je v
zvezi s subjektom, ki bo zagotovil finančno podporo v skupini,
pristojen za nadzor na posamični podlagi, glede odobritve, prepovedi ali omejitve finančne podpore, ki jo namerava zagotoviti
subjekt v skupini.
(6) Če ima konsolidacijski nadzornik ali pristojni organ, ki
je v zvezi s subjektom, ki bo prejel finančno podporo, pristojen
za nadzor na posamični podlagi, ugovore v zvezi z odločitvijo
iz tretjega odstavka tega člena o prepovedi ali omejitvi finančne
podpore, lahko zadevo v dveh dneh predloži Evropskemu bančnemu organu in ga zaprosi za pomoč v skladu z 31. členom
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(7) Če Banka Slovenije v zvezi z namero banke iz prvega
odstavka tega člena ali drug pristojni organ, ki je v zvezi s subjektom, ki bo zagotovil finančno podporo, pristojen za nadzor
na posamični podlagi, v zvezi z namero subjekta o zagotovitvi
finančne podpore, v obdobju iz tretjega odstavka tega člena
ne prepove ali omeji nameravane finančne podpore ali jo pred
iztekom tega obdobja odobri, se lahko finančna podpora zagotovi pod pogoji, navedenimi v obvestilu iz drugega odstavka
tega člena.
(8) Banka sporoči odločitev upravljalnega organa o zagotovitvi finančne podpore:
1. Banki Slovenije ali Evropski centralni banki, kadar v
skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora
nad banko v skupini izvaja naloge iz (b) ter (d) do (i) točke
prvega odstavka 4. člena te uredbe;
2. konsolidacijskemu nadzorniku, ki o tem nemudoma
obvesti druge člane kolegija nadzornikov in člane kolegija za
reševanje;
3. pristojnemu organu, ki je v zvezi s subjektom, ki bo prejel finančno podporo, pristojen za nadzor na posamični podlagi;
4. Evropskemu bančnemu organu.
(9) Če je sporazum o finančni podpori v skupini vključen
v načrt sanacije skupine in pristojni organ, ki je v zvezi s subjektom, ki bo zagotovil finančno podporo, pristojen za nadzor
na posamični podlagi, omeji ali prepove finančno podporo
banki, lahko Banka Slovenije, kadar v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge
iz (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe, zahteva, da
pristojni konsolidacijski nadzornik v skladu s 197. členom tega
zakona in po postopku iz 199. člena tega zakona ponovno
oceni načrt sanacije skupine ali da banka predloži popravljen
individualni načrt sanacije.
6.7.3. Pregled in ocena načrta sanacije
197. člen
(ocenjevanje načrta sanacije)
(1) Banka Slovenije v okviru pregleda in ovrednotenja iz
172. člena tega zakona preverja ali načrt sanacije, ki ga je v
skladu s 184. členom tega zakona predložila banka, vsebuje
vse informacije in izpolnjuje zahteve iz 185. do 187. člena tega
zakona.
(2) Pri oceni iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije upošteva zlasti naslednje:
1. ali je struktura kapitala banke ter virov financiranja
ustrezna glede na kompleksnost organizacijske strukture in
glede na profil tveganosti banke;
2. ali se bosta z izvajanjem ukrepov, predlaganih v načrtu,
verjetno ohranila ali ponovno vzpostavila uspešno poslovanje
in stabilni finančni položaj institucije ali skupine, pri čemer
upošteva pripravljalne ukrepe, ki jih je institucija sprejela ali jih
namerava sprejeti;
3. ali se bodo načrt in posamezne aktivnosti v načrtu z
ustrezno verjetnostjo lahko izvajali dovolj hitro in učinkovito
tudi v primeru znatnih finančnih težav na način, da se bo v čim
večji meri preprečil resnejši negativni vpliv na finančni sistem,
pri čemer upošteva tudi scenarije, ko bi v istem obdobju tudi
druge institucije izvajale načrte sanacije;
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4. ali imajo lahko ukrepi in aktivnosti, ki so predvideni v
načrtu sanacije, negativen vpliv na rešljivost banke.
(3) Banka Slovenije lahko za namene ocenjevanja načrta
sanacije v skladu s prvim odstavkom tega člena od banke
zahteva, da:
1. v določenem roku predloži dodatna pojasnila in dokaze
v zvezi z okoliščinami iz prejšnjega odstavka;
2. v določenem roku načrt sanacije uskladi z zahtevami iz
185. do 187. člena tega zakona;
3. vzpostavi in vzdržuje evidenco podatkov o finančnih
pogodbah, ki jih je sklenila banka.
(4) Banka Slovenije načrt sanacije iz prvega odstavka
tega člena posreduje organu, ki je pristojen za reševanje, ter
pridobi njegovo oceno glede okoliščin iz 4. točke drugega odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije izdela oceno iz prvega odstavka
tega člena v šestih mesecih od predložitve načrta in pri tem
upošteva oceno in priporočila organa, pristojnega za reševanje.
198. člen
(odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in ovir)
(1) Če Banka Slovenije v okviru preverjanja na podlagi
prvega odstavka prejšnjega člena oceni, da ima načrt sanacije
banke bistvene pomanjkljivosti ali da obstajajo bistvene ovire
za njegovo učinkovito izvajanje, o svoji oceni pisno obvesti banko ali nadrejeno družbo v skupini in jo pozove, da v določenem
roku predloži poročilo o okoliščinah in razlogih, ki utemeljeno
vplivajo na drugačno oceno ustreznosti načrta sanacije, ali pa
v dveh mesecih predloži popravljen načrt sanacije, v katerem je
prikazano, kako je banka odpravila ugotovljene pomanjkljivosti
oziroma ovire. Banka Slovenije lahko rok iz prvega stavka na
predlog banke podaljša za največ en mesec.
(2) Če banka ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom,
Banka Slovenije z odredbo o odpravi kršitev zahteva, da v določenem roku uveljavi določene spremembe v načrtu sanacije.
(3) Če Banka Slovenije v okviru preverjanja na podlagi
prvega odstavka prejšnjega člena oceni, da ugotovljenih pomanjkljivosti ali ovir ni mogoče odpraviti s spremembo načrta
sanacije, od banke zahteva, da v določenem roku sprejme
ustrezne spremembe v poslovanju, s katerimi bo odpravila
ugotovljene pomanjkljivosti ali ovire pri izvajanju načrta sanacije, in pri tem upošteva nujnost in sorazmernost zahtevanih
sprememb glede na resnost ugotovljenih pomanjkljivosti in ovir
ter učinek zahtevanih sprememb na poslovanje banke.
(4) Banka Slovenije lahko poleg drugih ukrepov nadzora,
določenih v tem zakonu, v primeru iz prejšnjega odstavka od
banke zahteva zlasti, da:
1. zmanjša profil tveganosti, vključno z likvidnostnim tveganjem;
2. zagotovi pogoje in izvede potrebne aktivnosti za pravočasno dokapitalizacijo;
3. oceni ustreznost strategij in organizacijske strukture
banke;
4. spremeni strategijo financiranja, da se izboljša stabilnost izvajanja osnovnih poslovnih dejavnosti in ključnih funkcij;
5. spremeni strukturo upravljanja banke.
199. člen
(ocena načrta sanacije skupine)
(1) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik skupaj s
pristojnimi organi, ki so pristojni za nadzor subjektov v skupini
na posamični podlagi, pregleda načrt sanacije skupine, ki ga je
predložila EU nadrejena družba, ki je v skladu z 291. členom
tega zakona vključena v nadzor na konsolidirani podlagi, ki ga
izvaja Banka Slovenije na podlagi tega zakona in Uredbe (EU)
št. 1024/2013, ter oceni, ali načrt sanacije skupine vsebuje
vse informacije in izpolnjuje zahteve ter merila iz 187. člena
tega zakona.
(2) Za oceno iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe prvega do četrtega odstavka 197. člena tega
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zakona in prejšnji člen. Pri tem Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik upošteva tudi možen učinek ukrepov sanacije
na finančno stabilnost v vseh državah članicah, v katerih deluje
skupina.
(3) Pri ocenjevanju načrta sanacije skupine v skladu prvim in drugim odstavkom tega člena si mora Banka Slovenije
skupaj z drugimi sodelujočimi pristojnimi organi prizadevati za
sprejem skupne odločitve:
1. o izvedbi pregleda in o oceni načrta sanacije skupine;
2. o ukrepih za odpravo pomanjkljivosti tega načrta in
o ukrepih za odpravo ovir za njegovo izvajanje, ki se morajo
izvršiti na ravni nadrejene družbe v skupini;
3. o zahtevi, da posamezna institucija, ki je del skupine,
pripravi individualni načrt sanacije ter o ukrepih za odpravo
pomanjkljivosti načrta sanacije skupine ali o ukrepih za odpravo ovir za njegovo izvajanje, ki se morajo izvršiti na ravni
podrejene družbe.
(4) Banka Slovenije si mora skupaj z drugimi pristojnimi
organi prizadevati, da bi bila skupna odločitev iz prejšnjega
odstavka sprejeta v štirih mesecih od dneva, ko konsolidacijski nadzornik sodelujočim pristojnim organom posreduje načrt
sanacije skupine.
(5) Banka Slovenije ali katerikoli drug pristojni organ, ki
je vključen v nadzor na konsolidirani podlagi, lahko v zvezi s
skupno odločitvijo iz tretjega odstavka tega člena, do izteka
roka iz prejšnjega odstavka oziroma v vsakem primeru pred
sprejetjem odločitve v skladu s šestim ali sedmim odstavkom
tega člena predloži Evropskemu bančnemu organu zahtevo v
skladu z 19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010/EU.
(6) Konsolidacijski nadzornik sam sprejme odločitev iz
prvega odstavka tega člena, če:
1. skupna odločitev o teh zadevah ni sprejeta v roku iz
četrtega odstavka tega člena ali
2. je v zvezi s skupno odločitvijo iz tretjega odstavka tega
člena vložena zahteva iz prejšnjega odstavka in Evropski bančni organ ni odločil o zadevi v enem mesecu.
(7) Pristojni organ sam sprejme odločitev iz 3. točke tretjega odstavka tega člena, če:
1. skupna odločitev o teh zadevah ni sprejeta v roku iz
četrtega odstavka tega člena ali
2. je v zvezi s skupno odločitvijo iz tretjega odstavka tega
člena vložena zahteva iz petega odstavka tega člena in Evropski bančni organ ni odločil o zadevi v enem mesecu.
(8) Če skupna odločitev iz 3. točke tretjega odstavka tega
člena ni sprejeta v roku iz četrtega odstavka tega člena, lahko
posamezni sodelujoči pristojni organi, ki si pri sprejemanju odločitve iz 3. točke tretjega odstavka tega člena ne nasprotujejo,
sprejmejo skupno odločitev za skupino, v katero so zajeti le
subjekti pod njihovo pristojnostjo.
(9) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik v zvezi
z odločitvijo iz šestega odstavka tega člena po presoji upošteva mnenja in pomisleke, ki so jih izrazili sodelujoči pristojni
organi. Če je v zvezi z odločitvijo iz 1. ali 2. točke tretjega
odstavka tega člena vložena zahteva iz petega odstavka tega
člena, Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik prekine
postopek odločanja do odločitve Evropskega bančnega organa. Če slednji na podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe
(EU) št. 1093/2010 sprejme svojo odločitev o zadevi, Banka
Slovenije to odločitev upošteva. Obrazloženo odločitev Banka
Slovenije kot konsolidacijski nadzornik posreduje EU nadrejeni
družbi in sodelujočim pristojnim organom.
(10) Banka Slovenije kot sodelujoči pristojni organ pri
izvajanju nadzora nad banko na posamični podlagi upošteva
skupno odločitev iz tretjega ali osmega odstavka tega člena ter
odločitev konsolidacijskega nadzornika, ki je sprejeta v skladu
s šestim odstavkom tega člena, kot dokončno.
(11) Če je v zvezi z odločitvijo iz 3. točke tretjega odstavka tega člena vložena zahteva iz petega odstavka tega
člena, Banka Slovenije kot sodelujoči pristojni organ prekine
postopek odločanja na podlagi sedmega odstavka tega člena do odločitve Evropskega bančnega organa. Če slednji na
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podlagi tretjega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010
sprejme svojo odločitev o zadevi, Banka Slovenije pri odločitvi
iz sedmega odstavka tega člena njegovo odločitev upošteva.
Obrazloženo odločitev Banka Slovenija posreduje banki in
konsolidacijskemu nadzorniku.
6.8. Kvalificirane naložbe banke
200. člen
(dovoljenje za kvalificirane naložbe)
(1) Kvalificirana naložba po tem zakonu je naložba, na
podlagi katere pridobi banka kvalificiran delež v:
1. finančni instituciji s sedežem v Republiki Sloveniji ali
drugi državi članici, z izjemo finančnih institucij, pri katerih
mora banka za pridobitev kvalificiranega deleža v teh osebah
pridobiti dovoljenje nadzornega organa Republike Slovenije ali
druge države članice; ali
2. subjektu finančnega sektorja s sedežem v tretji državi.
(2) Banka mora pred vsako pridobitvijo kvalificirane naložbe pridobiti dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
dovoljenje za kvalificirano naložbo).
(3) Banka Slovenije banki izda dovoljenje za kvalificirano
naložbo, če:
1. je banka zagotovila ustrezno ureditev notranjega upravljanja iz naslova pridobitve in upravljanja kvalificirane naložbe,
2. zaradi pridobitve takšne naložbe ne bo ovirano učinkovito izvajanje nadzora nad banko in
3. zaradi pridobitve takšne naložbe ne bo ogrožena kapitalska ustreznost ali ustrezna likvidnost banke na posamični
ali konsolidirani podlagi.
(4) Za namen iz 2. točke prejšnjega odstavka se šteje, da
je izvajanje učinkovitega nadzora oteženo zlasti, če:
1. je ob upoštevanju predpisov tretje države ali ob upoštevanju prakse te države pri uporabi in izvajanju teh predpisov
verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami
tega zakona ali
2. bi bilo zaradi poslovnih ali lastniških povezav subjekta,
v katerem bo banka pridobila kvalificirano naložbo, z drugimi
družbami ali posamezniki zaradi medsebojnih povezav na podlagi udeležbe v kapitalu ali zaradi nepreglednega poslovanja
oteženo izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.
(5) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja glede naložb, ki jih banka pridobi v okviru:
1. izvajanja storitev za račun stranke;
2. poplačila svojih terjatev z uresničitvijo pravic iz zavarovanja, če so bile naložbe dane banki kot zavarovanje njenih
terjatev in banka te naložbe odsvoji v petih letih po pridobitvi;
3. preoblikovanja svojih terjatev do subjekta finančnega
sektorja v deleže v kapitalu tega subjekta v postopku prisilne
poravnave ali podobnem postopku zaradi insolventnosti, ki se
vodi nad tem subjektom.
(6) Banka mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti
o pridobitvi kvalificirane naložbe in o pogojih iz prejšnjega
odstavka in predložiti dokazila o izpolnjevanju teh pogojev. Če
banka, ki je pridobila kvalificirano naložbo na podlagi 2. točke
prejšnjega odstavka, ne odsvoji ali ne zmanjša pridobljene kvalificirane naložbe v petih letih po pridobitvi, mora za ohranitev
kvalificirane naložbe pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za
kvalificirano naložbo.
(7) Banka Slovenije v odločbi o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificirane naložbe določi višino deleža glasovalnih
pravic ali deleža v kapitalu subjekta finančnega sektorja, za
katerega se izdaja dovoljenje, kot enega od razponov iz prvega odstavka 70. člena tega zakona. Banka mora pred vsako
nadaljnjo pridobitvijo deleža, na podlagi katere bi presegla
razpon, za katerega velja dovoljenje, pridobiti novo dovoljenje
Banke Slovenije za kvalificirano naložbo.
(8) Banka Slovenije predpiše dokumentacijo, ki jo predloži
banka zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo.
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201. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
(1) Banka Slovenije z odločbo o dovoljenju za kvalificirano
naložbo določi rok, v katerem mora banka pridobiti kvalificirano
naložbo, za katero je bilo izdano dovoljenje. Rok ne sme biti
krajši od treh mesecev.
(2) Za prenehanje veljavnosti dovoljenja za kvalificirano
naložbo se smiselno uporablja 72. člen tega zakona.
(3) Ne glede na tretji odstavek 72. člena tega zakona
dovoljenje za kvalificirano naložbo ne preneha veljati, če banka
po pridobitvi kvalificirane naložbe v razponu, za katerega je bilo
izdano dovoljenje, zmanjša delež naložbe tako, da ne dosega
več razpona, za katerega je bilo izdano dovoljenje, in v treh
mesecih po odsvojitvi ponovno poveča svoj delež tako, da
ponovno dosega razpon, za katerega je bilo izdano dovoljenje.
(4) Banka mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti, če
delež kvalificirane naložbe zmanjša pod delež, za katerega je
bilo izdano dovoljenje Banke Slovenije.
202. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Banka Slovenije banki odvzame dovoljenje za kvalificirano naložbo, če v zvezi s kvalificirano naložbo niso več
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 200. člena tega zakona.
Banka Slovenije v odločbi o odvzemu dovoljenja določi rok, v
katerem mora banka zmanjšati kvalificirano naložbo ali izvesti
ustrezno preoblikovanje naložbe.
(2) Če banka v roku iz prejšnjega odstavka ne zmanjša
kvalificirane naložbe ali ne izvede ustreznega preoblikovanja
naložbe, se šteje, da gre za neupravičeno pridobitev kvalificirane naložbe.
203. člen
(neupravičena pridobitev kvalificirane naložbe)
Če banka pridobi kvalificirano naložbo v nasprotju z
200. členom tega zakona, Banka Slovenije z odredbo banki
določi rok, v katerem mora banka odsvojiti kvalificirano naložbo, izvesti ustrezno preoblikovanje naložbe ali vložiti zahtevo
za izdajo dovoljenja.
204. člen
(poročanje na zahtevo Banke Slovenije)
(1) Banka Slovenije lahko od finančne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, v kateri je banka pridobila kvalificirano naložbo, zahteva, da poroča o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembne za njeno poslovanje in vplivajo na oceno tveganj,
ki nastajajo za banko v zvezi s kvalificirano naložbo.
(2) Če finančna institucija iz prejšnjega odstavka poroča o
navedenih dejstvih drugim nadzornim organom v Republiki Sloveniji, lahko Banka Slovenije od teh organov zahteva predložitev vseh informacij o njenem poslovanju, ki vplivajo na oceno
tveganj, ki nastajajo za banko v zvezi s kvalificirano naložbo.
6.9. Poročanje o pomembnih okoliščinah
205. člen
(poročila banke o pomembnih dejstvih in okoliščinah)
(1) Banka mora Banko Slovenije in Evropsko centralno
banko, kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri
opravljanju nadzora nad banko odgovorna za opravljanje nalog
iz (b) in (d) do (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
obveščati o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini;
3. imetnikih delnic banke ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev;
4. pridobitvi oziroma odtujitvi delnic, poslovnih deležev
oziroma članskih pravic, v pravnih osebah;
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5. prenehanju opravljanja določenih storitev, ki jih opravlja
banka;
6. o drugih dejstvih in okoliščinah, ki jih določi Banka Slovenije v podzakonskem predpisu iz 135. člena tega zakona in
so pomembne za presojo, ali banka posluje v skladu s predpisi
iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
(2) Uprava banke mora Banko Slovenije in Evropsko centralno banko, kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri
opravljanju nadzora nad banko odgovorna za opravljanje nalog
iz (b) in (d) do (i) točke prvega odstavka 4. člena te uredbe,
nemudoma obvestiti o naslednjih dogodkih:
1. če banka na zahtevo vlagatelja ni sposobna izplačati
njegove dospele vloge;
2. če se položaj banke spremeni tako, da banka ne zagotavlja ali verjetno ne bo zagotavljala kapitalske ustreznosti
iz 129. člena tega zakona ali ustrezne likvidnosti iz 130. člena
tega zakona;
3. če je banka začela obširnejšo prenovo informacijskih
sistemov ali če je banka začela razvoj nove ponudbe storitev,
ki so pretežno podprte z informacijsko tehnologijo;
4. drugih dogodkih, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje banke v skladu s pravili o upravljanju tveganj.
7. POGLAVJE:
KAPITALSKI BLAŽILNIKI
7.1. Splošne določbe
206. člen
(opredelitev pojmov)
V 7. poglavju imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. »varovalni kapitalski blažilnik« pomeni kapital, ki ga
mora banka zagotavljati v skladu z 208. členom tega zakona;
2. »posamezni banki lasten proticiklični kapitalski blažilnik« pomeni kapital, ki ga mora banka zagotavljati v skladu z
209. členom tega zakona;
3. »blažilnik za GSPB« pomeni kapital, ki ga mora banka
zagotavljati v skladu z 220. členom tega zakona;
4. »blažilnik za DSPB» pomeni kapital, ki ga mora banka
zagotavljati v skladu z 221. členom tega zakona;
5. »blažilnik sistemskih tveganj« pomeni kapital, ki ga
mora banka zagotavljati v skladu z 222. členom tega zakona;
6. »zahteva po skupnem blažilniku« pomeni celoten kapital, ki ga mora banka zagotavljati za izpolnjevanje zahtev v
zvezi z:
– varovalnim kapitalskim blažilnikom,
– posamezni banki lastnim proticikličnim kapitalskim blažilnikom,
– blažilnikom za GSPB,
– blažilnikom za DSPB,
– blažilnikom sistemskih tveganj;
7. »stopnja proticikličnega blažilnika« pomeni stopnjo, ki
jo mora uporabljati banka za izračun svojega proticikličnega
kapitalskega blažilnika in ki je določena v skladu z 210. do
213. členom tega zakona, ali s strani ustreznega organa tretje
države;
8. »vodilo za blažilnik« pomeni referenčno stopnjo blažilnika, izračunano v skladu z 210. členom tega zakona;
9. »znesek skupne izpostavljenosti tveganjem« pomeni
znesek izpostavljenosti tveganjem, izračunanim v skladu s
tretjim odstavkom 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
10. »imenovani organ druge države« je organ druge države članice ali tretje države, ki je po pravu te države ali v skladu z
Uredbo (EU) št. 1024/2013 pristojen za določanje zahtev glede
kapitalskih blažilnikov, ki jih mora vzdrževati banka države
članice ali tretje države, oziroma za opredelitev banke države
članice ali tretje države kot GSPB ali DSPB;
11. »GSPB« je globalna sistemsko pomembna banka, ki
jo na konsolidirani podlagi kot globalno sistemsko pomembno
banko opredeli Banka Slovenije v skladu s tem zakonom in
Uredbo (EU) št. 1024/2013;
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12. »DSPB« je druga sistemsko pomembna banka, ki
jo na posamični, subkonsolidirani ali konsolidirani podlagi kot
drugo sistemsko pomembno banko opredeli Banka Slovenije v
skladu s tem zakonom in Uredbo (EU) št. 1024/2013.
207. člen
(pristojnosti Banke Slovenije)
(1) Banka Slovenije v skladu s tem zakonom določi banki
zahteve glede vzdrževanja kapitalskih blažilnikov z namenom
preprečevanja ali omejevanja makrobonitetnega in sistemskega tveganja.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije
določi banki zahteve glede vzdrževanja enega ali več kapitalskih blažilnikov:
1. proticikličnega blažilnika iz 209. člena tega zakona;
2. blažilnika sistemskih tveganj iz 222. člena tega zakona;
3. blažilnika za GSPB iz 220. člena tega zakona;
4. blažilnika za DSPB iz 221. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije obvesti Odbor za finančno stabilnost
pred odločitvijo glede:
1. določitve banke kot GSPB ali DSPB;
2. zahteve za vzdrževanje proticikličnega kapitalskega
blažilnika;
3. zahteve za vzdrževanje blažilnika sistemskih tveganj; in
4. zahteve za vzdrževanje blažilnika za DSPB.
(4) Odbor za finančno stabilnost v roku, ki ga določi Banka
Slovenije in ki ni krajši od osmih dni, poda mnenje v zvezi s
predlagano odločitvijo Banke Slovenije v zadevah iz prejšnjega
odstavka. Če Odbor za finančno stabilnost v določenem roku
poda mnenje o predlogu odločitve, Banka Slovenije pri odločitvi
to mnenje upošteva ali pisno pojasni razloge, zaradi katerih
tega mnenja ni upoštevala.
7.2. Vrste kapitalskih blažilnikov
7.2.1. Varovalni kapitalski blažilnik
208. člen
(zahteva po vzdrževanju varovalnega kapitalskega blažilnika)
(1) Banka mora vzdrževati varovalni kapitalski blažilnik v
višini 2,5 odstotka zneska skupne izpostavljenosti tveganjem
na posamični in konsolidirani podlagi, kot velja v skladu z II. naslovom 1. dela Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Banka izpolnjuje zahtevo iz prejšnjega odstavka z
navadnim lastniškim temeljnim kapitalom. Banka navadnega
lastniškega temeljnega kapitala, ki ga zagotavlja za izpolnjevanje zahteve iz prejšnjega odstavka, ne sme uporabiti za
izpolnjevanje:
1. kapitalske zahteve iz 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
2. zahteve na podlagi tretjega odstavka 250. člena tega
zakona;
3. zahteve glede zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom tega zakona ali v skladu z oceno
Banke Slovenije na podlagi 183. člena tega zakona.
7.2.2. Proticiklični kapitalski blažilnik
209. člen
(zahteva po vzdrževanju banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika)
(1) Banka mora vzdrževati lastni proticiklični kapitalski
blažilnik, enak znesku njene skupne izpostavljenosti tveganjem, pomnoženemu s tehtanim povprečjem stopenj proticikličnega blažilnika, izračunanih v skladu s četrtim odstavkom tega
člena na posamični in konsolidirani podlagi, kot velja v skladu
z II. naslovom 1. dela Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Banka izpolnjuje zahtevo iz prejšnjega odstavka z
navadnim lastniškim temeljnim kapitalom. Banka navadnega
lastniškega temeljnega kapitala, ki ga zagotavlja za izpolnje-
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vanje zahteve iz prejšnjega odstavka, ne sme uporabiti za
izpolnjevanje:
1. kapitalske zahteve iz 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
2. zahteve na podlagi tretjega odstavka 250. člena tega
zakona;
3. zahteve glede zagotavljanja ustreznega notranjega
kapitala v skladu 131. členom tega zakona ali v skladu z oceno
Banke Slovenije na podlagi 183. člena tega zakona; ali
4. zahteve po vzdrževanju varovalnega kapitalskega blažilnika iz prejšnjega člena.
(3) Stopnja banki lastnega proticikličnega kapitalskega
blažilnika je sestavljena iz tehtanega povprečja stopenj proticikličnega blažilnika, ki se uporabljajo v državah, v katerih so
kreditne izpostavljenosti te banke.
(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila za izračun stopenj posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika.
210. člen
(določanje stopnje proticikličnega blažilnika)
(1) Banka Slovenije četrtletno izračunava vodilo za blažilnik, ki smiselno odraža kreditni cikel in tveganja zaradi čezmerne kreditne rasti v Republiki Sloveniji, ter ustrezno upošteva posebnosti gospodarstva v Republiki Sloveniji. Vodilo za blažilnik
temelji na odstopanju razmerja med krediti in bruto domačim
proizvodom (v nadaljnjem besedilu: BDP) od dolgoročnega
trenda tega razmerja, pri čemer upošteva:
1. kazalnik rasti ravni kreditov v Republiki Sloveniji ter
zlasti kazalnik, ki odraža spremembe razmerja med krediti,
odobrenimi v Republiki Sloveniji, in BDP;
2. smernice Evropskega odbora za sistemska tveganja
glede izračuna vodila za blažilnik.
(2) Banka Slovenije četrtletno oceni in določi stopnjo
proticikličnega blažilnika, ki se uporablja za izračun stopnje
banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika v zvezi
s kreditnimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: stopnja proticikličnega blažilnika za Republiko
Slovenijo).
(3) Banka Slovenije pri določitvi stopnje proticikličnega
blažilnika za Republiko Slovenijo upošteva:
1. vodilo za blažilnik, izračunano v skladu s prvim odstavkom tega člena;
2. smernice ter priporočila Evropskega odbora za sistemska tveganja glede določanja stopnje blažilnika;
3. druge spremenljivke, ki so po mnenju Banke Slovenije
pomembne pri ugotavljanju cikličnega sistemskega tveganja.
211. člen
(višina stopnje proticikličnega blažilnika)
(1) Banka Slovenije določi stopnjo proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo v razponu med 0 odstotkov in
2,5 odstotkov zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, pri
čemer se stopnja določa v korakih po 0,25 odstotne točke ali z
večkratniki 0,25 odstotne točke.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije
določi stopnjo proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo,
ki presega 2,5 odstotka zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, če je to utemeljeno na podlagi ocene iz prejšnjega člena.
212. člen
(začetek uporabe proticikličnega blažilnika)
(1) Ko Banka Slovenije določi stopnjo proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo, ki je višja od 0 odstotkov, ali
poviša že uveljavljeno stopnjo, se nova stopnja proticikličnega
blažilnika za Republiko Slovenijo začne uporabljati 12 mesecev
po objavi iz 215. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije
v kriznih razmerah določi, da se nova stopnja proticikličnega
blažilnika za Republiko Slovenijo, ki je objavljena v skladu z
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215. členom tega zakona, začne uporabljati pred potekom
12 mesecev od objave.
(3) Če Banka Slovenije zniža veljavno stopnjo proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo ali jo zniža na 0 odstotkov, določi tudi okvirno obdobje, v katerem se povečanje
blažilnika ne pričakuje. Tako določeno okvirno obdobje Banke
Slovenije ne zavezuje.
213. člen
(priznavanje stopenj proticikličnega blažilnika,
ki presegajo 2,5 odstotka)
(1) Kadar imenovani organ druge države določi stopnjo
proticikličnega blažilnika za to državo, ki presega 2,5 odstotka
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, lahko Banka Slovenije prizna to stopnjo blažilnika za namene izračuna banki
lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika.
(2) Kadar Banka Slovenije prizna stopnjo proticikličnega blažilnika druge države, ki presega 2,5 odstotka zneska
skupne izpostavljenosti tveganjem, banka pri izračunu svojega lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika upošteva
to stopnjo v zvezi z izpostavljenostmi v tej državi članici ali
tretji državi.
(3) Kadar Banka Slovenije ne prizna stopnje proticikličnega blažilnika druge države, ki presega 2,5 odstotka
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, banke pri izračunu svojega lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika v zvezi z izpostavljenostmi v tej državi članici ali tretji
državi upoštevajo stopnjo proticikličnega blažilnika v višini
2,5 odstotka.
214. člen
(odločitev o stopnjah proticikličnega blažilnika
za izpostavljenosti bank v tretjih državah)
(1) Če imenovani organ tretje države ni določil in objavil
stopnje proticikličnega blažilnika za to državo, lahko Banka
Slovenije določi stopnjo proticikličnega blažilnika za izpostavljenosti bank v tej državi, ki jo banke upoštevajo pri izračunu
banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika.
(2) Kadar je imenovani organ tretje države določil in objavil stopnjo proticikličnega blažilnika za to državo, lahko Banka
Slovenije določi drugačno stopnjo proticikličnega blažilnika za
izpostavljenosti bank v tej državi, če stopnja blažilnika, ki jo je
določil imenovani organ tretje države, ne zadostuje za ustrezno
zaščito bank pred tveganji čezmerne kreditne rasti v tej državi.
(3) Stopnja proticikličnega blažilnika za izpostavljenosti
bank v tretji državi, ki jo določi Banka Slovenije na podlagi
prejšnjega odstavka, ne sme biti nižja od stopnje, ki jo določi
imenovani organ tretje države, razen če stopnja blažilnika, ki jo
je določil imenovani organ tretje države, presega 2,5 odstotka
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem.
(4) Banka Slovenije lahko obvesti Evropski odbor za sistemska tveganja, da stopnja proticikličnega blažilnika za tretjo
državo, ki jo je določil imenovani organ tretje države, za to tretjo
državo ni zadostna.
(5) Če Evropski odbor za sistemska tveganja na podlagi
obvestila iz prejšnjega odstavka ali na lastno pobudo izda
priporočilo, ga Banka Slovenije upošteva pri presoji na podlagi
prvega do tretjega odstavka tega člena.
(6) Kadar Banka Slovenije določi stopnjo proticikličnega
blažilnika za izpostavljenosti bank v tretji državi v skladu z
drugim in tretjim odstavkom tega člena, zaradi česar se zviša
stopnja proticikličnega blažilnika, ki jo je določil imenovani organ tretje države, se nova stopnja proticikličnega blažilnika za
izpostavljenosti bank v tej državi začne uporabljati 12 mesecev
po objavi iz 216. člena tega zakona.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije v
izrednih okoliščinah določi, da se nova stopnja proticikličnega
blažilnika za izpostavljenosti bank v tretji državi, ki je objavljena
v skladu z 216. členom tega zakona, začne uporabljati pred
potekom 12 mesecev od objave.
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(objava stopnje proticikličnega blažilnika
za Republiko Slovenijo)
(1) Banka Slovenije četrtletno na svoji spletni strani objavi
stopnjo proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo, določenega v skladu s 210. členom tega zakona, in si prizadeva za
časovno usklajenost te objave z objavami drugih imenovanih
organov.
(2) Objava stopnje proticikličnega blažilnika iz prejšnjega
odstavka vključuje vsaj naslednje podatke:
1. stopnjo proticikličnega blažilnika;
2. razmerje med krediti in BDP ter odstopanje tega razmerja od dolgoročnega trenda;
3. vodilo za blažilnik, izračunano v skladu s prvim odstavkom 210. člena tega zakona;
4. utemeljitev zadevne stopnje blažilnika;
5. kadar je stopnja blažilnika prvič večja od nič ali se
poviša, datum, od katerega morajo banke uporabljati to višjo
stopnjo blažilnika za namene izračuna svojega lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika;
6. sklicevanje na izredne okoliščine, ki upravičujejo odločitev, da se uporaba stopnje blažilnika zahteva prej kot 12 mesecev od objave v skladu s tem členom;
7. če se stopnja blažilnika zniža, okvirno obdobje, v katerem se povišanje stopnje blažilnika ne pričakuje, skupaj z
utemeljitvijo za to obdobje.
(3) Banka Slovenije vsako četrtletje uradno obvesti Evropski odbor za sistemska tveganja o določitvi stopnje proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo in sporoči podatke iz
prejšnjega odstavka.
216. člen
(objava stopnje proticikličnega blažilnika
za izpostavljenosti bank v tretji državi)
(1) Banka Slovenije na svojih spletnih straneh objavi stopnjo proticikličnega blažilnika za izpostavljenosti bank v tretji
državi, ki jo je določila v skladu s prvim in drugim odstavkom
214. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije v objavo iz prejšnjega odstavka vključi naslednje podatke:
1. stopnjo proticikličnega blažilnika in tretjo državo, za
katero se blažilnik uporablja;
2. utemeljitev zadevne stopnje blažilnika;
3. kadar je stopnja blažilnika prvič večja od nič ali se
poviša, datum, od katerega morajo banke uporabljati to višjo
stopnjo blažilnika za namene izračuna svojega lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika;
4. sklicevanje na izredne okoliščine, ki upravičujejo odločitev, da se uporaba stopnje blažilnika zahteva prej kot 12 mesecev od objave v skladu s tem členom.
217. člen
(objava stopnje proticikličnega blažilnika, ki presega
2,5 odstotka)
Kadar Banka Slovenije v skladu s 213. členom tega zakona prizna stopnjo blažilnika za drugo državo članico ali tretjo
državo, ki presega 2,5 odstotka zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem, to priznavanje objavi na svoji spletni strani. Objava
vključuje vsaj naslednje podatke:
1. stopnjo proticikličnega blažilnika;
2. državo članico ali tretjo državo, za katero se blažilnik
uporablja;
3. kadar se stopnja blažilnika zviša, datum, od katerega
morajo banke uporabljati to višjo stopnjo blažilnika za namene
izračuna svojega lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika;
4. sklicevanje na izredne okoliščine, ki upravičujejo odločitev, da se uporaba stopnje blažilnika zahteva prej kot 12 mesecev od objave v skladu s tem členom.

Uradni list Republike Slovenije
7.2.3. Blažilnik za GSPB in blažilnik za DSPB
218. člen
(določanje globalnih sistemsko pomembnih bank)
(1) Banka Slovenije z upoštevanjem metodologije iz drugega odstavka tega člena z odločbo določi banko kot GSPB,
če ima banka položaj:
1. EU nadrejene banke;
2. banke, ki je podrejena EU nadrejenemu finančnemu
holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu;
3. banke, ki ni podrejena subjektu iz 1. in 2. točke tega
odstavka.
(2) Banka Slovenije določi banko kot GSPB, če bi propad
ali slabo poslovanje banke lahko povzročilo sistemsko tveganje
globalnega pomena. Banka Slovenije oceni vpliv posamezne
banke na sistemsko tveganje globalnega pomena z uporabo
metodologije, ki temelji na naslednjih merljivih in enakovredno
uteženih kazalnikih:
1. velikost skupine;
2. medsebojna povezanost skupine s finančnim sistemom;
3. nadomestljivost storitev ali finančne infrastrukture, ki jo
zagotavlja skupina;
4. zapletenost skupine;
5. čezmejne dejavnosti skupine, vključno s čezmejno
dejavnostjo med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami ter med Republiko Slovenijo in tretjo državo.
(3) Na podlagi skupnega rezultata uporabljene metodologije iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije banko iz
prvega odstavka tega člena, katere skupni rezultat presega
najnižjo presečno vrednost rezultata, določenega za prvo
podkategorijo GSPB, razvrsti v eno od petih podkategorij
GSPB iz prvega odstavka 220. člena tega zakona. Presečne vrednosti rezultatov med zaporednimi podkategorijami
upoštevajo načelo konstantnega linearnega naraščanja sistemskega pomena GSPB med vsako podkategorijo, z izjemo
najvišje podkategorije.
(4) Ko Banka Slovenije opredeli banko kot GSPB in jo
razvrsti v ustrezno podkategorijo GSPB, ji določi rok za izpolnitev zahteve za vzdrževanje blažilnika za GSPB, ki je določen
za to podkategorijo v skladu z 220. členom tega zakona.
(5) Banka Slovenije lahko v primeru posebnih okoliščin:
1. prerazvrsti GSPB v višjo podkategorijo GSPB, kot je
določena na podlagi tretjega odstavka tega člena;
2. kot GSPB opredeli banko iz prvega odstavka tega
člena, ki na podlagi uporabljene metodologije ne presega
najnižje presečne vrednosti, določene za prvo podkategorijo
GSPB, določeno na podlagi tretjega odstavka tega člena.
(6) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka Banka
Slovenije o določitvi banke kot GSPB obvesti Evropski bančni organ in mu posreduje utemeljitev za takšno odločitev.
(7) Banka Slovenije najmanj enkrat na leto preveri
skupni rezultat na podlagi metodologije iz drugega odstavka
tega člena ter razvrstitev GSPB v ustrezne podkategorije
GSPB. V primeru, ko ob ponovnem pregledu Banka Slovenije ugotovi, da se z upoštevanjem skupnega rezultata
na podlagi metodologije iz drugega odstavka tega člena ali
zaradi posebnih okoliščin GSPB prerazvrsti v drugo podkategorijo GSPB, ali če ugotovi, da banka ne izpolnjuje več meril
za GSPB, odloči, da:
1. se za GSPB uporablja nova podkategorija GSPB, določena na podlagi tretjega odstavka tega člena, ter določi rok
za izpolnitev zahteve za vzdrževanje blažilnika za GSPB, ki
je določen za to podkategorijo GSPB, v skladu z 220. členom
tega zakona; ali
2. banka ni več opredeljena kot GSPB.
(8) Banka Slovenije obvesti Komisijo, Evropski odbor za
sistemska tveganja in Evropski bančni organ o rezultatih pregleda in o določitvi GSPB ter podkategorijah GSPB, v katero je
vsaka GSPB razvrščena. Banka Slovenije te informacije objavi
na svoji spletni strani.
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219. člen
(določanje drugih sistemsko pomembnih bank)
(1) Banka Slovenije z upoštevanjem meril iz drugega
odstavka tega člena z odločbo določi banko kot DSPB, če ima
banka položaj:
1. EU nadrejene banke;
2. banke, ki je podrejena EU nadrejenemu finančnemu
holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu;
3. banke, ki ni podrejena subjektu iz 1. in 2. točke tega
odstavka.
(2) Banka Slovenije banko iz prejšnjega odstavka opredeli kot DSPB, če bi propad ali slabo poslovanje banke lahko
povzročilo sistemsko tveganje v Republiki Sloveniji. Banka
Slovenije oceni vpliv posamezne banke na sistemsko tveganje
v Republiki Sloveniji na podlagi vsaj enega od naslednjih meril:
1. velikost;
2. pomen za gospodarstvo Evropske unije ali Republike
Slovenije;
3. pomen čezmejnih dejavnosti;
4. medsebojna povezanost banke ali skupine s finančnim
sistemom.
(3) Ko Banka Slovenije opredeli banko kot DSPB, hkrati
določi tudi stopnjo blažilnika za DSPB in rok za izpolnitev zahteve za vzdrževanje tega blažilnika.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena Banka Slovenije v primeru, ko ob ponovnem pregledu DSPB določi nižji ali
višji blažilnik za DSPB, ali če ugotovi, da za upoštevanjem meril
iz prvega in drugega odstavka tega člena pri banki niso več
podane okoliščine za obravnavo kot DSPB, odloči, da:
1. se za banko uporablja nova stopnjo blažilnika za DSPB
ter določi rok za izpolnitev zahteve za vzdrževanje tega blažilnika; ali
2. banka ni več opredeljena kot DSPB.
(5) Banka Slovenije obvesti Komisijo, Evropski odbor za
sistemska tveganja in Evropski bančni organ o bankah, ki jih je
opredelila kot DSPB, ter na svoji spletni strani objavi seznam
DSPB.
(6) Banka Slovenije najmanj enkrat na leto preveri izpolnjevanje meril za DSPB ter ustreznost določenih stopenj blažilnika za DSPB. Banka Slovenije obvesti o rezultatih zadevno
DSPB, Komisijo, Evropski odbor za sistemska tveganja in
Evropski bančni organ ter na svoji spletni strani objavi posodobljen seznam DSPB.
220. člen
(zahteva po vzdrževanju blažilnika za GSPB)
(1) GSPB mora vzdrževati blažilnik za GSPB, ki ustreza
podkategoriji za GSPB, v katero je GSPB razvrščena na podlagi tretjega odstavka 218. člena tega zakona, in sicer v višini:
1. za prvo najnižjo podkategorijo: 1 odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganjem;
2. za drugo podkategorijo: 1,5 odstotka zneska skupne
izpostavljenosti tveganjem;
3. za tretjo podkategorijo: 2 odstotka zneska skupne izpostavljenosti tveganjem;
4. za četrto podkategorijo: 2,5 odstotka zneska skupne
izpostavljenosti tveganjem;
5. za peto podkategorijo: 3,5 odstotka zneska skupne
izpostavljenosti tveganjem.
(2) GSPB izpolnjuje zahtevo iz prejšnjega odstavka z
navadnim lastniškim temeljnim kapitalom. Banka navadnega
lastniškega temeljnega kapitala, ki ga zagotavlja za izpolnjevanje zahteve iz prejšnjega odstavka, ne sme uporabiti za
izpolnjevanje:
1. kapitalske zahteve iz 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
2. zahteve na podlagi tretjega odstavka 250. člena tega
zakona;
3. zahteve glede zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom tega zakona ali v skladu z oceno
Banke Slovenije na podlagi 183. člena tega zakona;

Št.

25 / 13. 4. 2015 /

Stran

2879

4. zahteve po vzdrževanju varovalnega kapitalskega blažilnika iz 208. člena tega zakona;
5. zahteve po vzdrževanju banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika iz 209. člena tega zakona.
221. člen
(zahteva po vzdrževanju blažilnika za DSPB)
(1) DSPB mora vzdrževati blažilnik za DSPB v višini, ki ga
določi Banka Slovenije.
(2) Banka Slovenije lahko določi blažilnik za DSPB v
višini do 2 odstotka zneska skupne izpostavljenosti tveganjem
ob upoštevanju meril za določitev DSPB iz 219. člena tega
zakona na konsolidirani, subkonsolidirani ali posamični podlagi.
Banka Slovenije zagotovi, da zahteva za vzdrževanje blažilnika
za DSPB ne povzroča nesorazmernih negativnih učinkov na
celoten finančni sistem ali njegove dele, vključno z učinki v
drugih državah članicah ali na ravni Evropske unije, ki bi ovirali
ali povzročili ovire za delovanje notranjega trga.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primeru,
ko je DSPB podrejena GSPB ali DSPB, ki je EU nadrejena
banka in se zanjo na konsolidirani podlagi zahteva vzdrževanje blažilnika za DSPB, za podrejeno DSPB na posamični ali
subkonsolidirani podlagi uporabi blažilnik, ki ne presega višje
izmed vrednosti:
1. 1 odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganjem ali
2. stopnje blažilnika za GSPB ali nadrejeno DSPB na
konsolidirani podlagi.
(4) DSPB izpolnjuje zahtevo iz prvega odstavka z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom. Banka navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki ga zagotavlja za izpolnjevanje
zahteve iz prvega odstavka tega člena, ne sme uporabiti za
izpolnjevanje:
1. kapitalske zahteve iz 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
2. zahteve na podlagi tretjega odstavka 250. člena tega
zakona;
3. zahteve glede zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom tega zakona ali v skladu z oceno
Banke Slovenije na podlagi 183. člena tega zakona;
4. zahteve po vzdrževanju varovalnega kapitalskega blažilnika iz 208. člena tega zakona;
5. zahteve po vzdrževanju banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika iz 209. člena tega zakona.
(5) Banka Slovenije en mesec pred objavo odločitve o
določitvi ali spremembi blažilnika za DSPB o tem obvesti Komisijo, Evropski odbor za sistemska tveganja, Evropski bančni
organ ter pristojne in imenovane organe zadevnih držav članic.
(6) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vključuje:
1. razloge, zaradi katerih Banka Slovenije ocenjuje, da bo
blažilnik za DSPB učinkovit in sorazmeren pri zmanjševanju
tveganja;
2. oceno verjetnega pozitivnega ali negativnega učinka
blažilnika za DSPB na notranji trg na podlagi razpoložljivih
informacij, ki so ji na voljo;
3. stopnjo blažilnika za DSPB, ki jo Banka Slovenije namerava določiti.
7.2.4. Blažilnik sistemskih tveganj
222. člen
(zahteva glede vzdrževanja blažilnika sistemskih tveganj)
(1) Banka Slovenije lahko od banke zahteva, da vzdržuje
blažilnik sistemskega tveganja najmanj v višini 1 odstotek
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem na posamični, subkonsolidirani ali konsolidirani oziroma posamični in konsolidirani podlagi, če je to potrebno, da se preprečijo ali zmanjšajo
dolgoročna neciklična sistemska ali makrobonitetna tveganja.
(2) Pri določanju zahtev iz prejšnjega odstavka Banka
Slovenije upošteva tveganja, ki niso zajeta z zahtevami glede
kapitala na podlagi tega zakona in Uredbe (EU) št. 575/2013,
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razen 458. in 459. člena navedene uredbe, zlasti pa upošteva
tveganje motenj v finančnem sistemu, ki bi utegnile imeti resne
negativne posledice za finančni sistem in realno gospodarstvo
v Republiki Sloveniji.
(3) Banka izpolnjuje zahtevo iz prvega odstavka tega
člena z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom. Banka navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki ga zagotavlja za
izpolnjevanje zahteve iz prvega odstavka tega člena, ne sme
uporabiti za izpolnjevanje:
1. kapitalske zahteve iz 92. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
2. zahteve na podlagi tretjega odstavka 250. člena tega
zakona;
3. zahteve glede zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom tega zakona ali v skladu z oceno
Banke Slovenije na podlagi 183. člena tega zakona;
4. zahteve po vzdrževanju varovalnega kapitalskega blažilnika iz 208. člena tega zakona;
5. zahteve po vzdrževanju banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika iz 209. člena tega zakona;
6. zahteve po vzdrževanju blažilnika GSPB ali blažilnika
DSPB v skladu z določbami 220. in 221. člena tega zakona.
223. člen
(določanje stopnje blažilnika sistemskih tveganj)
(1) Banka Slovenije lahko določi stopnjo blažilnika sistemskih tveganj za vse banke ali za določeno skupino bank, in sicer
za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali
tretji državi, pri čemer stopnjo določi s postopnimi ali pospešenimi stopnjami prilagoditev po 0,5 odstotne točke. Za različne
skupine bank lahko Banka Slovenije določi različne zahteve.
(2) Banka Slovenije pri določanju zahteve za vzdrževanje
blažilnika sistemskih tveganj zagotovi, da blažilnik sistemskih
tveganj ne povzroči nesorazmernih negativnih učinkov na celoten finančni sistem ali njegove dele v drugih državah članicah ali v vsej EU, ki bi ovirali ali povzročili ovire za delovanje
notranjega trga.
(3) Banka Slovenije najmanj vsako drugo leto preveri
razloge za določitev zahteve glede vzdrževanja blažilnika sistemskih tveganj.
(4) Ko Banka Slovenije določi stopnjo blažilnika sistemskih tveganj v skladu s pododdelkom 7.2.4. tega zakona, lahko
predlaga Evropskemu odboru za sistemska tveganja, da v
skladu s 16. členom Uredbe (EU) št. 1092/2010 izda priporočilo za eno ali več držav članic za priznanje stopnje blažilnika
sistemskih tveganj za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji v
skladu z 226. členom tega zakona.
224. člen
(postopek določanja stopnje blažilnika sistemskih tveganj)
(1) Banka Slovenije pred določitvijo ali spremembo
stopnje blažilnika sistemskih tveganj v višini do 3 odstotkov
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem obvesti Komisijo,
Evropski odbor za sistemska tveganja, Evropski bančni organ
ter imenovane organe zadevnih držav en mesec pred objavo
iz 225. člena tega zakona. Obvestilo vključuje:
1. opis sistemskega ali makrobonitetnega tveganja v Republiki Sloveniji;
2. opis razsežnosti sistemskih ali makrobonitetnih tveganj,
zaradi katerih je ogrožena stabilnost finančnega sistema v
Republiki Sloveniji;
3. utemeljitev razlogov, zakaj Banka Slovenije ocenjuje,
da je zahteva glede vzdrževanja blažilnika sistemskih tveganj
nujna, in pomeni učinkovit in sorazmeren ukrep pri zmanjševanju tveganja;
4. oceno verjetnega pozitivnega ali negativnega učinka
blažilnika sistemskih tveganj na notranji trg na podlagi razpoložljivih informacij;
5. utemeljitev, zakaj drugi ukrepi iz tega zakona ali iz
Uredbe (EU) št. 575/2013, razen 458. in 459. člena navedene
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uredbe, sami ali v kombinaciji ne zadostujejo za odpravljanje
ugotovljenega makrobonitetnega ali sistemskega tveganja ob
upoštevanju relativne učinkovitosti teh ukrepov;
6. stopnjo blažilnika sistemskih tveganj, ki jo Banka Slovenije namerava določiti.
(2) Banka Slovenije lahko določi stopnjo blažilnika sistemskih tveganj v višini do 3 odstotkov za izpostavljenosti v
drugih državah članicah in tretjih državah po posredovanju
uradnega obvestila iz prejšnjega odstavka. Če Banka Slovenije
določi stopnjo blažilnika sistemskih tveganj za izpostavljenosti
v drugih državah članicah, mora biti ta stopnja enaka za vse
izpostavljenosti znotraj Evropske unije.
(3) Banka Slovenije pred določitvijo ali spremembo stopnje blažilnika sistemskih tveganj za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi za izpostavljenosti v tretjih državah v višini od 3 odstotkov do 5 odstotkov zneska skupne
izpostavljenosti tveganjem, predhodno obvesti Komisijo in ji
posreduje informacije iz prvega odstavka tega člena. Banka
Slovenije sprejme odločitev o stopnji blažilnika sistemskih tveganj v skladu z mnenjem Komisije ali obrazloži, zakaj ga ne
bo upoštevala.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije pred
določitvijo ali spremembo stopnje blažilnika sistemskih tveganj
za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji v višini od 3 odstotkov
do 5 odstotkov zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, v
primeru banke, katere nadrejena oseba ima sedež v drugi državi članici, o tem obvesti imenovane organe te države članice,
Komisijo in Evropski odbor za sistemska tveganja. Če v enem
mesecu od obvestila iz prvega odstavka tega člena imenovani
organi te države članice izrazijo nestrinjanje s predloženo stopnjo blažilnika sistemskih tveganj ali če Komisija in Evropski
odbor za sistemska tveganja v tem roku izdata negativno
priporočilo, Banka Slovenije:
1. prekine postopek in lahko zaprosi za posredovanje
Evropskega bančnega organa v skladu z 19. členom Uredbe
(EU) št. 1093/2010 glede določitve blažilnika sistemskih tveganj ter sprejme odločitev v skladu z odločitvijo Evropskega
bančnega organa ali
2. ustavi postopek določitve predlagane stopnje blažilnika
sistemskih tveganj iz prejšnjega odstavka.
(5) Banka Slovenije pred določitvijo ali spremembo stopnje blažilnika sistemskih tveganj za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji ali tretji državi v višini nad 5 odstotki zneska
skupne izpostavljenosti tveganjem ali za izpostavljenosti v drugi
državi članici nad 3 odstotki zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem obvesti Komisijo, Evropski odbor za sistemska tveganja, Evropski bančni organ in imenovane organe zadevnih
držav. Obvestilo vključuje vse informacije iz prvega odstavka
tega člena.
(6) Če v dveh mesecih od obvestila iz prejšnjega odstavka
Komisija sprejme izvedbeni akt s pooblastilom Banki Slovenije
za uvedbo blažilnika sistemskih tveganj, Banka Slovenije določi
stopnjo blažilnika sistemskih tveganj v skladu s tem aktom.
225. člen
(objava stopnje blažilnika sistemskih tveganj)
(1) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi odločitev o stopnji blažilnika sistemskih tveganj, pri čemer objava
vključuje:
1. stopnjo blažilnika sistemskih tveganj;
2. banke, za katere velja blažilnik sistemskih tveganj;
3. utemeljitev blažilnika sistemskih tveganj;
4. datum, od katerega morajo banke vzdrževati blažilnik
sistemskih tveganj;
5. imena držav, če so izpostavljenosti v teh državah upoštevane v blažilniku sistemskih tveganj.
(2) Če bi objava iz 3. točke prejšnjega odstavka lahko
ogrozila stabilnost finančnega sistema, Banka Slovenije teh
informacij ne vključi v objavo.
(3) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi tudi
odločitev o odpravi blažilnika sistemskih tveganj, pri čemer
smiselno upošteva informacije iz prvega odstavka tega člena.
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226. člen
(priznavanje stopnje blažilnika sistemskih tveganj)
(1) Banka Slovenije lahko prizna stopnje blažilnika sistemskih tveganj, ki jih določijo imenovani organi drugih držav
članic, in lahko te stopnje blažilnika uporablja za banke z izpostavljenostmi v teh državah članicah, ki so uvedle te stopnje
blažilnika.
(2) Če Banka Slovenije prizna stopnjo blažilnika sistemskih tveganj, ki jo določi imenovani organ druge države članice,
o tem obvesti Komisijo, Evropski odbor za sistemska tveganja,
Evropski bančni organ in imenovani organ te države članice.
Odločitev o priznanju in uporabi stopnje blažilnika sistemskih
tveganj, ki ga je določil imenovani organ druge države članice,
Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani.
(3) Pri odločitvi o priznanju in uporabi stopnje blažilnika
sistemskih tveganj, ki ga je določil imenovani organ druge
države članice, Banka Slovenije upošteva informacije, ki jih
je država članica, ki je določila stopnjo blažilnika, predložila v
skladu s prvim odstavkom 224. člena tega zakona.
7.3. Kombinirana uporaba blažilnikov za GSPB in DSPB
ter blažilnika sistemskih tveganj
227. člen
(zahteve v zvezi z uporabo blažilnikov za GSPB in DSPB
ter blažilnika sistemskih tveganj)
(1) Kadar za banko na konsolidirani podlagi velja zahteva
po vzdrževanju blažilnika za GSPB, DSPB oziroma blažilnika
sistemskih tveganj, banka izpolnjuje navedene zahteve z vzdrževanjem tistega blažilnika, za katerega je določena najvišja
zahteva. Kadar za banko na posamični ali subkonsolidirani
podlagi velja zahteva po vzdrževanju blažilnika za DSPB in
blažilnika sistemskih tveganj, banka izpolnjuje navedene zahteve z vzdrževanjem tistega blažilnika, za katerega je določena
najvišja zahteva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da blažilnik sistemskih tveganj velja samo za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji, ta blažilnik prišteje blažilniku za DSPB ali za GSPB,
ki se uporablja v skladu z 220. ali 221. členom tega zakona.
(3) Za banko, ki je del skupine ali podskupine, v kateri
je GSPB ali DSPB, zahteva po skupnem blažilniku, ki jo mora
banka izpolnjevati na posamični podlagi, ne sme biti nižja kot:
1. vsota varovalnega kapitalskega blažilnika, proticikličnega kapitalskega blažilnika ter višjega izmed blažilnika za DSPB
in blažilnika sistemskih tveganj, ki se uporablja na posamični
podlagi, v primeru iz prvega odstavka tega člena;
2. vsota varovalnega kapitalskega blažilnika, proticikličnega kapitalskega blažilnika, blažilnika za DSPB in blažilnika
sistemskih tveganj, ki se uporablja na posamični podlagi, v
primeru iz prejšnjega odstavka.
7.4. Ukrepi za ohranitev kapitala
228. člen
(zahteva po skupnem blažilniku)
Banka mora vedno izpolnjevati ali presegati zahtevo po
skupnem blažilniku z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom.
229. člen
(omejitve razdelitev)
(1) Banka ne sme opravljati izplačil v zvezi z instrumenti
navadnega lastniškega temeljnega kapitala, če bi se zaradi
teh izplačil zmanjšal obseg njenega navadnega lastniškega
temeljnega kapitala tako, da ne bi več izpolnjevala zahteve po
skupnem blažilniku.
(2) Banka, ki ne izpolnjuje zahteve po skupnem blažilniku,
mora izračunati maksimalni znesek za razdelitev (v nadaljnjem
besedilu: MDA) v skladu z 230. členom tega zakona. Banka
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mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije o neizpolnjevanju
zahteve po skupnem blažilniku ter izračunanem MDA ter posredovati načrt za ohranitev kapitala iz 232. člena tega zakona.
(3) Banka v primeru iz prejšnjega odstavka pred izračunom MDA ne sme:
1. opravljati izplačil v zvezi z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom;
2. vzpostaviti obveznosti za izplačilo variabilnih prejemkov
ali diskrecijskih pokojninskih ugodnosti, oziroma izplačilo variabilnih prejemkov, če je obveznost izplačila nastala v času, ko
banka ni izpolnjevala zahtev po skupnem blažilniku;
3. opravljati izplačil v zvezi z instrumenti dodatnega temeljnega kapitala.
(4) Kot izplačilo v povezavi z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom se za namene iz prvega in tretjega odstavka
tega člena vključuje:
1. plačilo dividend v denarju;
2. celotno ali delno izplačilo variabilnega dela prejemkov
v obliki delnic ali drugih kapitalskih instrumentov iz (a) točke
prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
3. odkup ali nakup lastnih delnic ali drugih kapitalskih
instrumentov iz (a) točke prvega odstavka 26. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013 s strani banke;
4. izplačilo kapitalskih instrumentov iz (a) točke prvega
odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
5. izplačilo postavk iz (b) do (e) točk prvega odstavka
26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(5) Če banka ne izpolnjuje zahteve po skupnem blažilniku
ali je ne presega, lahko opravi izplačila iz tretjega odstavka
tega člena največ v višini MDA, izračunanega v skladu z
230. členom tega zakona.
(6) Omejitve izplačil iz tega člena se uporabljajo le za
plačila, ki povzročijo zmanjšanje navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali zmanjšanje dobička, in kadar ustavitev
ali neizvedba plačila ne pomeni nastopa dogodka neplačila ali
pogoja za začetek postopka insolventnosti.
(7) Če uporaba omejitev iz tega člena ne omogoča ustreznega izboljšanja obsega navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke glede na zadevno sistemsko tveganje iz
222. člena tega zakona, Banka Slovenije banki izreče ustrezne
ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom.
230. člen
(izračun MDA)
(1) Banka izračuna MDA z množenjem vsote, izračunane
v skladu z drugim odstavkom tega člena, in faktorja, določenega v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Izračunani znesek
MDA se zmanjša za znesek iz naslova izplačil ali drugih dejanj
iz tretjega odstavka 229. člena tega zakona.
(2) Vsota iz prejšnjega odstavka se izračuna kot seštevek
dobička banke, ustvarjenega med letom, in čistega dobička
poslovnega leta, kadar ti dobički niso upoštevani v navadnem
lastniškem temeljnem kapitalu banke v skladu z drugim odstavkom 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 in so bili ustvarjeni
po zadnji odločitvi skupščine banke glede uporabe bilančnega
dobička ali dejanja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pri
tem pa se seštevek zmanjša za davek, ki bi ga morala banka
plačati v primeru, če bi bil ta dobiček zadržan.
(3) Faktor iz prvega odstavka tega člena je določen glede
na delež, ki ga predstavlja navadni lastniški temeljni kapital
banke, izražen kot odstotni delež zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, v zahtevi po skupnem blažilniku, in sicer, če
je višina tega deleža:
1. nižja ali enaka 25 odstotkov, se uporabi faktor 0;
2. višja od 25 odstotkov in nižja ali enaka 50 odstotkov,
se uporabi faktor 0,2;
3. višja od 50 odstotkov in nižja ali enaka 75 odstotkov,
se uporabi faktor 0,4;
4. višja od 75 odstotkov in nižja ali enaka 100 odstotkov,
se uporabi faktor 0,6.
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(4) Za namen prejšnjega odstavka se kot navadni lastniški
temeljni kapital banke upošteva kapital, ki se ne uporablja za
izpolnjevanje:
1. kapitalske zahteve iz 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
2. zahteve na podlagi tretjega odstavka 250. člena tega
zakona;
3. zahteve glede zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala v skladu z 131. členom tega zakona ali v skladu z oceno
Banke Slovenije na podlagi 183. člena tega zakona.
231. člen
(obveščanje Banke Slovenije)
(1) Banka, ki ne izpolnjuje zahteve po skupnem blažilniku,
najpozneje en mesec pred nameravanim izplačilom razpoložljivega dobička ali izvedbo dejanj iz tretjega odstavka 229. člena
o tem obvesti Banko Slovenije in predloži naslednje podatke:
1. znesek kapitala, razčlenjenega na:
– navadni lastniški temeljni kapital,
– dodatni temeljni kapital,
– dodatni kapital;
2. znesek dobička med letom in čistega dobička poslovnega leta;
3. MDA, izračunan v skladu s prejšnjim členom;
4. znesek razpoložljivega dobička, ki ga namerava razporediti med naslednje postavke:
– izplačila dividend,
– (re-)odkupi delnic,
– izplačila na instrumente dodatnega temeljnega kapitala,
– izplačilo variabilnih prejemkov ali diskrecijskih pokojninskih ugodnosti, ki se lahko izvede z vzpostavitvijo nove obveznosti izplačila ali z izplačilom obveznosti izplačila, ki je nastala
v času, ko banka ni izpolnjevala zahtev po skupnem blažilniku.
(2) Banka mora vzpostaviti in vzdrževati ureditve, s katerimi zagotavlja natančen izračun zneska razpoložljivega dobička
in MDA ter na zahtevo Banke Slovenije to tudi dokazati.
232. člen
(načrt za ohranitev kapitala)
(1) Če banka ne izpolni zahteve po skupnem blažilniku,
mora pripraviti načrt za ohranitev kapitala in ga predložiti Banki
Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh, ko ugotovi, da ne
izpolnjuje zahteve po skupnem blažilniku. Banka Slovenije
lahko na predlog banke rok za predložitev načrta podaljša
na največ deset dni ob upoštevanju obsega in zapletenosti
dejavnosti banke.
(2) Načrt za ohranitev kapitala iz prejšnjega odstavka
mora vključevati:
1. ocene prihodkov in odhodkov ter načrt bilance stanja;
2. ukrepe za povečanje kapitalskih količnikov banke;
3. načrt in časovni okvir za povečanje kapitala z namenom celotne izpolnitve zahteve po skupnem blažilniku.
(3) Banka Slovenije lahko od banke zahteva tudi druge informacije za izvedbo ocene iz naslednjega odstavka tega člena.
(4) Banka Slovenije v enem mesecu po prejemu oceni
načrt za ohranitev kapitala in ga odobri, če oceni, da je mogoče
upravičeno pričakovati, da se bo z izvajanjem načrta zagotovil
ali zbral zadosten kapital, ki bo banki omogočil izpolnjevanje
zahtev po skupnem blažilniku v primernem roku. Če v času
izvajanja odobrenega načrta za ohranitev kapitala pride do
pomembnejših odstopanj, lahko Banka Slovenije zahteva predložitev novega načrta za ohranitev kapitala.
(5) Če Banka Slovenije ne odobri načrta iz prejšnjega odstavka, zahteva predložitev spremembe načrta za ohranitev kapitala ali banki naloži enega ali več dodatnih ukrepov, s katerimi:
1. zahteva povečanje kapitala banke v določenem roku ali
2. dodatno omeji izplačila banke.
233. člen
(poročanje)
Banka Slovenije lahko s podzakonskim aktom predpiše
vsebino poročil ter roke in način poročanja v zvezi z zahtevami
po kapitalskih blažilnikih iz 7. poglavja tega zakona.
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8. POGLAVJE:
UKREPI NADZORA
8.1. Splošne določbe
234. člen
(opravljanje nadzora)
(1) Banka Slovenije pri opravljanju nadzora v skladu s tem
zakonom izvaja naloge in pristojnosti ter izreka ukrepe nadzora, določene v tem zakonu in z Uredbo (EU) št. 1024/2013,
razen če je za izvajanje določenih nalog, pristojnosti in ukrepov nadzora, ki jih določa ta zakon, v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pristojna Evropska centralna banka.
(2) Banka Slovenije opravlja nadzor v skladu s prejšnjim
odstavkom s ciljem, da se:
1. preprečijo ali odpravijo kršitve predpisov iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona ter preprečijo ali odpravijo nepravilnosti, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozile varnost sredstev, ki
so bila zaupana banki;
2. zagotovi stabilnost finančnega sistema.
(3) Banka Slovenije opravlja nadzor po tem zakonu:
1. z izdajanjem dovoljenj in soglasij;
2. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij
bank ter drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma
drugih predpisov dolžne poročati Banki Slovenije oziroma jo
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
3. z opravljanjem pregledov poslovanja bank in drugih
oseb, za katere tako določa ta zakon;
4. z izrekanjem ukrepov nadzora.
(4) V zvezi z izrekanjem ukrepov pri opravljanju nadzora
na podlagi tega zakona mora Banka Slovenije, glede na informacije, s katerimi razpolaga v času odločanja in zlasti v primeru
kriznih razmer, ustrezno upoštevati možen vpliv svojih odločitev
na stabilnost finančnega sistema držav članic.
(5) Kadar je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 v zvezi
z opravljanjem nadzora nad banko za izvajanje vseh ali posameznih nalog iz prvega odstavka 4. člena te uredbe odgovorna
Evropska centralna banka, ta izvaja naloge in pooblastila ter
izreka tudi ukrepe nadzora, kot so določeni v tem zakonu za
izvajanje nalog in pooblastil Banke Slovenije, razen če je za
izvajanje določenih nalog Evropske centralne banke v Uredbi
(EU) št. 1024/2013 ali Uredbi (EU) št. 468/2014 izrecno določeno drugače.
(6) Kadar subjekt nadzora vloži pri Banki Slovenije vlogo
na podlagi tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, za reševanje katere je na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013 pristojna
Evropska centralna banka, Banka Slovenije to vlogo z obrazloženim sklepom zavrže, razen če se mora taka vloga v skladu
z Uredbo (EU) št. 1024/2013 vložiti pri Banki Slovenije. Zoper
sklep Banke Slovenije o zavrženju vloge iz prejšnjega stavka
ni sodnega varstva.
235. člen
(načrt nadzorniških pregledov)
(1) Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem nalog in pooblastil nadzora v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU)
št. 1024/2013 vsaj enkrat letno sprejme načrt nadzorniških
pregledov.
(2) Banka Slovenije v načrtu iz prejšnjega odstavka opredeli:
1. banke, za katere je na podlagi rezultatov pregledovanja in ovrednotenja poslovanja banke v skladu z oddelkom
6.6. tega zakona, vključno z rezultati stresnih testov, izvedenih
v skladu z 172. členom tega zakona, ugotovila obstoj morebitnih pomembnih tveganj za njihovo finančno trdnost ali morebitnih kršitev določb tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013;
2. banke, ki bi lahko povzročile sistemska tveganja za
finančni sistem;
3. druge banke, v katerih je po oceni Banke Slovenije
upravičen okrepljen nadzor zaradi drugih okoliščin.
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(3) Banka Slovenije z upoštevanjem rezultatov procesa
nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja banke v skladu
z oddelkom 6.6. tega zakona v načrtu nadzorniških pregledov
za banke iz prejšnjega odstavka opredeli:
1. aktivnosti, ki jih bo izvajala v posamezni banki ter pogoje za njihovo izvedbo;
2. banke, za katere se bo izvajal okrepljen nadzor na
način iz četrtega odstavka tega člena;
3. načrt inšpekcijskih pregledov v prostorih banke, vključno z njenimi podružnicami in podrejenimi družbami, ustanovljenimi v drugih državah.
(4) Kadar Banka Slovenije z upoštevanjem rezultatov
procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja banke v
skladu z oddelkom 6.6. tega zakona odloči, da se v banki izvaja
okrepljen nadzor, v načrtu nadzorniških pregledov opredeli
zlasti naslednje aktivnosti oziroma ukrepe:
1. dodatno ali pogostejše izvajanje pregledov poslovanja
banke;
2. odreditev stalne prisotnosti inšpektorjev ali drugih pooblaščenih oseb Banke Slovenije v banki;
3. dodatno ali pogostejše poročanje banke;
4. dodatne ali pogostejše preglede operativnih, strateških
ali poslovnih načrtov banke;
5. tematske preglede za preverjanje izpostavljenosti banke specifičnim tveganjem, za katere je verjetno, da se bodo
uresničila.
(5) Banka Slovenije lahko ne glede na načrte nadzorniških
pregledov pristojnih organov matične države članice izvaja pristojnosti in naloge nadzora, vključno s pregledom poslovanja v
podružnicah bank držav članic v Republiki Sloveniji.
236. člen
(ukrepi Banke Slovenije)
(1) Banka Slovenije lahko pod pogoji, določenimi v tem
zakonu, osebam, nad katerimi izvaja pristojnosti in naloge nadzora v skladu s tem zakonom (subjekt nadzora), izreče ukrepe
nadzora z odredbo ali odločbo.
(2) Banka Slovenije pri določanju ukrepov nadzora upošteva vse ustrezne okoliščine glede kršitve, da se z izrečenimi
ukrepi nadzora zagotovi učinkovita odprava kršitev in preprečijo
nadaljnja ravnanja ali opustitve, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, zlasti pa:
1. resnost in trajanje kršitve ter stopnjo odgovornosti
kršitelja;
2. finančni položaj kršitelja in pridobljeni dobiček ali izgubo, ki je bila s kršitvijo preprečena, če ju je mogoče opredeliti;
3. izgube, ki so jih zaradi kršitve utrpele tretje osebe, če
jih je mogoče opredeliti;
4. sodelovanje kršitelja v postopku ugotavljanja kršitve;
5. predhodne kršitve in morebitne sistemske posledice
kršitve.
237. člen
(pooblaščene osebe Banke Slovenije)
(1) Osebe, zaposlene pri Banki Slovenije, opravljajo posamezne naloge pri izvajanju nadzora Banke Slovenije na
podlagi pogodbe o zaposlitvi in v skladu z internimi akti Banke
Slovenije.
(2) Guverner Banke Slovenije lahko za opravljanje posameznih nalog pri izvajanju nadzora Banke Slovenije pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno
osebo, ki ni zaposlena pri Banki Slovenije, če se za to osebo
uveljavijo zahteve glede varovanja zaupnih informacij.
(3) Če bi v postopku oddaje javnega naročila, v katerem
bi bil izbran pooblaščeni revizor ali druga strokovno usposobljena oseba, lahko prišlo do razkritja zaupnih informacij, zaradi
katerih bi bilo onemogočeno ali bistveno oteženo učinkovito
izvajanje nadzora ali bi bila ogrožena stabilnost finančnega
sistema Republike Slovenije, zaradi česar bi bili interesi države
bistveno ogroženi, sklene Banka Slovenije, z upoštevanjem
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(a) točke prvega odstavka 346. člena Pogodbe o delovanju
Evropske unije, pogodbo neposredno z izvajalcem storitev. Za
oddajo naročila za sklenitev pogodbe iz prejšnjega stavka se
uporabijo določbe zakona, ki ureja postopek javnega naročanja
na področju obrambe in varnosti v delu, ki določa način opredelitve predmeta in sporočanje statističnih podatkov o oddanih
naročilih v preteklem letu.
(4) Banka Slovenije mora v letnem poročilu razkriti zbirne
informacije o pogodbah, ki jih je sklenila na podlagi tega člena,
in o skupni vrednosti teh pogodb v posameznem letu.
238. člen
(letno nadomestilo za nadzor Banke Slovenije
nad poslovanjem bank)
(1) Banke plačujejo Banki Slovenije nadomestilo za nadzor, ki ga opravlja Banka Slovenije na podlagi tega zakona in
Uredbe (EU) št. 1024/2013.
(2) Banka Slovenije določi nadomestila iz prejšnjega odstavka največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih dolžne
plačati vse banke za posamezno leto, ne preseže dejanskih
stroškov nadzora Banke Slovenije v tem letu, zmanjšanih za
prihodke iz taks, ki se zaračunajo v zvezi s postopki za izdajo
dovoljenj in postopki nadzora Banke Slovenije na podlagi tega
zakona.
(3) Banka plača letno nadomestilo za nadzor v dveh
obrokih. Banka Slovenije izda račun za plačilo prvega obroka
do 30. septembra v tekočem letu na podlagi načrtovanih stroškov nadzora za to leto, račun za drugi obrok pa do 31. marca
naslednjega leta za preteklo leto ob upoštevanju dejanskih
stroškov nadzora v preteklem letu.
(4) Če banka ne plača nadomestila za nadzor iz prvega
odstavka tega člena v 15 dneh po prejemu računa, Banka
Slovenije banki z odločbo naloži plačilo.
(5) Odločba iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov.
(6) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi
podrobnejša pravila za določanje nadomestila iz prvega odstavka tega člena.
8.2. Poročanje in pregled poslovanja banke
239. člen
(sistem obveščanja o kršitvah)
(1) Banka Slovenije vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, zlasti od zaposlenih v bankah, da posredujejo Banki Slovenije prijave o okoliščinah v zvezi z banko, ki pomenijo možno
ali dejansko kršitev zahtev ali omejitev, določenih s predpisi iz
drugega odstavka 9. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije mora v zvezi s sistemom obveščanja
iz prejšnjega odstavka zagotoviti:
1. enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav
kršitev,
2. interne postopke za sprejem in obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi prijavami ter
izvedenih aktivnostih.
(3) Banka Slovenije mora zagotoviti:
1. ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale
prijavo zoper banko, in oseb, ki so domnevno odgovorne za
kršitev, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov;
2. da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo zoper
banko, obravnavajo kot zaupni.
(4) Podatkov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno razkriti
brez soglasja osebe, ki je podala prijavo, razen kadar je razkritje identitete prijavitelja v skladu z zakonom nujna za izvedbo
kazenskega postopka ali nadaljnjih sodnih postopkov. Banka
Slovenije banki, na katero se prijava glasi, ne sme razkriti
podatkov o osebi, ki je podala prijavo zoper banko, in si mora
prizadevati, da se pri ugotavljanju in obravnavi kršitev, ki so
predmet prijave, prepreči razkritje identitete te osebe.
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(5) Kadar je identiteta prijavitelja kljub ukrepom iz tretjega
in četrtega odstavka razkrita, mora banka zagotoviti ustrezne
pogoje, da se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali
druge oblike neprimerne obravnave zaposlenih v banki, ki so
podali prijavo iz prvega odstavka tega člena, oziroma da se
odpravijo njihove posledice.
240. člen
(zbiranje in obdelava informacij)
(1) Banka Slovenije je pristojna zbirati in obdelovati informacije o vseh dejstvih in okoliščinah, vključno z osebnimi
podatki, ki jih je pridobila v zvezi z izvrševanjem njenih nalog
in pristojnosti, določenih s tem ali drugim zakonom.
(2) Državni organi ter nosilci javnih pooblastil so na zahtevo Banke Slovenije dolžni posredovati vse informacije, ki jih ta
potrebuje za izvajanje njenih nalog in pristojnosti pri opravljanju
nadzora na podlagi tega zakona.
(3) Za informacije iz prvega odstavka se štejejo zlasti
informacije o:
1. pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev in drugih dovoljenj, ki jih je izdala Banka Slovenije na
podlagi tega zakona;
2. članih uprave in nadzornih svetov bank v zvezi s presojo pogojev za opravljanje funkcije člana uprave ali nadzornega
sveta banke;
3. poslovanju banke v drugih državah članicah in poslovanju banke države članice v Republiki Sloveniji;
4. poslovanju bank v tretjih državah in poslovanju bank
tretjih držav v Republiki Sloveniji;
5. finančnem položaju in poslovanju bank, imetnikov kvalificiranih deležev, nadrejenih in podrejenih družb ter drugih
pravnih oseb, nad katerimi je Banka Slovenije pristojna opravljati nadzor;
6. okoliščinah v zvezi s presojo pogojev za izdajo dovoljenja imetniku kvalificiranega deleža;
7. okoliščinah v zvezi z dejavnostjo drugih oseb, kadar
so razlogi za sum glede opravljanja dejavnosti sprejemanja
depozitov od javnosti v nasprotju s tem zakonom.
(4) Za informacije, ki jih Banka Slovenije pridobiva iz registrov in evidenc, ki jih vodijo sodišča ali drugi državni organi ali
nosilci javnih pooblastil, je Banka Slovenije oproščena plačila
sodnih in upravnih taks ali drugih stroškov, ki se zaračunavajo
v zvezi s posredovanjem teh podatkov.
(5) Kadar Banka Slovenije pri izvajanju pristojnosti na
podlagi tega zakona presoja ugled posamezne osebe, pridobi informacije o delovanju te osebe tudi iz centralizirane
zbirke, ki jo glede izrečenih administrativnih ukrepov vodi
Evropski bančni organ, z upoštevanjem predpisov, ki urejajo
izmenjavo informacij iz kazenske evidence med državami
članicami.
241. člen
(poročila banke)
(1) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati
vso dokumentacijo, poročila in informacije v zvezi s poslovanjem banke, ki jih Banka Slovenije potrebuje za izvajanje
nalog in pooblastil nadzora v skladu s tem zakonom ali za
izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije v skladu z veljavnimi predpisi. Banka mora poročila in informacije iz
prejšnjega stavka posredovati v obliki in na način, ki ga določi
Banka Slovenije.
(2) Poročila in informacije v zvezi s poslovanjem banke,
ki so pomembna za nadzor nad banko, lahko Banka Slovenije
zahteva tudi od članov uprave banke in oseb, zaposlenih pri
banki.
(3) Banka Slovenije osebe iz prejšnjega odstavka pozove, da o zadevah iz prvega in drugega odstavka tega člena v
roku, ki ne sme biti krajši od treh dni od dneva prejema poziva,
izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh zadevah podajo
ustno izjavo.
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242. člen
(pregled poslovanja)
(1) Banka omogoči pooblaščeni osebi Banke Slovenije,
da v skladu z zahtevo iz 243. člena tega zakona opravi pregled poslovanja banke na sedežu banke in v drugih prostorih,
v katerih banka oziroma druga oseba po njenem pooblastilu
opravlja dejavnosti in posle, v zvezi s katerimi Banka Slovenije
opravlja nadzor.
(2) Pregled poslovanja vključuje zlasti pregled poslovnih
knjig, administrativnih oziroma poslovnih evidenc in druge poslovne dokumentacije banke v skladu z zahtevo iz 243. člena
tega zakona.
243. člen
(zahteva za pregled poslovanja)
(1) Banka Slovenije posreduje banki zahtevo za pregled
poslovanja najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije
zahtevo za pregled poslovanja predloži banki šele na dan začetka opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ni mogoče
doseči namena posameznega nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije, evidenc in
poslovnih dogodkov, ki so predmet pregleda, vključno z navedbo dokumentacije, ki jo mora banka v obliki računalniških
izpiskov oziroma kopij izročiti za izvedbo pregleda, ter rok za
predložitev.
(4) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi
pravni pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če banka
ne bo ravnala v skladu z zahtevo za pregled poslovanja ali Banki Slovenije ne bo omogočila opravljanja pregleda poslovanja
na način, določen v 244. do 247. členu tega zakona.
(5) Banka Slovenije lahko med opravljanjem pregleda
poslovanja dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno uporabljata prvi do četrti odstavek
tega člena.
244. člen
(način opravljanja pregleda)
(1) Pregled poslovanja banke opravi strokovni delavec
Banke Slovenije ali druga pooblaščena oseba Banke Slovenije, ki jo za opravljanje pregleda poslovanja banke pooblasti
guverner Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektor
Banke Slovenije).
(2) Pregled poslovanja opravlja Banka Slovenije ob delavnikih med 8. in 18. uro. Kadar je zaradi obsega oziroma narave
pregleda to potrebno, lahko Banka Slovenije opravi pregled
poslovanja tudi po 18. uri oziroma med dnevi, ki niso delavniki.
(3) Banka Slovenije mora pregled poslovanja opravljati
tako, da s tem ovira normalno poslovanje banke samo v taki
meri, kot je nujno za dosego namena nadzora.
(4) V zvezi s pregledom poslovanja se ne uporabljajo
določbe ZUP o zapisniku.
245. člen
(obseg pregleda)
(1) Banka mora inšpektorju Banke Slovenije omogočiti
pregled poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc v obsegu, potrebnem za
izvajanje posameznega nadzora v skladu z zahtevo.
(2) Banka mora inšpektorju Banke Slovenije izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih
evidenc.
(3) Člani uprave in zaposleni pri banki morajo inšpektorju Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o
vseh zadevah, pomembnih za pregled poslovanja v skladu
z zahtevo.
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246. člen
(pogoji za opravljanje pregleda)
(1) Banka mora inšpektorjem Banke Slovenije zagotoviti
ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez prisotnosti
drugih oseb opravijo pregled poslovanja.
(2) Banka mora zagotoviti, da so v času, v katerem inšpektorji Banke Slovenije opravljajo pregled poslovanja, v prostorih, kjer se opravlja pregled, prisotne pooblaščene osebe
banke, ki lahko na zahtevo inšpektorja Banke Slovenije dajo
ustrezna pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo, poslovnimi dogodki ter administrativnimi oziroma
poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda.
247. člen
(posebni pogoji za pregled računalniško vodenih
poslovnih knjig in evidenc)
(1) Banka, ki računalniško obdeluje podatke oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora inšpektorju Banke Slovenije zagotoviti ustrezne pripomočke za
pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje ustreznosti
računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Banka mora inšpektorju Banke Slovenije izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi
in datoteke računovodskega sistema. Dokumentacija mora
zagotavljati vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo
podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje,
spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve iz prvega odstavka tega člena mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe skupaj z datumom spremembe.
Iz dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka sprememba
oblike datotek.
248. člen
(poročanje in pregled poslovanja drugih oseb)
(1) Če je to potrebno za dosego namena nadzora nad
banko, lahko Banka Slovenije zahteva predložitev poslovne
dokumentacije, ustrezna poročila in informacije tudi od naslednjih oseb:
1. oseb, ki so z banko v razmerju tesne povezanosti;
2. oseb, na katere je banka prenesla del svojih poslovnih
procesov;
3. imetnikov kvalificiranih deležev v banki;
4. oseb, v katerih ima banka kvalificirano naložbo;
5. nadrejenega finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga;
6. drugih oseb, ki so vključene v konsolidiran nadzor
banke;
7. družbe, ki je podrejena nadrejenemu finančnemu holdingu, mešanemu finančnemu holdingu ali mešanemu poslovnemu holdingu.
(2) Banka Slovenije lahko zahteva poročila in informacije
iz prejšnjega odstavka tudi od članov organov vodenja in od
zaposlenih pri teh osebah.
(3) Kadar je to potrebno, da se preveri dokumentacija,
poročila in informacije, prejete na podlagi prvega ali drugega
odstavka tega člena, lahko Banka Slovenije pri pravnih osebah
iz prvega odstavka tega člena opravi pregled poslovanja. Za
pregled poslovanja se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe tega zakona o pregledu poslovanja banke.
(4) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz prvega odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Banka
Slovenije pregled poslovanja te osebe v sodelovanju s tem
organom v skladu z določbami tega zakona.
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8.3. Ukrepi nadzora zoper banko
8.3.1. Odredba za odpravo kršitev banke
249. člen
(odredba)
(1) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da
so pri banki podane ali bodo v naslednjih 12 mesecih verjetno
podane kršitve predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega
zakona, banko pisno obvesti o ugotovitvah in odredi, da preneha z ravnanji in odpravi kršitve ter v določenem roku Banki
Slovenije predloži pisno poročilo, v katerem opiše ukrepe za
odpravo kršitev ter predloži ustrezna dokazila.
(2) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da
so pri banki podane ali bodo v naslednjih 12 mesecih verjetno
podane kršitve predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, ki imajo ali bi lahko imele pomembne učinke na varno in
skrbno upravljanje banke, Banka Slovenije banki poleg zahtev
iz prejšnjega odstavka odredi, da izvede določene ukrepe iz
250. člena tega zakona, da se odpravijo kršitve oziroma prepreči nastanek kršitev (v nadaljnjem besedilu: dodatni ukrepi).
(3) Šteje se, da so pomembni učinki na varno in skrbno
upravljanje banke podani, če kršitev ima ali bi lahko imela
pomembne posledice za finančni položaj banke oziroma za
obravnavo tveganj, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena, če banka ne zagotavlja ali v naslednjih 12 mesecih
verjetno ne bo zagotavljala ustrezne ureditve notranjega upravljanja, zlasti pa:
1. ustreznih kvantitativnih ali kvalitativnih elementov procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala,
2. izpolnjevanja zahtev glede velikih izpostavljenosti iz
393. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
3. izpolnjevanja zahtev glede kapitalske ustreznosti in
ustrezne likvidnosti v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU)
št. 575/2013.
250. člen
(dodatni ukrepi)
(1) Banka Slovenije lahko z odredbo zahteva, da banka
ali upravljalni organ izvede dodatne aktivnosti ali postopke
za odpravljanje ugotovljenih kršitev v banki, če je mogoče
pričakovati, da se bo s temi ukrepi zagotovilo učinkovitejše odpravljanje ugotovljenih kršitev, vzpostavilo poslovanje banke v
skladu s tem zakonom in Uredbo (EU) št. 575/2013 ali preprečil
nastanek kršitve predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega
zakona, ki imajo ali bi lahko imele pomembne učinke na varno
in skrbno upravljanje banke.
(2) Banka Slovenije lahko odredi zlasti naslednje dodatne
ukrepe:
1. naloži banki, da zagotovi kapital, ki presega zahteve
iz 7. poglavja tega zakona in iz Uredbe (EU) št. 575/2013 v
zvezi z elementi tveganj in tveganji, ki niso zajeta v 1. členu
navedene uredbe;
2. naloži banki, da izvede določene ukrepe za izboljšanje
ureditev glede ocenjevanja in zagotavljanja ustreznega notranjega kapitala banke ter glede ureditve notranjega upravljanja
banke;
3. naloži banki, da predloži podroben načrt ukrepov za
odpravo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013,
vključno z opredelitvijo roka za njihovo izvedbo;
4. zahteva od banke, da uporabi posebne politike oblikovanja oslabitev in rezervacij ali obravnave sredstev z vidika
izračuna kapitalskih zahtev;
5. naloži ukrepe za zmanjšanje tveganj, ki jih prevzema
banka v zvezi z določenimi posli, produkti ali sistemi, vključno s:
– prepovedjo ali omejitvijo širjenja mreže poslovalnic banke ali zahtevo za zmanjšanje poslovne mreže banke,
– prepovedjo ali omejitvijo aktivnosti banke, ki pomeni
pomembno tveganje za finančni položaj banke;
6. prepove ali omeji banki sklepanje posameznih poslov
ali poslov določene vrste ter zahteva postopno zmanjševanje
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obsega sklenjenih poslov ob upoštevanju možnosti za predčasno prenehanje v skladu s pogodbeno ureditvijo, vključno s
prepovedjo ali omejitvijo sklepanja poslov banke:
– z osebami, ki pomenijo povečano tveganje za banko
zaradi neprimerne kreditne bonitete ali zaradi drugih okoliščin,
– s posameznimi delničarji, člani uprave, nadzornega
sveta, družbami, ki so z banko v razmerju tesne povezanosti, z
investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba za upravljanje, ki je z
banko v razmerju tesne povezanosti, ali z drugimi družbami in
osebami, ki pomenijo za banko povečano tveganje;
7. prepove ali omeji banki izplačila dobička ali plačila
obresti delničarjem ali imetnikom instrumentov dodatnega temeljnega kapitala, razen če bi prepoved povzročila nastanek
dogodka neplačila banke,
8. naloži banki, da uporabi čisti in preneseni dobiček za
izboljšanje kapitalske ustreznosti banke;
9. prepove ali omeji uporabo računovodskih meril, zaradi
katerih banka ne izkazuje pravilnega finančnega položaja ali
rezultata, in določi ustrezna merila;
10. omeji variabilne prejemke zaposlenih s primernim odstotkom skupnih neto prihodkov poslovnega leta, če bi izplačilo
tega dela prejemkov ogrozilo izpolnjevanje obveznosti ali ciljev
glede kapitalske ustreznosti banke;
11. določi dodatne zahteve glede zagotavljanja likvidnosti,
vključno z omejitvami glede usklajenosti dospelosti terjatev in
obveznosti banke;
12. zahteva dodatno in pogostejše poročanje banke, zlasti
v zvezi s kapitalom in likvidnostjo banke;
13. zahteva, da nadzorni svet imenuje ustrezne komisije
za posamezne sklope strokovnih nalog iz pristojnosti nadzornega sveta;
14. zahteva dodatna razkritja banke;
15. zahteva od nadzornega sveta banke, da odpokliče
člana ali člane uprave, ki so neposredno odgovorni za ugotovljene kršitve v banki, in imenuje novega člana ali nove člane
uprave;
16. zahteva od imetnikov kvalificiranega deleža, da odpokličejo člana ali člane nadzornega sveta, ki so dopustili ugotovljene kršitve v banki, čeprav so zanje vedeli ali bi morali vedeti
in imenuje novega člana ali nove člane nadzornega sveta.
(3) Banka Slovenije naloži banki dodatni ukrep iz 1. točke
prejšnjega odstavka zlasti, če na podlagi drugih ukrepov Banke
Slovenije banka verjetno ne bo ustrezno izboljšala ureditev,
procesov, mehanizmov in strategij ureditve notranjega upravljanja in so podane naslednje okoliščine:
1. če banka ne zagotavlja ustreznega pokritja tveganj ali
dejavnikov tveganj, ki niso upoštevani pri izračunu kapitalskih
zahtev banke v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 ali na podlagi 7. poglavja tega zakona;
2. če z upoštevanjem ocene iz 176. člena tega zakona
ali ocene iz 182. člena tega zakona ugotovi, da banka zaradi
neusklajenosti z zahtevami za uporabo zadevnih pristopov ne
izpolnjuje ali verjetno ne bo izpolnjevala kapitalske ustreznosti;
3. če so tveganja banke podcenjena kljub izpolnjevanju
zahtev iz tega zakona in Uredbe (EU) št. 575/2013;
4. če banka v skladu s petim odstavkom 377. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Banki Slovenije sporoči, da rezultati stresnih testov, ki jih izvede banka v skladu z navedenim členom,
bistveno presegajo kapitalsko zahtevo za portfelj trgovanja s
korelacijo;
5. druge okoliščine, iz katerih izhaja, da banka ne izpolnjuje ali verjetno ne bo izpolnjevala zahtev glede ureditve
notranjega upravljanja v skladu s tem zakonom ali zahtev glede
velikih izpostavljenosti iz 393. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Banka Slovenije naloži banki dodatni ukrep iz 1. točke
drugega odstavka tega člena ob upoštevanju ugotovitev procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v skladu z
oddelkom 6.6. tega zakona in 183. členom tega zakona.
(5) Banka Slovenije določi dodatne zahteve glede zagotavljanja ustreznega likvidnostnega položaja banke na podlagi
11. točke drugega odstavka tega člena tako, da se zagotovi
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pokritje likvidnostnih tveganj, ki jim je banka izpostavljena ali
bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, in pri tem
upošteva:
1. poslovni model banke;
2. ureditev notranjega upravljanja banke glede upravljanja
likvidnostnega tveganja;
3. ugotovitve pregledovanja in ovrednotenja v skladu z
oddelkom 6.6. tega zakona;
4. sistemsko likvidnostno tveganje, ki ogroža celovitost
finančnega trga.
(6) Banka Slovenije lahko ob upoštevanju neskladja med
dejanskim likvidnostnim položajem banke ter zahtevami glede
likvidnosti in stabilnih virov financiranja poleg zahteve iz prejšnjega odstavka banki izreče tudi druge ukrepe nadzora.
(7) Če Banka Slovenije ugotovi, da so banke s podobnim
profilom tveganosti izpostavljene ali bi lahko bile izpostavljene
določenim tveganjem ali pomenijo določeno tveganje za finančni sistem, lahko pri teh bankah uporabi primerljiva ali identična
merila pregledovanja in ovrednotenja v skladu z oddelkom 6.6.
tega zakona in na podlagi ugotovitev tega procesa tem bankam
odredi podobne ali identične ukrepe v skladu s tem členom in
o tem obvesti Evropski bančni organ.
251. člen
(poročilo o odpravi kršitev)
(1) Banka mora izvesti dodatne ukrepe in odpraviti ugotovljene kršitve v roku, določenem z odredbo, ter Banki Slovenije
dostaviti poročilo o izvedenih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu:
poročilo o odpravi kršitev).
(2) Poročilu o odpravi kršitev je treba priložiti listine in
druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile kršitve odpravljene.
(3) Banka Slovenije lahko v odredbi od banke zahteva,
da poročilu o odpravi kršitev priloži mnenje pooblaščenega
revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene.
252. člen
(ugotovitvena odločba o odpravljenih kršitvah)
(1) Če iz poročila o odpravi kršitev iz prvega odstavka
prejšnjega člena ter priloženih dokazov izhaja, da je banka
izvedla ukrepe in odpravila kršitve ugotovljene z odredbo, izda
Banka Slovenije v treh mesecih po prejemu celovitega poročila
banke o odpravi kršitev odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene (v nadaljnjem besedilu: ugotovitvena odločba
o odpravljenih kršitvah).
(2) Banka Slovenije lahko pred izdajo ugotovitvene odločbe o odpravljenih kršitvah zahteva dopolnitev poročila ali opravi
pregled poslovanja banke v obsegu, potrebnem za ugotovitev,
ali je banka izvedla navedene ukrepe in odpravila ugotovljene
kršitve.
(3) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi,
da je banka kršila predpise iz drugega odstavka 9. člena tega
zakona, vendar je banka kršitve odpravila pred izdajo odredbe iz prvega odstavka 249. člena tega zakona, lahko Banka
Slovenije z upoštevanjem pogojev iz četrtega odstavka tega
člena izda ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da je banka
kršila predpise iz drugega odstavka 9. člena tega zakona in da
je kršitev odpravila.
(4) Banka Slovenije izda ugotovitveno odločbo iz prejšnjega odstavka, če bi glede na naravo in pomen kršitev za varno
in skrbno upravljanje banke izdaja takšne odločbe in objava
informacij na podlagi 277. člena tega zakona pomembno prispevala k izboljšanju praks upravljanja bank in k preprečevanju
ravnanj, ki pomenijo kršitev predpisov iz drugega odstavka
9. člena tega zakona.
(5) Banka Slovenije pred izdajo ugotovitvene odločbe iz
tretjega odstavka tega člena banko pisno obvesti o ugotovitvah
v zvezi s kršitvami predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega
zakona ter o nameri, da bo izdala ugotovitveno odločbo o odpravljenih kršitvah, ter pozove banko, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o izdaji ugotovitvene
odločbe o odpravi kršitev.
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8.3.2. Ukrepi zgodnjega posredovanja
253. člen
(ukrepi zgodnjega posredovanja)
(1) Če so v banki podane kršitve predpisov iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona, ali bodo te kršitve verjetno
podane, lahko Banka Slovenije v primeru hitrega slabšanja
finančnega položaja banke, zlasti v primeru hitrega slabšanja likvidnosti, naraščanja stopnje zadolženosti, obsega nedonosnih
posojil ali koncentracije izpostavljenosti, z odredbo zahteva, da
banka ali upravljalni organ izvede tudi naslednje dodatne ukrepe (v nadaljnjem besedilu: ukrepi zgodnjega posredovanja):
1. zahteva od upravljalnega organa banke, da se izvedejo
aktivnosti v okviru ene ali več shem ali ukrepov, opredeljenih
v načrtu sanacije;
2. zahteva od upravljalnega organa banke, da se ustrezno
posodobi načrt sanacije, če se okoliščine, ki so privedle do zgodnjega posredovanja, razlikujejo od predpostavk, določenih v
prvotnem načrtu sanacije, in da se v določenem roku izvedejo
aktivnosti za uporabo shem ali ukrepov, ki so opredeljeni v
posodobljenem načrtu;
3. zahteva od upravljalnega organa banke, da predloži
podroben načrt ukrepov, s katerimi se preprečijo ali odpravijo
težave banke, vključno z opredelitvijo roka za njihovo izvedbo;
4. zahteva od upravljalnega organa banke, da v določenem roku skliče skupščino banke in ji predlaga sprejetje določenih ukrepov za namen sanacije banke, vključno z ukrepi za
povečanje osnovnega kapitala banke ter ukrepi za zmanjšanje
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube ali prenosa v
kapitalske rezerve;
5. zahteva razrešitev ali zamenjavo posameznega ali več
članov upravljalnega organa ali višjega vodstva banke;
6. zahteva od upravljalnega organa banke pripravo načrta
pogajanj za prestrukturiranje dolga z nekaterimi ali vsemi upniki
banke v skladu z načrtom sanacije;
7. zahteva, da se spremeni poslovna strategija banke;
8. zahteva, da se izvedejo spremembe pravnih ureditev
in operativnih procesov v banki;
9. zahteva, da banka zagotovi pogoje in informacije, ki jih
potrebuje organ, pristojen za reševanje, za posodobitev načrta
reševanja ali načrtovanje ukrepov reševanje banke, vključno z
izvedbo vrednotenja sredstev in obveznosti banke za namene
reševanja.
(2) Banka Slovenije pri oceni obstoja okoliščin hitrega
slabšanja finančnega položaja banke za uporabo ukrepov iz
prejšnjega odstavka upošteva različne kazalnike in opredeli
pragove poslabšanja teh kazalnikov, ki utemeljujejo uporabo
teh ukrepov. Banka Slovenije lahko v zvezi z oceno iz prejšnjega stavka upošteva tudi minimalno kapitalsko zahtevo za
banko, ki se ji prišteje 1,5 odstotna točka. Ko Banka Slovenije
ugotovi, da so v zvezi z banko izpolnjeni pogoji za uporabo
ukrepov iz prejšnjega odstavka, o tem nemudoma obvesti
organ, pristojen za reševanje.
(3) Banka Slovenije lahko poleg ukrepov zgodnjega posredovanja iz prvega odstavka tega člena izreče tudi druge
dodatne ukrepe iz 250. člena tega zakona.
254. člen
(sklic skupščine banke)
(1) Če Banka Slovenije z odredbo na podlagi 4. točke
prvega odstavka prejšnjega člena upravi banke naloži, da v
določenem roku skliče skupščino banke in predlaga sprejetje
določenih ukrepov z namenom sanacije, se sklic skupščine
banke, ne glede na 297. člen ZGD-1, objavi najmanj 15 dni
pred skupščino. V objavi sklica skupščine mora uprava navesti,
da se skupščina sklicuje na podlagi tega zakona in v skladu z
zahtevami na podlagi iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega
člena.
(2) Uprava banke mora najmanj osem dni pred nameravanim dnem objave sklica skupščine, ki bo odločala o predlogu
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na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka, predlog sklepov
skupščine predložiti Banki Slovenije, ki lahko do objave sklica
skupščine od uprave banke zahteva popravek predloga sklepov skupščine.
(3) Če uprava banke ne skliče skupščine banke, ki bi odločala o predlogu sklepov v skladu z zahtevo iz prvega odstavka
tega člena, lahko Banke Slovenije, sama skliče skupščino
banke ter ji predlaga povečanje osnovnega kapitala banke.
Banka mora Banki Slovenije povrniti stroške, ki so nastali v
zvezi s sklicem skupščine.
255. člen
(odločanje skupščine o predlogu sklepov v skladu z zahtevo)
(1) Ne glede na 300. člen ZGD-1 delničarji banke ne
morejo podajati predlogov sklepov k točkam dnevnega reda, ki
so vezane na predloge sklepov skupščine, določene v skladu
z zahtevo na podlagi iz 4. točke prvega odstavka 253. člena
tega zakona.
(2) Kadar drug zakon ali statut banke za sprejetje določene odločitve na skupščini določa ločeno glasovanje z izrednim
sklepom, se ne glede na določbe zakona ali statuta v primeru
odločanja o predlogih sklepov, določenih v skladu z zahtevo na
podlagi iz 4. točke prvega odstavka 253. člena tega zakona,
glasovanje izvede na skupnem zasedanju skupščine.
(3) Kadar skupščina banke odloča o predlogih ukrepov
v skladu z zahtevo na podlagi iz 4. točke prvega odstavka
253. člena tega zakona, ki vključujejo ukrepe za povečanje
osnovnega kapitala banke ali spremembe statuta, ki so nujne
za izvedbo ukrepov sanacije, je tak sklep veljavno sprejet, če je
potrjen z navadno večino pri odločanju zastopanega kapitala,
pod pogojem, da je na skupščini zastopana najmanj polovica
vpisanega kapitala z glasovalno pravico, v nasprotnem primeru pa z dvema tretjinama pri odločanju zastopanega kapitala
z glasovalno pravico. Za odločanje skupščine iz prejšnjega
stavka se ne uporabljajo določbe ZGD-1 ali statuta, ki določajo
višje zahteve za veljavnost takšnega sklepa.
(4) V primeru, ko uprava banke v zvezi z zahtevo na
podlagi iz 4. točke prvega odstavka 253. člena tega zakona
predlaga skupščini poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa zneskov v kapitalske rezerve, se takšno
zmanjšanje osnovnega kapitala banke lahko izvede ne glede
na pogoje iz drugega odstavka 379. člena ZGD-1.
(5) Če uprava banke na podlagi zahteve iz 4. točke prvega odstavka 253. člena tega zakona z namenom povečanja
kapitala banke predlaga izdajo instrumenta, ki vključuje izključno opcijo banke do zamenjave imetnikovega instrumenta za
delnice banke, je tak sklep na skupščini banke veljavno sprejet, če je sprejet z navadno večino pri odločanju zastopanega
kapitala, če je zastopana najmanj polovica vpisanega kapitala
z glasovalno pravico, v nasprotnem primeru pa z dvema tretjinama pri odločanju zastopanega kapitala z glasovalno pravico.
(6) Pooblastilo upravi za izdajo instrumentov iz prejšnjega
odstavka na podlagi skupščinskega sklepa velja največ eno
leto.
(7) Če uprava banke na podlagi zahteve iz 4. točke
prvega odstavka 253. člena tega zakona skupščini predlaga
povečanje osnovnega kapitala banke tako, da se nove delnice
banke ponudijo izključno obstoječim delničarjem banke in znanim upnikom banke iz naslova kvalificiranih obveznosti banke,
se takšna ponudba ne šteje kot ponudba vrednostnih papirjev javnosti in se za takšno ponudbo ne uporabljajo določbe
36. člena ZTFI glede obvezne objave prospekta.
256. člen
(povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnimi vložki)
(1) Uprava banke lahko v zvezi z ukrepi za povečanje
osnovnega kapitala banke v skladu z zahtevo na podlagi iz
4. točke prvega odstavka 253. člena tega zakona predlaga
skupščini povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi
vložki.
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo
določbe drugega in tretjega odstavka 334. člena ZGD-1. Banka Slovenije lahko od uprave banke zahteva, da pred sklicem
skupščine povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
pregleda pooblaščeni revizor, če obstaja dvom o vrednosti
stvarnega vložka v času njegovega prispevanja.
(3) Predlog sklepa skupščine za povečanje osnovnega
kapitala banke s stvarnimi vložki mora vključevati:
1. opis predmeta stvarnega vložka in osebo, od katere bo
stvarni vložek pridobljen;
2. število delnic ali nominalno vrednost delnic, ki bodo
izdane na podlagi vplačila stvarnega vložka;
3. izjavo imetnika predmeta stvarnega vložka, da bo predmet stvarnega vložka po potrditvi sklepa o povečanju osnovnega kapitala banke prenesel na banko.
(4) Če je predmet stvarnega vložka terjatev, mora predlog
iz prejšnjega odstavka vsebovati izjavo upnika o vpisu in vplačilu novih delnic s prenosom terjatve na banko pod odložnim pogojem, če bo predlagani sklep o povečanju osnovnega kapitala
banke s stvarnimi vložki veljavno potrjen na skupščini banke.
(5) Če je predmet stvarnega vložka terjatev, ki je zavarovana s stvarno ali obligacijsko pravico, morajo biti k izjavi
priložene listine, ki zagotavljajo učinke takšnega zavarovanja
tudi v razmerju do banke, razen če ti učinki nastanejo za banko
že na podlagi zakona.
(6) Če so predmet stvarnega vložka vrednostni papirji
ali drugo premoženje, na katerem je z vpisom v register ustanovljena zastavna pravica ali druga stvarna pravica v korist
tretjega, morajo biti k izjavi priložene ustrezne listine, ki banki
brezpogojno in nemudoma dovoljujejo izbris teh pravic v ustreznem registru.
257. člen
(posebna revizija, ničnost in izpodbojnost)
(1) Sodišče v skladu s 318. členom ZGD-1 imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve postopkov povečanja
osnovnega kapitala banke, ki so bili izvedeni na podlagi zahteve v skladu s 4. točko prvega odstavka 253. člena tega zakona,
če delničarji, ki predlagajo sodišču imenovanje posebnega revizorja, založijo predujem za kritje stroškov posebne revizije. V
tem primeru se ne uporablja šesti odstavek 318. člena ZGD-1.
(2) V zvezi s skupščinskim sklepom, ki je bil sprejet na
skupščini z upoštevanjem 254. do 256. člena tega zakona,
ni mogoče uveljavljati ničnosti na podlagi prve in tretje alineje
390. člena ZGD-1.
(3) Skupščinskega sklepa iz prejšnjega odstavka, ki je bil
sprejet z večino glasov iz 255. člena tega zakona, ni mogoče
izpodbijati iz razloga, ker sklep ni bil sprejet z večino, kakor je
določena v statutu banke.
(4) Skupščinskega sklepa iz drugega odstavka tega člena
o povečanju osnovnega kapitala banke ni mogoče izpodbijati iz
razlogov iz drugega odstavka 400. člena ZGD-1.
(5) Uveljavljanje izpodbojnosti sklepa skupščine iz drugega odstavka tega člena ne zadrži njegove uveljavitve. Če sodišče v postopku izpodbijanja ugotovi, da so podani izpodbojni
razlogi in bi moral biti sklep razveljavljen, sklepa ne razveljavi,
ampak zgolj ugotovi obstoj izpodbojnih razlogov. Delničarji, ki
so uveljavljali izpodbojnost sklepa lahko na podlagi odločitve
sodišča o obstoju izpodbojnih razlogov uveljavljajo morebitne
odškodninske zahtevke v pravdi.
258. člen
(razrešitev članov upravljalnega organa
in višjega vodstva banke)
(1) Banka Slovenije lahko z odredbo na podlagi 5. točke
prvega odstavka 253. člena tega zakona zahteva razrešitev ali
zamenjavo posameznega ali več članov upravljalnega organa
ali višjega vodstva banke, če te osebe z upoštevanjem meril iz
45. oziroma 55. člena tega zakona niso primerne za opravljanje
nalog v zvezi z odpravo kršitev v banki.
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(2) Banka Slovenije lahko ne glede na prejšnji odstavek z
odredbo zahteva razrešitev vseh ali posameznih članov upravljalnega organa banke ali višjega vodstva v banki tudi, če:
1. so v banki podane okoliščine, ki kažejo na znatno
poslabšanje finančnega položaja banke ali na hude kršitve
predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega zakona ali internih
ureditev v banki;
2. ukrepi zgodnjega posredovanja iz 253. člena tega zakona ne zadoščajo za izboljšanje finančnega položaja banke
ali da se ustrezno odpravijo kršitve.
(3) Banka mora v zvezi z ukrepom iz prvega ali drugega
odstavka tega člena glede razrešitve ali zamenjave članov
upravljalnega organa ali višjega vodstva, pred novim imenovanjem posameznega člana upravljalnega organa ali višjega
vodstva o predlogu za imenovanje obvestiti Banko Slovenije,
ki lahko v petih delovnih dneh po prejemu obvestila ugovarja
predlogu, če ob upoštevanju razlogov za zahtevo po razrešitvi
ali zamenjavi članov upravljalnega organa ali višjega vodstva in
položaja banke oceni, da posamezni član upravljalnega organa
ali višjega vodstva oziroma upravljalni organ ali višje vodstvo
kot celota ne ustreza zahtevam glede funkcije in nalog, ki naj
bi jih opravljal.
(4) V zvezi z ukrepom iz prvega ali drugega odstavka tega
člena so novi člani upravljalnega organa ali višjega vodstva
lahko imenovani le, če Banka Slovenije v roku iz prejšnjega
odstavka ne ugovarja imenovanju.
(5) Banka Slovenije lahko hkrati z ukrepom iz prvega in
drugega odstavka tega člena izreče tudi druge ukrepe nadzora
iz 249. člena tega zakona, dodatne ukrepe iz 250. člena tega
zakona in druge ukrepe zgodnjega posredovanja iz 253 člena
tega zakona.
259. člen
(imenovanje posebnega pooblaščenca)
(1) Banka Slovenije lahko z odredbo imenuje enega ali
več posebnih pooblaščencev v banki, če so podani razlogi iz
prvega odstavka prejšnjega člena in razrešitev posameznega
ali vseh članov upravljalnega organa ali višjega vodstva na
podlagi prejšnjega člena ne zadošča za izboljšanje finančnega
položaja banke ali da se ustrezno odpravijo kršitve.
(2) Banka Slovenije lahko posebnega pooblaščenca pooblasti za:
1. izvajanje funkcije člana uprave banke ali
2. za izvajanje posameznih nalog v banki brez pooblastil
za zastopanje banke.
(3) Banka Slovenije kot posebnega pooblaščenca imenuje osebo, ki je strokovno usposobljena za izvajanje funkcije
in nalog iz prejšnjega odstavka. Če je posebni pooblaščenec
imenovan za izvajanje funkcije člana uprave banke, mora izpolnjevati pogoje iz 38. člena tega zakona.
(4) Če Banka Slovenije imenuje posebnega pooblaščenca za izvajanje funkcije člana uprave banke, lahko odloči, da
posebni pooblaščenec opravlja funkcijo člana uprave namesto
razrešenega člana uprave ali skupaj z obstoječimi člani uprave.
Banka Slovenije v imenu banke predlaga vpis imenovanja in
razrešitve posebnega pooblaščenca s pooblastili za opravljanje
funkcije člana uprave banke v sodni register.
(5) Banka Slovenije lahko ob imenovanju posebnega
pooblaščenca odloči, da se mora uprava banka pred sprejetjem posameznih odločitev ali ukrepov obvezno posvetovati s
posebnim pooblaščencem ali pridobiti njegovo soglasje.
(6) V odredbi o imenovanju posebnega pooblaščenca
Banka Slovenije določi vlogo, pristojnosti in pooblastila posebnega pooblaščenca, vključno z morebitnimi omejitvami iz
prejšnjega odstavka. Banka Slovenije lahko ob imenovanju
posebnega pooblaščenca odloči tudi, da se mora posebni pooblaščenec pred sprejetjem posameznih odločitev ali ukrepov
obvezno posvetovati z Banko Slovenije. Naloge posebnega
pooblaščenca lahko vključujejo zlasti preverjanje finančnega
položaja banke, vodenje poslov ali dela poslov banke, da bi se
ohranil ali ponovno vzpostavil finančni položaj institucije, ter
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sprejemanje ukrepov za ponovno vzpostavitev zanesljivega
in skrbnega upravljanja banke. Če je posebni pooblaščenec
pooblaščen za sklic skupščine banke, mora pred objavo sklica
skupščine in določitvijo dnevnega reda skupščine obvezno
pridobiti soglasje Banke Slovenije.
(7) Banka Slovenije lahko kadarkoli z odredbo odloči o
spremembi vloge, pooblastil in pristojnosti posebnega pooblaščenca.
(8) Banka Slovenije lahko hkrati z ukrepom iz prvega odstavka tega člena izreče tudi ukrepe nadzora iz 249. člena tega
zakona, dodatne ukrepe iz 250. člena tega zakona in druge ukrepe zgodnjega posredovanja iz 253. in 258. člena tega zakona.
260. člen
(trajanje funkcije in razrešitev posebnega pooblaščenca)
(1) Posebni pooblaščenec je lahko imenovan največ za
obdobje enega leta. Mandat posebnega pooblaščenca se lahko
izjemoma podaljša, če so v banki še podani razlogi iz prvega
odstavka prejšnjega člena. Razlogi za podaljšanje pooblastil
posebnega pooblaščenca se objavijo v okviru objave informacij
v skladu z 277. členom tega zakona.
(2) Banka Slovenije lahko kadarkoli razreši posebnega
pooblaščenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi iz prvega
odstavka prejšnjega člena ali če so podani drugi razlogi za
njegovo razrešitev. Posebni pooblaščenec je lahko razrešen
izključno na podlagi odločitve Banke Slovenije.
261. člen
(izvajanje nalog in pooblastil posebnega pooblaščenca)
(1) Posebni pooblaščenec mora pri opravljanju svojih
nalog ravnati v skladu s pooblastili in omejitvami, določenimi v
skladu s šestim odstavkom 259. člena tega zakona, in pri svojem delovanju v banki upoštevati navodila Banke Slovenije ter
veljavne predpise, dobro poslovno prakso in najvišje strokovne
ter etične standarde.
(2) Banka mora posebnemu pooblaščencu zagotoviti stalni in neomejen dostop v prostore banke ter ustrezne prostore,
v katerih lahko nemoteno opravlja svoja pooblastila v skladu
z odredbo.
(3) Banka mora posebnemu pooblaščencu omogočiti pregled vseh poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije ter
izročiti računalniške izpiske oziroma kopije evidenc oziroma
drugih poslovnih knjig in dokumentacije.
(4) Člani upravljalnega organa in zaposleni pri banki morajo posebnemu pooblaščencu na njegovo zahtevo posredovati
poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nalog posebnega pooblaščenca v skladu z odredbo o
imenovanju. V primeru imenovanja pooblaščenca s pooblastili
člana uprave banke morajo člani uprave posebnemu pooblaščencu nemudoma predati posle, za katere je pooblaščen v
skladu z odredbo.
(5) Posebni pooblaščenec mora Banki Slovenije nemudoma sporočiti vse bistvene informacije, ki vplivajo ali bi lahko
vplivale na presojo finančnega položaja banke ali kršitev predpisov ali internih ureditev v banki.
(6) Banka Slovenije lahko od posebnega pooblaščenca
zahteva, da ji redno poroča o izvajanju svojih nalog ter da ji v
določenem roku, v vsakem primeru pa ob koncu mandata, predloži poročilo v zvezi s finančnim položajem banke ter v zvezi z
ukrepi, ki so bili v banki izvedeni v času njegovega imenovanja.
262. člen
(usklajevanje pooblastil za zgodnje posredovanje
in imenovanje začasnega upravitelja za skupine)
(1) Če Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik nad
EU nadrejeno družbo ugotovi, da so v zvezi z EU nadrejeno
družbo podane okoliščine za ukrepe zgodnjega posredovanja
iz 253. člena tega zakona ali okoliščine za imenovanje posebnega pooblaščenca v skladu z 259. členom tega zakona, o tem
nemudoma obvesti sodelujoče pristojne organe v kolegiju ter
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Evropski bančni organ in se pred uporabo teh ukrepov posvetuje s pristojnimi organi v kolegiju.
(2) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik na podlagi
posvetovanja s sodelujočimi pristojnimi organi odloči, ali bo v zvezi
z zadevno EU nadrejeno družbo izrekla katerega od ukrepov iz
prejšnjega odstavka, pri tem pa upošteva vpliv teh ukrepov na
subjekte v skupini v drugih državah članicah. Banka Slovenije
odločitev o uporabi ukrepov sporoči drugim sodelujočim pristojnim
organom v kolegiju in Evropskemu bančnemu organu.
(3) Če Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar
je v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz (i) točke prvega
odstavka 4. člena te uredbe, pri izvajanju nadzora ugotovi, da
so pri banki, ki je podrejena EU nadrejeni družbi, nad katero
izvaja nadzor drug konsolidacijski nadzornik, podane okoliščine
za ukrepe zgodnjega posredovanja iz 253 člena tega zakona ali
okoliščine za imenovanje posebnega pooblaščenca v skladu z
259. členom tega zakona, o tem obvesti Evropski bančni organ
in konsolidacijskega nadzornika ter se pred uporabo navedenih
ukrepov posvetuje s konsolidacijskim nadzornikom.
(4) Banka Slovenije v primeru iz prejšnjega odstavka odloči o uporabi ukrepov iz prvega odstavka tega člena v banki
in pri tem upošteva oceno konsolidacijskega nadzornika, ki
je podana najkasneje v treh dneh od obvestila iz prejšnjega
odstavka. Banka Slovenije pri odločitvi upošteva tudi morebiten vpliv odločitve na finančno stabilnost v drugih državah
članicah. Banka Slovenije obrazloženo odločitev o uporabi
ukrepov sporoči banki ter konsolidacijskemu nadzorniku in drugim sodelujočim pristojnim organom v kolegiju ter Evropskemu
bančnemu organu.
(5) Če Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik EU
nadrejene družbe v zvezi s posamezno podrejeno institucijo
prejme obvestilo sodelujočega pristojnega organa iz tretjega
odstavka tega člena, na podlagi obvestila oceni verjetni vpliv
uvedbe ukrepov iz prvega odstavka tega člena v podrejeni
družbi na skupino kot celoto ali na druge subjekte v skupini.
Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik to oceno v treh
dneh sporoči sodelujočemu pristojnemu organu, ki je posredoval obvestilo iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Če so podane okoliščine iz tretjega odstavka tega člena pri več podrejenih institucijah v skupini, si Banka Slovenije
skupaj z drugimi sodelujočimi pristojnimi organi prizadeva, da
se v petih dneh od obvestila sprejme skupna odločitev glede:
1. imenovanja istega posebnega pooblaščenca za vse
zadevne institucije ali
2. usklajevanja ukrepov prvega odstavka tega člena za
več kot eno institucijo, da se olajša izvajanje ukrepov za ponovno vzpostavitev finančnega položaja posamezne institucije.
(7) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik obrazloženo odločitev iz prejšnjega odstavka predloži EU nadrejeni
družbi.
(8) Če skupna odločitev iz šestega odstavka tega člena
ni sprejeta v petih dneh, lahko Banka Slovenije sama sprejme
odločitev o uporabi ukrepov v zvezi z EU nadrejeno družbo oziroma banko, nad katero izvaja nadzor v skladu s tem zakonom
in Uredbo (EU) št. 1024/2013 in pri tem upošteva mnenja in
pomisleke, ki so jih drugi pristojni organi izrazili v petdnevnem
obdobju posvetovanja, ter morebiten vpliv odločitve na finančno
stabilnost v zadevnih državah članicah. Obrazloženo odločitev
Banka Slovenije posreduje EU nadrejeni družbi oziroma banki.
(9) Banka Slovenije ali drug pristojni organ, ki je vključen v
nadzor na konsolidirani podlagi, lahko pod pogoji, določenimi v
desetem odstavku tega člena, predloži Evropskemu bančnemu
organu zahtevo v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe
(EU) št. 1093/2010/EU glede odločitve, ki vključuje enega ali
več ukrepov:
1. iz 1. in 2. točke prvega odstavka 253. člena tega zakona v zvezi s:
– kapitalskimi in likvidnostnimi ukrepi, ki so potrebni za
zagotavljanje ali obnovitev sposobnosti za uspešno delovanje
in finančnega položaja institucije,
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– ureditvami in ukrepi za ohranitev ali obnovitev kapitala,
– ureditvami in ukrepi za zagotovitev, da ima institucija
ustrezen dostop do virov financiranja za nepredvidljive dogodke, vključno z možnimi viri likvidnosti, oceno razpoložljivega
zavarovanja in oceno možnosti prenosa likvidnosti med subjekti v skupini in poslovnimi področji za zagotovitev, da lahko
institucija še naprej opravlja svoje dejavnosti in izpolnjuje svoje
obveznosti, ko te zapadejo,
– pripravljalnimi ukrepi, ki jih je institucija sprejela ali jih
namerava sprejeti za namen izvajanja načrta sanacije, vključno
z ukrepi, potrebnimi za zagotovitev pravočasne dokapitalizacije
institucije;
2. iz 6. in 8. točke prvega odstavka 253. člena tega zakona.
(10) Banka Slovenije ali drug pristojni organ, ki je vključen
v nadzor na konsolidirani podlagi, vloži zahtevo iz prejšnjega
odstavka, če:
1. se ne strinja z odločitvijo pristojnega organa ali konsolidacijskega organa, ki je sprejeta v skladu z drugim ali četrtim
odstavkom tega člena, in če vloži zahtevo pred iztekom tridnevnega roka za posvetovanje; ali
2. če ni bila sprejeta skupna odločitev v skladu s šestim
odstavkom tega člena in če vloži zahtevo pred iztekom petdnevnega roka za posvetovanje.
(11) Če je vložena zahteva iz devetega odstavka tega
člena, Banka Slovenije prekine postopek odločanja na podlagi
drugega, četrtega ali osmega odstavka tega člena do odločitve
Evropskega bančnega organa. Če slednji na podlagi tretjega
odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 sprejme svojo
odločitev o zadevi v treh dneh, Banka Slovenije pri odločanju
njegovo odločitev upošteva. Če Evropski bančni organ ne
sprejme odločitve v treh dneh, Banka Slovenije odloči v skladu
z drugim, četrtim ali osmim odstavkom tega člena.
8.3.3. Odvzem dovoljenja za opravljanje storitev banke
263. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev)
(1) Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev se lahko odvzame, če so v banki podane kršitve iz drugega odstavka tega
člena in hkrati niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da
bodo ti razlogi v ustreznem roku verjetno odpravljeni.
(2) Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev se lahko
odvzame, če:
1. je banka pridobila dovoljenje z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. banka ne izpolnjuje pogojev, ki se zahtevajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem
zakonom;
3. banka ne izpolnjuje več zahtev iz 3., 4. ali 6. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 ali zahtev glede zagotavljanja kapitala
ali dodatne likvidnosti banke na podlagi dodatnih ukrepov iz
250. člena tega zakona, hkrati pa ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi nadzora;
4. če banka ne ravna v skladu z odredbo in ne odpravi
kršitev ali ne izvrši ukrepov, ki jih zahteva Banka Slovenije,
in ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi
nadzora;
5. ni več mogoče pričakovati, da bo banka izpolnila svoje
obveznosti do upnikov, in ne zagotavlja več ustreznega jamstva
za sredstva, ki so jih banki zaupali njeni vlagatelji, zlasti če ne
izpolnjuje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem sredstev za
izplačilo zajamčenih vlog;
6. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža osebi, ki je neposredno oziroma
posredno nadrejena oseba banke;
7. če so podane okoliščine, zaradi katerih je oteženo učinkovito izvajanje nadzora nad banko, in z drugimi ukrepi nadzora
ni mogoče odpraviti kršitve.
(3) Za namen iz 7. točke prejšnjega odstavka se šteje,
da je izvajanje učinkovitega nadzora oteženo zlasti, če je
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banka poslovno ali lastniško povezana z drugimi družbami ali
posamezniki na način, da zaradi medsebojnih povezav med
temi osebami ni mogoče celovito oceniti tveganj, ki nastanejo
za banko.
(4) Če banka ne izpolnjuje tehničnih, kadrovskih, organizacijskih oziroma drugih pogojev za opravljanje posameznih
vrst poslov pri opravljanju bančnih storitev, se lahko namesto
odvzema dovoljenja za opravljanje bančnih storitev banki prepove opravljati te posle.
(5) Banka Slovenije nemudoma obvesti organ, pristojen
za reševanje, če ugotovi, da so v banki podani ali bodo v šestih mesecih verjetno podani razlogi iz drugega odstavka tega
člena.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se dovoljenje za
opravljanje bančnih storitev ne odvzame, če organ, pristojen
za reševanje, v določenem roku odloči, da se v banki izvedejo
ukrepi za reševanje, s katerimi se bodo odpravile okoliščine iz
prvega odstavka tega člena.
264. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje finančnih storitev
in dodatnih finančnih storitev)
(1) Banka Slovenije lahko odvzame banki dovoljenje za
opravljanje finančnih ali dodatnih finančnih storitev, če:
1. je banka pridobila dovoljenje z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. banka ne izpolnjuje pogojev, ki se zahtevajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev v skladu s tem zakonom;
3. če banka ne ravna v skladu z zahtevo Banke Slovenije
ali Evropske centralne banke in ne odpravi kršitev ali ne izvede
ukrepov, da se kršitve odpravijo, ali če ne prepreči nastanek
kršitev, kadar kršitve izhajajo iz dejavnosti banke pri opravljanju
teh storitev;
4. če so zaradi dejavnosti banke pri opravljanju teh storitev podane okoliščine, zaradi katerih ni mogoče celovito oceniti
tveganj, ki nastanejo za banko, in z drugimi ukrepi nadzora ni
mogoče odpraviti kršitev.
(2) Če banka ne izpolnjuje tehničnih, kadrovskih, organizacijskih oziroma drugih pogojev za opravljanje posameznih
vrst poslov pri opravljanju finančnih ali dodatnih finančnih storitev, lahko Banka Slovenije namesto odvzema dovoljenja za
opravljanje finančnih ali dodatnih finančnih storitev z odločbo
banki prepove opravljati posamezne posle.
(3) Banka Slovenije je v zvezi z ugotavljanjem razlogov iz
prvega in drugega odstavka tega člena vezana na ugotovitve
Evropske centralne banke, kadar ta v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge
iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(4) Za postopek v zvezi s prepovedjo opravljanja posameznih poslov pri opravljanju finančnih ali dodatnih finančnih storitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o postopku
za odvzem dovoljenja.
(5) S smiselno uporabo tega člena lahko Banka Slovenije
banki izreče tudi pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje
finančnih ali dodatnih finančnih storitev.
265. člen
(pogojni odvzem dovoljenja)
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Banka Slovenije hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če banka
v preizkusni dobi, ki ne sme biti krajša od šestih mesecev in ne
daljša od dveh let od dneva izdaje odločbe, ne bo storila nove
kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar Banka Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom banki izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, da
bo poleg primerov iz prejšnjega odstavka odvzem dovoljenja
izvršen tudi, če banka v določenem roku ne odpravi kršitev,
zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok
za izpolnitev teh obveznosti se določi Banka Slovenije v mejah
preizkusne dobe.
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(3) Banka Slovenije prekliče pogojni odvzem dovoljenja iz
prvega odstavka tega člena in dovoljenje odvzame, če banka
v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče
odvzeti dovoljenje, ali če ne izpolni dodatnih pogojev iz prejšnjega odstavka.
8.4. Ukrepi nadzora zoper kvalificirane imetnike
266. člen
(odvzem dovoljenja za kvalificiran delež)
(1) Dovoljenje za kvalificiran delež se odvzame, če:
1. kvalificirani imetnik, ki ima položaj nadrejene družbe,
nadrejenega finančnega holdinga, nadrejenega mešanega
finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega poslovnega
holdinga, krši svoje obveznosti, določene s tem zakonom, in
teh kršitev kljub odredbi pristojnega organa oziroma nadzornega organa druge države članice, pristojnega za nadzor na
konsolidirani podlagi, ne odpravi; ali
2. nastopijo druge okoliščine v zvezi s kvalificiranim imetnikom, na podlagi katerih se lahko v skladu z določbami tega
zakona zavrne zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža.
(2) Pravne posledice, določene v 73. členu tega zakona,
nastopijo z dokončnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža.
267. člen
(odredba o odsvojitvi delnic)
(1) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve
delnic banke ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža, mu Banka Slovenije z odredbo naloži,
da delnice, ki jih ima v nasprotju s tem zakonom, odsvoji (v
nadaljnjem besedilu: odredba o odsvojitvi delnic).
(2) V odredbi o odsvojitvi delnic mora Banka Slovenije
določiti rok za odsvojitev delnic, ki ne sme biti krajši od treh in
ne daljši od šestih mesecev.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi:
1. če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža in je ta zahteva zavrnjena, zavržena ali
umaknjena,
2. če je imetniku odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(4) Za odredbo o odsvojitvi delnic se uporabljajo določbe
tega zakona o odredbi.
268. člen
(poročilo o odsvojitvi delnic in ugotovitvena odločba
o odpravljenih kršitvah)
(1) Neupravičeni imetnik mora do izteka roka, določenega
v odredbi o odsvojitvi delnic, Banki Slovenije predložiti poročilo
o odsvojitvi delnic, ki mora obsegati:
1. dokaze o odsvojitvi in
2. podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic.
(2) Banka Slovenije lahko od pridobitelja delnic iz prejšnjega odstavka zahteva, da se izjasni, ali je delnice pridobil
v svojem imenu in za svoj račun, ter pridobi druge dokaze o
okoliščini, za čigav račun je pridobitelj pridobil delnice.
(3) V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek 339. člena tega zakona.
(4) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da
je imetnik pridobil delnice banke v nasprotju s tem zakonom in
v enem mesecu od pridobitve delnic ni vložil zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, vendar je odsvojil delnice banke pred izdajo odredbe o odsvojitvi delnic iz
prejšnjega člena, lahko Banka Slovenije pod pogoji iz petega
odstavka tega člena izda ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da je imetnik pridobil delnice v nasprotju s tem zakonom
in da je ugotovljeno kršitev odpravil.
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(5) Banka Slovenije izda ugotovitveno odločbo iz prejšnjega odstavka, če glede na naravo in pomen kršitev za varno
in skrbno upravljanje banke izdaja takšne odločbe in objava
informacij na podlagi 277. člena tega zakona lahko pomembno
prispeva k izboljšanju praks upravljanja bank in k preprečevanju ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona.
(6) Banka Slovenije pred izdajo ugotovitvene odločbe iz
četrtega odstavka tega člena neupravičenega imetnika pisno
obvesti o ugotovitvah v zvezi s kršitvami predpisov iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona ter o nameri, da bo izdala ugotovitveno odločbo o odpravljenih kršitvah, in ga pozove, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o
izdaji ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev.
269. člen
(odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic)
(1) Če neupravičeni imetnik delnic ne odsvoji v roku, določenem z odredbo o odsvojitvi delnic, ali če Banka Slovenije
ugotovi, da ima pridobitelj delnice, ki so bile predmet odredbe
o odsvojitvi delnic, v svojem imenu in za račun neupravičenega imetnika (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni pridobitelj),
Banka Slovenije z odločbo prepove neupravičenemu imetniku
in morebitnim neupravičenim pridobiteljem uresničevanje vseh
pravic iz delnic banke, ki jih imajo v nasprotju s tem zakonom
(v nadaljnjem besedilu: odločba o prepovedi uresničevanja
pravic iz delnic).
(2) Po izdaji odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz
delnic lahko neupravičeni imetnik in morebitni neupravičeni pridobitelji skupno uresničujejo samo še pravice iz števila delnic,
ki se izračuna s smiselno uporabo drugega odstavka 73. člena
tega zakona.
(3) Izrek odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz
delnic mora obsegati:
1. podatke o neupravičenem imetniku, in če je imetnik
delnice odsvojil neupravičenemu pridobitelju, tudi podatke o
neupravičenem pridobitelju ali pridobiteljih;
2. število delnic, iz katerih lahko neupravičeni imetnik in
morebitni neupravičeni pridobitelji skupno uresničujejo pravice
iz delnic.
(4) Odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic se
vroči tudi banki. Banka od vročitve odločbe neupravičenemu
imetniku in neupravičenim pridobiteljem iz delnic, na katere
se odločba nanaša, ne sme omogočiti uresničevanja nobenih
pravic iz teh delnic.
(5) Če je banka v obdobju od vročitve odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic do dneva, ko je delnice, na
katere se je nanašala ta odločba, pridobil nov imetnik v skladu
s tem zakonom, izplačala dividendo, mora banka dividendo,
ki pripade navedenim delnicam, izplačati novemu imetniku v
osmih dneh, potem ko jo novi imetnik obvesti o pridobitvi delnic.
8.5. Ukrepi nadzora zoper člana upravljalnega organa
270. člen
(odredba članu upravljalnega organa in ugotovitvena odločba
o odpravljenih kršitvah)
(1) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora nad banko
ugotovi, da član uprave banke krši dolžnosti iz prvega ali drugega odstavka 45. člena tega zakona ali da član nadzornega
sveta krši dolžnosti člana nadzornega sveta banke iz prvega
odstavka 55. člena tega zakona, in ni razlogov za odvzem
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma člana nadzornega sveta banke, članu upravljalnega organa z
odredbo naloži, da preneha določena ravnanja ali odpravi
ugotovljene kršitve.
(2) Banka Slovenije obvesti nadzorni svet in upravo banke
o izdaji odredbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da
je član upravljalnega organa kršil dolžnosti na podlagi tega zakona, vendar je kršitve odpravil pred izdajo odredbe iz prvega
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odstavka tega člena in ni razlogov za odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije, lahko Banka Slovenije pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena izda ugotovitveno odločbo, s katero
ugotovi, da je član upravljalnega organa kršil svoje dolžnosti
na podlagi tega zakona in da je ugotovljeno kršitev odpravil.
(4) Banka Slovenije izda ugotovitveno odločbo iz prejšnjega odstavka, če glede na naravo in pomen kršitev za varno
in skrbno upravljanje banke izdaja takšne odločbe in objava
informacij na podlagi 277. člena tega zakona lahko pomembno
prispeva k izboljšanju praks upravljanja bank in k preprečevanju ravnanj, ki pomenijo kršitev dolžnosti članov upravljalnih
organov bank.
(5) Banka Slovenije pred izdajo ugotovitvene odločbe iz
tretjega odstavka tega člena člana upravljalnega organa pisno
obvesti o ugotovitvah v zvezi s kršitvami predpisov iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona ter o nameri, da bo izdala ugotovitveno odločbo o odpravljenih kršitvah, ter ga pozove, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o
izdaji ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev. Banka Slovenije
lahko izda ugotovitveno odločbo iz tretjega odstavka tega člena
tudi v primeru, da je funkcija članu upravljalnega organa banke
pred izdajo takšne odločbe prenehala.
271. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave banke)
(1) Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke
se odvzame, če:
1. je bilo dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov in je to bistveno
vplivalo na odločitev o izdaji dovoljenja;
2. član po imenovanju za člana uprave banke sprejme
direktorsko funkcijo v nasprotju s 36. členom tega zakona ali ne
izpolnjuje več pogojev iz 38. člena tega zakona za imenovanje
za člana uprave banke;
3. član huje krši dolžnosti člana uprave iz 45. člena tega
zakona.
(2) Kršitev dolžnosti člana uprave ima značilnost hujše
kršitve, če:
1. so zaradi ravnanja člana uprave posledično v banki
podane okoliščine iz drugega odstavka 249. člena tega zakona
ali kršitve iz prvega odstavka 373. člena tega zakona;
2. član uprave ne ravna v skladu z odredbo iz prejšnjega
člena; ali
3. član uprave ponovno krši dolžnosti člana uprave iz
45. člena tega zakona z ravnanji enakih ali podobnih značilnosti.
(3) Banka Slovenije se v primeru iz prvega odstavka tega
člena pred izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke, ki je vključena v skupino
skupaj z bankami drugih držav članic, posvetuje s pristojnim
organom države članice, če odločitev Banke Slovenije vpliva
ali bi lahko vplivala na izvajanje nalog pristojnega organa
druge države članice v zvezi z izvajanjem nadzora nad banko
države članice.
272. člen
(pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave)
(1) Če so v zvezi s kršitvami člana uprave iz prvega
odstavka prejšnjega člena podane posebne olajševalne okoliščine, lahko Banka Slovenije z odločbo o odvzemu dovoljenja
za opravljanje funkcije člana uprave odloči, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če član uprave v preizkusnem obdobju, ki
ga določi Banka Slovenije in ki ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh let od dneva izdaje odločbe, ne bo
storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Banka Slovenije prekliče pogojni odvzem dovoljenja
in dovoljenje odvzame, če član uprave v preizkusnem obdobju
stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
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273. člen
(prepoved opravljanja funkcije člana
nadzornega sveta banke)
(1) Banka Slovenije članu nadzornega sveta banke z
odločbo prepove opravljanje funkcije, če:
1. član ob imenovanju ali po nastopu funkcije ne izpolnjuje
več pogojev za imenovanje iz prvega odstavka 53. člena tega
zakona;
2. imenovanje člana ni v skladu s 34. členom tega zakona; ali
3. član huje krši dolžnosti člana nadzornega sveta banke
iz 55. člena tega zakona.
(2) Kršitev dolžnosti člana nadzornega sveta banke iz
55. člena tega zakona ima značilnost hujše kršitve, če:
1. so zaradi ravnanja člana nadzornega sveta v banki
podane okoliščine iz drugega odstavka 250. člena tega zakona
ali kršitve iz prvega odstavka 373. člena tega zakona;
2. član nadzornega sveta banke ponovno krši dolžnosti iz
55. člena z ravnanji enakih ali podobnih značilnosti; ali
3. član nadzornega sveta banke ne odpravi kršitev v skladu z odredbo iz 270. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije se v primeru iz prvega odstavka
tega člena pred izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta banke, ki je vključena v skupino
skupaj z bankami drugih držav članic, posvetuje s pristojnim
organom države članice, če odločitev Banke Slovenije vpliva
ali bi lahko vplivala na izvajanje nalog pristojnega organa
druge države članice v zvezi z izvajanjem nadzora nad banko
države članice.
(4) Za odločbo o prepovedi opravljanja funkcije člana
nadzornega sveta banke se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o odločbi o odvzemu dovoljenja.
8.6. Razkritja v zvezi z nadzorom
274. člen
(razkritje splošnih informacij o nadzoru)
(1) Banka Slovenije na svoji spletni strani javno objavi
naslednje informacije:
1. besedila zakonov in drugih predpisov ter smernice in
navodila, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji v zvezi s poslovanjem in nadzorom bank;
2. način izvrševanja opcij in diskrecij iz Direktive
2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 575/2013;
3. splošna merila in metodologije, ki jih uporablja Banka
Slovenije pri pregledovanju in ovrednotenju iz 172. člena tega
zakona.
(2) Brez poseganja v določbe tega zakona, ki urejajo
obveznost varovanja zaupnih informacij, pridobljenih pri opravljanju nadzora, Banka Slovenije na svoji spletni strani javno
objavi agregatne statistične podatke o ključnih vidikih ureditve
in uresničevanja pravil glede varnega in skrbnega upravljanja
tveganj v bankah, ter zbirne informacije glede števila in narave
ukrepov nadzora, ki jih je izrekla na podlagi tega zakona zaradi
kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z
izrečenimi sankcijami v postopkih zaradi prekrškov.
(3) Razkritja iz prvega in drugega odstavka tega člena
morajo biti zadostna, da omogočajo razumljivo primerjavo pristopov, ki jih uporabljajo pristojni organi različnih držav članic.
(4) Banka Slovenije vsa razkritja iz prvega in drugega
odstavka tega člena objavi kot celovito informacijo ter jih redno
dopolnjuje in posodablja.
275. člen
(razkritje posebnih informacij o nadzoru)
(1) Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem pristojnosti na
podlagi 5. dela Uredbe (EU) št. 575/2013 na svoji spletni strani
javno objavi tudi naslednje informacije:
1. sprejeta splošna merila in metodologije za pregled
skladnosti s 405. do 409. členom Uredbe (EU) št. 575/2013;
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2. povzetek izida nadzorniškega pregledovanja in opis
izrečenih ukrepov v primerih ugotovljenih neskladnosti z zahtevami iz 405. do 409. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ugotovljenih na letni ravni.
(2) Če Banka Slovenije izvršuje diskrecijsko možnost iz
tretjega odstavka 7. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, na svoji
spletni strani javno objavi tudi naslednje informacije:
1. merila, s katerimi določi, da ni trenutnih ali predvidenih
pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti;
2. število nadrejenih bank, ki jim je Banka Slovenije dovolila uporabo diskrecijske možnosti iz tretjega odstavka 7. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 ter število takšnih nadrejenih bank,
ki imajo podrejeno družbo v tretji državi;
3. na zbirni podlagi za Republiko Slovenijo:
– skupni znesek kapitala nadrejenih bank na konsolidirani
podlagi, ki uporabljajo diskrecijsko možnost iz tretjega odstavka
7. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 in ga izkazujejo v podrejenih
družbah s sedežem v tretjih državah,
– delež kapitala, ki je v podrejenih družbah s sedežem
v tretji državi v skupnem kapitalu nadrejenih bank na konsolidirani podlagi, ki uporabljajo diskrecijsko možnost iz tretjega
odstavka 7. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
– delež kapitala, ki je v podrejenih družbah s sedežem
v tretji državi v skupnem kapitalu nadrejenih bank na konsolidirani podlagi zahtevan v skladu s 92. členom Uredbe (EU)
št. 575/2013, ki uporabljajo diskrecijsko možnost iz tretjega
odstavka 7. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(3) Če Banka Slovenije izvršuje diskrecijsko možnost iz
prvega odstavka 9. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, na svoji
spletni strani javno objavi tudi naslednje informacije:
1. merila, s katerimi določi, da ni trenutnih ali predvidenih
pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo obveznosti;
2. število nadrejenih bank, ki jim je Banka Slovenije dovolila uporabo diskrecijsko možnosti iz prvega odstavka 9. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, ter število takšnih nadrejenih bank,
ki imajo podrejene družbe v tretji državi;
3. na zbirni podlagi za Republiko Slovenijo:
– skupni znesek kapitala nadrejenih bank, ki uporabljajo
diskrecijsko možnost iz prvega odstavka 9. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013 in ga izkazujejo v podrejenih družbah v tretjih
državah,
– delež kapitala, ki je v podrejenih družbah s sedežem v
tretji državi v skupnem kapitalu nadrejenih bank, ki uporabljajo
diskrecijsko možnost iz prvega odstavka 9. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013,
– delež kapitala, ki je v podrejenih družbah s sedežem
v tretji državi v skupnem kapitalu nadrejenih bank na konsolidirani podlagi zahtevan v skladu s 92. členom Uredbe (EU)
št. 575/2013, ki uporabljajo diskrecijsko možnost iz prvega
odstavka 9. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Banka Slovenije informacije iz prvega do tretjega
odstavka tega člena razkrije v obliki zbirnega podatka oziroma
povzetka, iz katerega ni mogoče prepoznati posamezne banke
oziroma druge posamezne osebe, na katero se informacije
nanašajo.
276. člen
(razkritje informacij o izdanih dovoljenjih)
(1) Banka Slovenije na svojih spletnih straneh javno objavi
informacije o izdanih dovoljenjih za opravljanje storitev bank,
za pridobitev kvalificiranega deleža ter za opravljanje funkcije
člana uprave ali funkcije člana nadzornega sveta banke.
(2) Ne glede na druge določbe tega zakona, ki določajo
zaupnost informacij Banke Slovenije, Banka Slovenije na svojih
spletnih straneh objavi izrek odločbe o zavrnitvi zahteve za
izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, s povzetkom razlogov za tako odločitev, če tako zahteva vložnik te
zahteve.
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277. člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
(1) Banka Slovenije z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU)
št. 575/2013, javno objavi informacije iz drugega odstavka tega
člena v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih
je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013
in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka obsegajo naslednje
podatke:
1. o kršitelju:
– o nazivu in sedežu pravne osebe, ali
– o osebnem imenu fizične osebe;
2. o kršitvi:
– opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013,
– naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek
sodnega varstva v skladu s tem zakonom.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko
Banka Slovenije javno razkrije celotno odločbo ali povzetek
odločbe o izrečenem ukrepu, ki poleg informacij iz prejšnjega
odstavka obsega dodatne informacije v zvezi z ukrepi nadzora,
ki jih je izrekla banki, če presodi, da je to potrebno zaradi učinkovitega preprečevanja kršitev tega zakona ali Uredbe (EU)
št. 575/2013 ali zagotavljanja ustreznega varstva deponentov.
(4) Pri objavi informacij na podlagi prejšnjega odstavka
Banka Slovenije ne sme razkriti osebnih in drugih zaupnih
podatkov o stranki ali tretji osebi, razen informacij iz drugega
odstavka tega člena. Pred objavo odločbe ali povzetka odločbe
Banka Slovenije pozove osebo, na katero se nanašajo podatki,
da v določenem roku v odločbi ali povzetku odločbe označi
podatke, ki jih šteje kot zaupne podatke, in poda utemeljitev v
zvezi z zaupnostjo teh podatkov.
(5) Informacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se javno objavijo na spletni strani Banke Slovenije in so na
spletni strani dostopne najmanj pet let po objavi. Banka Slovenije informacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena
posreduje Evropskemu bančnemu organu.
278. člen
(razkritje identitete kršitelja)
(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek prejšnjega člena
Banka Slovenije po uradni dolžnosti ali na podlagi ugovora iz
tretjega odstavka tega člena odloči, da se informacije o identiteti kršitelja ne objavijo, če:
1. se ukrep nadzora izreče fizični osebi in objava osebnih
podatkov o kršitelju ni sorazmerna s težo kršitve ali
2. bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov ali izvedbo kazenske preiskave ali
3. bi z objavo vpletenim osebam verjetno nastala nesorazmerna škoda.
(2) Če Banka Slovenije ob izdaji odločbe oceni, da so v
zvezi z objavo identitete kršitelja podani razlogi iz prejšnjega
odstavka, hkrati z izdajo odločbe, s katero izreče ukrepe nadzora, odloči tudi, da se identiteta kršitelja ne objavi. Banka Slovenije lahko v primeru razlogov iz prejšnjega odstavka odloči
tudi, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži ter navede
rok za zadržanje objave, če bodo razlogi za zadržanje objave v
tem obdobju verjetno prenehali obstajati.
(3) Če Banka Slovenije ob izdaji odločbe ne ugotovi razlogov iz prvega odstavka tega člena, v odločbi o izrečenih ukrepih nadzora, izdani na podlagi tega zakona, kršitelja opozori, da
bodo informacije o izrečenih ukrepih in sankcijah ter o kršitelju
javno objavljene na spletni strani Banke Slovenije v skladu s
prejšnjim členom, in ga pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz prvega odstavka tega člena te razloge navesti v ugovoru,
ki se vloži v roku, ki je v skladu s tem zakonom določen za
vložitev pravnega sredstva zoper odločbo o ukrepu nadzora.
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(4) Banka Slovenije odloči o ugovoru iz prejšnjega odstavka z odločbo.
(5) Če na podlagi ugovora kršitelja Banka Slovenije ugotovi, da so podani razlogi iz prvega odstavka tega člena, v
odločbi, s katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja
ne objavi ali da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in
navede rok za zadržanje objave.
(6) Zoper odločbo, s katero Banka Slovenije zavrne ugovor ali odloči, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži,
lahko kršitelj vloži zahtevo za sodno varstvo pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
(7) Ne glede na peti odstavek prejšnjega člena lahko Banka Slovenije na podlagi zahteve kršitelja, ki je fizična oseba,
odloči, da se informacije o identiteti kršitelja po objavi na spletni
strani Banke Slovenije umaknejo pred potekom petih let. Za
zahtevo kršitelja se uporabljajo določbe tega člena o ugovoru
iz tretjega do šestega odstavka tega člena.
9. POGLAVJE:
POSEBNE VRSTE NADZORA
9.1. Nadzor nad banko v zvezi s poslovanjem na območju
druge države članice
279. člen
(sodelovanje pristojnih organov v zvezi z opravljanjem
storitev banke v drugi državi članici)
(1) Banka Slovenije sodeluje s pristojnim organom države
članice, v kateri banka opravlja storitve neposredno ali prek
podružnice, zlasti z izmenjavo vseh informacij, ki so ključne
ali pomembne za izvajanje nadzora nad banko, vključno z
informacijami glede likvidnosti, kapitalske ustreznosti, jamstva
za vloge, omejitev velikih izpostavljenosti, načrtov sanacije,
mehanizma notranjih kontrol ter glede drugih dejavnikov, ki
lahko vplivajo na sistemsko tveganje, ki ga predstavlja banka.
(2) Če pristojni organ države članice zavrne zahtevo Banke Slovenije za sodelovanje iz prejšnjega odstavka, zlasti po
izmenjavi informacij, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za
spremljanje poslovanja banke, oziroma če se na takšno zahtevo Banke Slovenije ne odzove v razumnem roku, lahko slednja
o tem obvesti Evropski bančni organ v skladu z 19. členom
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(3) Banka Slovenije pristojnemu organu države članice,
v kateri banka opravlja storitve, nemudoma posreduje vse
informacije in ugotovitve v zvezi z banko glede izpolnjevanja
zahtev v zvezi z likvidnostjo v skladu s 6. delom Uredbe (EU)
št. 575/2013 in določbami tega zakona o izpolnjevanju zahtev
na konsolidirani podlagi, ki so pomembne za poslovanje podružnice banke v državi članici, zlasti za zaščito vlagateljev v
državi članici.
(4) Če Banka Slovenije ugotovi, da ima banka likvidnostne težave ali se lahko razumno pričakuje, da se bodo te
težave pojavile, o teh ugotovitvah nemudoma obvesti pristojni
organ države članice, v kateri banka opravlja storitve, in hkrati
posreduje tudi informacije o izvedenih in načrtovanih ukrepih
sanacije za odpravljanje težav banke, vključno z ukrepi nadzora, ki jih je izrekla.
(5) Če je Banka Slovenije od pristojnega organa države
članice, v kateri banka opravlja storitve, pridobila informacije
v zvezi z njenim poslovanjem, mu na njegovo zahtevo sporoči in pojasni, kako so bile njegove informacije in ugotovitve
upoštevane.
(6) Če je Banka Slovenije od pristojnega organa države
članice pridobila informacije o kršitvah banke pri poslovanju v
državi članici, zlasti da banka krši ali bo verjetno kršila zahteve,
ki jih določa ta zakon ali Uredba (EU) št. 575/2013, pristojnemu
organu na njegovo zahtevo posreduje pojasnila o ukrepih, ki jih
je sprejela zoper banko, da se odpravijo ali preprečijo takšne
kršitve v zvezi s poslovanjem banke v državi članici.
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(7) Če je pristojni organ države članice kljub ukrepom
in pojasnilom Banke Slovenije iz prejšnjega odstavka sprejel
ukrepe zoper banko v zvezi z njenim poslovanjem na območju
države članice in Banka Slovenije oceni, da ti ukrepi niso primerni, da se preprečijo nadaljnje kršitve banke v državi članici
ali da se zaščitijo interesi vlagateljev, investitorjev in drugih
oseb, za katere banka opravlja storitve v državi članici, ali
da se zagotovi stabilnost finančnega sistema države članice,
lahko Banka Slovenije zadevo predloži Evropskemu bančnemu
organu in ga zaprosi za pomoč v skladu z 19. členom Uredbe
(EU) št. 1093/2010.
(8) Če se Banka Slovenije ne strinja z začasnimi ukrepi,
ki jih sprejme pristojni organ države članice, v kateri banka
opravlja storitve, lahko zadevo predloži Evropskemu bančnemu
organu in ga zaprosi za pomoč v skladu z 19. členom Uredbe
(EU) št. 1093/2010.
280. člen
(opredelitev podružnice banke
v državi članici kot pomembne)
(1) Kadar pristojni organ države članice, v kateri banka
opravlja storitve prek podružnice, pri Banki Slovenije zahteva
opredelitev te podružnice kot pomembne, Banka Slovenije sodeluje s pristojnim organom te države članice in si prizadeva za
sprejem skupne odločitve glede opredelitve podružnice banke
v državi članici kot pomembne.
(2) Skupna odločitev iz prejšnjega odstavka se navede v
dokumentu, ki vsebuje obrazložitev in se posreduje relevantnim
pristojnim organom držav članic.
(3) Če v dveh mesecih od vložitve zahteve pristojnega
organa države članice iz prvega odstavka tega člena skupna
odločitev o opredelitvi podružnice kot pomembne ni sprejeta
in odločitev v naslednjih dveh mesecih sprejme pristojni organ
države članice, je ta odločitev za Banko Slovenije zavezujoča.
281. člen
(sodelovanje v zvezi z nadzorom nad poslovanjem
pomembnih podružnic bank v drugih državah članicah)
(1) Banka Slovenije sodeluje s pristojnim organom države
članice glede poslovanja pomembne podružnice banke v tej
državi članici tako, da na lastno pobudo pristojnemu organu
države članice posreduje zlasti naslednje informacije o poslovanju banke:
1. o neugodnem razvoju poslovanja banke ali drugih
subjektov v skupini, ki bi lahko resno vplivali na institucije v tej
državi članici;
2. o pomembnejših kaznih in ukrepih nadzora, ki jih je
banki izrekla Banka Slovenije v skladu s tem zakonom, zlasti o
morebitni zahtevi za zagotovitev kapitala v skladu s tretjim odstavkom 250. člena tega zakona in ukrepih za omejitev uporabe naprednega pristopa pri izračunu kapitalske zahteve v skladu s drugim odstavkom 312. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
3. o ugotovitvah na podlagi ocene tveganj banke, narejene v skladu s 172. členom tega zakona oziroma o skupnih
odločitvah pristojnih organov v skladu z 294. členom tega zakona ter o odločitvah glede ukrepov nadzora, če so te ocene
in odločitve pomembne z vidika poslovanja pomembne podružnice banke v drugih državah članicah.
(2) Banka Slovenije se posvetuje s pristojnim organom
države članice, v kateri ima banka pomembno podružnico, o
ustreznosti operativnih postopkov, ki jih določi banka v načrtu
za ponovno vzpostavitev likvidnosti v skladu s 160. členom
tega zakona, če je to pomembno z vidika likvidnostnih tveganj
v tej državi članici.
(3) Banka Slovenije v zvezi z opravljanjem nadzora nad
banko s pomembnimi podružnicami v drugih državah članicah
načrtuje in usklajuje naloge in ukrepe nadzora v sodelovanju
s pristojnimi organi teh držav članic ter po potrebi s pristojnimi
centralnimi bankami ESCB, zlasti glede priprave in izvedbe
ukrepov v kriznih razmerah ter v primeru neugodnega razvoja
pri poslovanju banke ali na finančnih trgih.
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(4) Banka Slovenije za namene iz prejšnjega odstavka
ustanovi in vodi kolegij pristojnih organov, če tak kolegij še ni
ustanovljen na podlagi 295. člena tega zakona.
(5) Ustanovitev in delovanje kolegija iz prejšnjega odstavka temelji na pisnem dogovoru, ki ga sklenejo udeleženi pristojni organi. Banka Slovenije odloči o udeležbi pristojnih organov
na posameznem sestanku ali pri dejavnostih kolegija in pri tem
upošteva pomen nadzorne aktivnosti, ki bo obravnavana na
sestanku kolegija, za te pristojne organe, zlasti mogoč vpliv na
stabilnost finančnega sistema v teh državah članicah. Banka
Slovenije vse člane kolegija obvešča o načrtovanih sestankih
kolegija in zadevah, ki bodo obravnavane, ter o odločitvah,
sprejetih na sestankih, in o izvedenih aktivnostih.
282. člen
(pregled poslovanja podružnice banke v državi članici)
(1) V primeru, da Banka Slovenije opravi pregled poslovanja podružnice banke v državi članici, predhodno obvesti
pristojni organ države članice, v kateri banka opravlja vzajemno
priznane storitve.
(2) Banka Slovenije lahko ne glede na prejšnji odstavek
zaprosi pristojni organ države članice, v kateri banka prek podružnice opravlja storitve, ali pooblasti revizorja ali drugo strokovno osebo, da opravi pregled poslovanja podružnice banke v
tej državi članici. Pooblaščene osebe Banke Slovenije se lahko
udeležijo nadzora, ki ga izvaja pristojni organ države članice.
(3) Banka Slovenije informacije in ugotovitve o poslovanju
podružnice banke, ki jih sporoči pristojni organ države članice
na podlagi opravljenega pregleda poslovanja te podružnice,
upošteva pri določanju svojega načrta nadzorniških pregledov,
pri čemer upošteva tudi stabilnost finančnega sistema v tej
državi članici.
283. člen
(ukrepi nadzora nad banko, ki opravlja storitve
v državi članici)
(1) Če Banka Slovenije od pristojnih organov države
članice, v kateri banka opravlja storitve neposredno ali prek
podružnice, prejme informacijo, da banka krši ali da obstaja
pomembno tveganje, da bo kršila predpise države članice,
ki prenašajo Direktivo 2013/36/EU, ali določbe Uredbe (EU)
št. 575/2013, Banka Slovenije brez odlašanja sprejme ukrepe
nadzora po tem zakonu z namenom, da banka odpravi kršitve.
(2) Banka Slovenije mora nemudoma obvestiti pristojni
organ države članice o sprejetih ukrepih.
284. člen
(obvestilo pristojnemu organu države članice
o odvzemu dovoljenja banki)
Če Banka Slovenije banki odvzame dovoljenje za opravljanje bančnih storitev oziroma ji prepove opravljati posamezne storitve, mora o tem nemudoma pisno obvestiti pristojne
organe držav članic, v katerih banka opravlja te storitve.
9.2. Nadzor nad poslovanjem banke države članice
na območju Republike Slovenije
285. člen
(sodelovanje v zvezi z nadzorom pri opravljanju storitev
banke države članice v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije sodeluje s pristojnim organom države
članice z namenom izvajanja nadzora nad poslovanjem banke
države članice, ki opravlja storitve neposredno ali prek podružnice v Republiki Sloveniji, zlasti z izmenjavo informacij, ki so
ključne ali pomembne za izvajanje nadzora nad banko države
članice, vključno z informacijami glede likvidnosti, kapitalske
ustreznosti, jamstva za vloge, omejitev velikih izpostavljenosti,
mehanizma notranjih kontrol ter glede drugih dejavnikov, ki
lahko vplivajo na sistemsko tveganje, ki ga predstavlja banka
države članice v Republiki Sloveniji.
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(2) Če pristojni organ države članice zavrne zahtevo Banke Slovenije za sodelovanje iz prejšnjega odstavka, zlasti po
izmenjavi informacij, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za
spremljanje poslovanja banke, oziroma če se na takšno zahtevo Banke Slovenije ne odzove v razumnem roku, lahko slednja
o tem obvesti Evropski bančni organ v skladu z 19. členom
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(3) Kadar se pristojni organ države članice ali konsolidacijski nadzornik banke, ki ima pomembno podružnico v
Republiki Sloveniji, ne posvetuje z Banko Slovenije o ustreznosti operativnih postopkov, ki jih določi banka v načrtu za
ponovno vzpostavitev likvidnosti ali kadar Banka Slovenije po
posvetovanju meni, da operativni postopki niso ustrezni, lahko
zadevo predloži Evropskemu bančnemu organu in zahteva
njeno pomoč v skladu z 19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010.
286. člen
(opredelitev pomembne podružnice banke države članice)
(1) Banka Slovenije lahko predlaga pristojnemu organu
države članice, ki je pristojen za nadzor nad banko države članice, ki opravlja storitve prek podružnice v Republiki Sloveniji,
da opredeli podružnico banke države članice kot pomembno.
(2) V predlogu iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije
utemelji pomembnost podružnice banke države članice v Republiki Sloveniji, pri čemer upošteva zlasti, ali:
1. njen tržni delež, merjen po depozitih, zbranih v Republiki Sloveniji, presega 2 odstotka;
2. bi imelo prenehanje ali opustitev dejavnosti podružnice
banke države članice negativne posledice za sistemsko likvidnost ter za plačilne in klirinške sisteme ter sisteme poravnave
v Republiki Sloveniji;
3. je podružnica banke države članice zaradi svoje velikosti z vidika števila strank pomembna za bančni ali finančni
sistem Republike Slovenije.
(3) Banka Slovenije sodeluje s pristojnim organom države
članice in si prizadeva za sprejem skupne odločitve o opredelitvi podružnice kot pomembne.
(4) Če v dveh mesecih od vložitve predloga Banke Slovenije za opredelitev podružnice banke države članice kot pomembne skupna odločitev ni sprejeta, mora Banka Slovenije v
naslednjih dveh mesecih sama odločiti o opredelitvi podružnice
kot pomembne.
(5) Banka Slovenije pri odločitvi iz prejšnjega odstavka v
največji možni meri upošteva stališča pristojnega organa države članice. O odločitvi za opredelitev podružnice banke države
članice kot pomembne Banka Slovenije pisno obvesti pristojni
organ države članice in navede razloge za takšno odločitev.
(6) Če je za opravljanje nalog iz 293. člena tega zakona
določen konsolidacijski nadzornik, se vse določbe tega člena,
ki se nanašajo na pristojni organ države članice, uporabljajo za
konsolidacijskega nadzornika.
(7) Opredelitev podružnice banke kot pomembne ne vpliva na pristojnosti in odgovornosti Banke Slovenije po tem
zakonu.
287. člen
(pregled poslovanja podružnice banke države članice)
(1) Pristojni organ države članice oziroma osebe, ki jih
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije v skladu s
pravom Republike Slovenije opravijo pregled poslovanja podružnice banke te države članice. O nameravanem pregledu
poslovanja iz prejšnjega stavka mora pristojni organ države
članice predhodno obvestiti Banko Slovenije, ki se lahko pregleda udeleži.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima pristojni organ
države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot Banka Slovenije na podlagi 242. do 247. člena tega
zakona.
(3) Na zaprosilo pristojnega organa države članice Banka
Slovenije opravi pregled poslovanja podružnice banke te drža-
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ve članice na območju Republike Slovenije. Pristojni organ države članice se lahko, če tako zahteva, udeleži tega pregleda.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena je Banka Slovenije pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice
banke te države članice na območju Republike Slovenije zaradi
preverjanja, ali podružnica ravna v skladu z določbami predpisov iz prvega in drugega odstavka 118. člena tega zakona.
(5) Banka Slovenije lahko po predhodnem posvetovanju
s pristojnim organom države članice opravi pregled poslovanja
podružnice ter od podružnice zahteva tudi vse informacije o
njenem poslovanju, če so te informacije pomembne za oceno
tveganja podružnice za stabilnost finančnega sistema Republike Slovenije. Po opravljenem pregledu Banka Slovenije pridobljene informacije in ugotovitve, ki so pomembne za oceno
tveganja banke ali stabilnost finančnega sistema v Republiki
Sloveniji, posreduje pristojnemu organu države članice.

(6) Banka Slovenije o sprejemu in odpravi začasnih ukrepov iz tretjega odstavka brez odlašanja obvesti Evropski bančni
organ, Komisijo in pristojni organ druge države članice.
(7) Če banka države članice kljub ukrepom pristojnega
organa države članice ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža banke ni mogoče izreči, ne odpravi kršitev ali ne odpravi kršitev kljub ukrepom Banke Slovenije
iz prvega odstavka tega člena, ji lahko Banka Slovenije izreče
prepoved opravljanja storitev na območju Republike Slovenije.
(8) Pred izrekom ukrepa iz prejšnjega odstavka mora
Banka Slovenije obvestiti pristojni organ države članice, razen
če zaradi varovanja interesov strank banke ali zaradi varovanja
drugih javnih koristi ni mogoče odlašati. V tem primeru Banka
Slovenije o prepovedi opravljanja storitev obvesti pristojni organ države članice, Evropski bančni organ in Komisijo takoj,
ko je to mogoče.

288. člen
(poročanje banke države članice)
Banka države članice, ki prek podružnice opravlja storitve
v Republiki Sloveniji, mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje
nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke
Slovenije v zvezi opravljanjem storitev banke države članice v
Republiki Sloveniji, vključno z informacijami, ki so potrebne za
opredelitev podružnice kot pomembne.

290. člen
(ukrepi zaradi odvzema dovoljenja banki države članice)
Če pristojni organ države članice sedeža banke obvesti
Banko Slovenije, da je bilo banki, ki neposredno ali prek podružnice opravlja storitve v Republiki Sloveniji, odvzeto dovoljenje
za opravljanje bančnih storitev oziroma ji je bilo prepovedano
opravljati posamezne storitve, Banka Slovenije brez odlašanja sprejme ukrepe po tem zakonu, da se tej banki prepreči
nadaljnje opravljanje teh storitev in da se zavarujejo interesi
strank te banke.

289. člen
(ukrepi nadzora ter drugi ukrepi v zvezi s poslovanjem banke
in podružnice banke države članice)
(1) Če banka države članice, ki opravlja storitve na območju Republike Slovenije, krši določbe predpisov iz 118. člena
tega zakona, ji z namenom zaščite javne koristi Banka Slovenije z odredbo naloži odpravo kršitev ali ji izreče druge ukrepe
po tem zakonu in o tem obvesti pristojni organ države članice
sedeža banke.
(2) Če je Banka Slovenije pristojnemu organu države
članice posredovala informacije in ugotovitve o kršitvah v zvezi
s poslovanjem banke države članice na območju Republike
Slovenije, zlasti da banka krši ali bo verjetno kršila zahteve,
ki jih določa ta zakon ali Uredba (EU) št. 575/2013, ter na
podlagi pojasnil pristojnega organa države članice ugotovila,
da pristojni organ ni ukrepal zoper banko države članice ali
sprejeti ukrepi niso ustrezni, lahko Banka Slovenije, potem ko
je obvestila pristojni organ države članice in Evropski bančni
organ, sprejme ukrepe v skladu s tem zakonom z namenom,
da se preprečijo nadaljnje kršitve banke države članice pri
poslovanju v Republiki Slovenije ter da se zaščitijo interesi vlagateljev, investitorjev in drugih, za katere se opravljajo storitve,
ali da se zagotovi stabilnost finančnega sistema.
(3) Banka Slovenije lahko v nujnih primerih še pred posredovanjem informacij pristojnemu organu države članice po
prejšnjem odstavku, ali preden pristojni organ druge države
članice na podlagi informacij Banke Slovenije ukrepa v banki
države članice, ki opravlja storitve v Republiki Sloveniji, ali
preden so sprejeti ukrepi za stabilizacijo poslovanja banke,
sprejme začasne ukrepe in od podružnice banke države članice zahteva ali ji prepove določene aktivnosti, če je to potrebno
zaradi zaščite stabilnosti finančnega sistema ali da se prepreči
ogroženost skupnih interesov vlagateljev, investitorjev in drugih
oseb v Republiki Sloveniji.
(4) Začasni ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo biti sorazmerni z namenom zaščite pred finančno nestabilnostjo in
ne smejo omogočati slabše obravnave upnikov iz drugih držav
članic ter lahko vključujejo tudi prepoved plačil in druge ukrepe
iz 262. člena tega zakona.
(5) Banka Slovenije začasne ukrepe iz tretjega odstavka
tega člena odpravi, ko oceni, da je bil namen, zaradi katerega
so bili sprejeti, dosežen, zlasti potem ko pristojni organ države
članice sprejme ustrezne ukrepe oziroma potem ko so sprejeti
ustrezni ukrepi za stabilizacijo poslovanja banke.

9.3. Nadzor na konsolidirani podlagi
291. člen
(pristojnost Banke Slovenije za nadzor
na konsolidirani podlagi)
(1) Banka Slovenije je kot konsolidacijski nadzornik pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi:
1. če ima banka položaj nadrejene banke Republike Slovenije ali EU nadrejene banke ali
2. če je banka podrejena:
– nadrejenemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije ali
– EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, ali
3. v primerih iz 22. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Če so istemu nadrejenemu finančnemu holdingu, nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, EU nadrejenemu
finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu poleg banke podrejene banke drugih držav
članic, je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za nadzor
na konsolidirani podlagi, če ima ta finančni holding ali mešani
finančni holding sedež v Republiki Sloveniji.
(3) Če je banka podrejena več finančnim holdingom ali
mešanim finančnim holdingom, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji in drugih državah članicah, ter je vsakemu od njih
podrejena tudi banka teh držav članic, je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi, če je
bilančna vsota banke večja od bilančnih vsot drugih podrejenih
bank drugih držav članic.
(4) Če so istemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu poleg banke podrejene banke drugih držav
članic in nobena od podrejenih bank ni pridobila dovoljenja za
opravljanje storitev v državi članici sedeža tega finančnega
holdinga ali mešanega finančnega holdinga, je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za nadzor banke na konsolidirani
podlagi, če je bilančna vsota banke večja od bilančnih vsot
podrejenih bank drugih držav članic.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena je Banka Slovenije pristojna in odgovorna
za nadzor na konsolidirani podlagi tudi v primerih, ko je odgovornost za tak nadzor prevzela na podlagi dogovora s pristojnim organom druge države članice, ki bi bil sicer pristojen in
odgovoren za ta nadzor.
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(6) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena
Banka Slovenije ni pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi:
1. če ima nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani
finančni holding Republike Slovenije ali EU nadrejeni finančni
holding ali EU nadrejeni mešani finančni holding položaj investicijskega podjetja in
2. če je za nadzor na konsolidirani podlagi tega investicijskega podjetja pristojen in odgovoren drug nadzorni organ.
292. člen
(prenos pristojnosti za nadzor na konsolidirani podlagi)
(1) Banka Slovenije lahko v dogovoru s pristojnimi organi
držav članic prenese svoje pristojnosti in odgovornosti za nadzor na konsolidirani podlagi iz drugega, tretjega ali četrtega
odstavka prejšnjega člena na pristojni organ države članice
sedeža posamezne druge podrejene banke, če je to ustrezno
ob upoštevanju dejavnosti bank v drugih državah članicah.
(2) Pred sprejemom odločitve iz prejšnjega odstavka
mora dati Banka Slovenije EU nadrejeni banki, EU nadrejenemu finančnemu holdingu, EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu oziroma podrejeni banki z največjo bilančno
vsoto možnost, da se o tem izjavi.
(3) Banka Slovenije obvesti Komisijo in Evropski bančni
organ o vsakem prenosu pristojnosti za nadzor na konsolidirani
podlagi iz prvega odstavka tega člena.
293. člen
(dodatne naloge nadzora na konsolidirani podlagi)
(1) Če je Banka Slovenije v skladu z 291. členom tega
zakona konsolidacijski nadzornik, mora poleg splošnih nalog
nadzora opravljati tudi naslednje naloge:
1. usklajevati zbiranje in posredovanje ključnih informacij
med pristojnimi organi, vključenimi v nadzor na konsolidirani
podlagi v času rednega poslovanja in v kriznih razmerah;
2. načrtovati in usklajevati izvajanje nadzora v času rednega poslovanja, vključno z izvajanjem nadzora na konsolidirani podlagi z drugimi pristojnimi organi, ki sodelujejo v nadzoru
na konsolidirani podlagi;
3. načrtovati in usklajevati izvajanje nadzora z drugimi
pristojnimi organi, ki sodelujejo v nadzoru na konsolidirani
podlagi, in po potrebi s centralnimi bankami ESCB pri pripravah na krizne razmere in v kriznih razmerah, vključno z neugodnim razvojem v bankah ali na finančnih trgih, z uporabo
obstoječih načinov obveščanja zaradi učinkovitega kriznega
upravljanja.
(2) Načrtovanje in usklajevanje nalog nadzora iz 3. točke
prejšnjega odstavka vključuje ukrepe iz 250. člena tega zakona in vzpostavitev vsake omejitve za uporabo naprednega
pristopa za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje,
pripravo skupnih ocen, izvajanje kriznih načrtov in obveščanje
javnosti.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da drugi pristojni organi,
ki sodelujejo v nadzoru na konsolidirani podlagi, ne izvajajo svojih nalog nadzora v obsegu iz prvega odstavka tega
člena ali če z njo ne sodelujejo v obsegu, ki je potreben za
ustrezno opravljanje nalog nadzora iz prvega odstavka tega
člena, lahko zadevo predloži Evropskemu bančnemu organu
in zahteva njegovo pomoč v skladu z 19. členom Uredbe (EU)
št. 1093/2010.
(4) Če je konsolidacijski nadzornik pristojni organ druge
države članice in Banka Slovenije ugotovi, da ta organ ne
opravlja ustrezno nalog nadzora na konsolidirani podlagi iz
prvega odstavka tega člena, lahko Banka Slovenije to zadevo
predloži Evropskemu bančnemu organu in zahteva njegovo
pomoč v skladu z 19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(5) Banka Slovenije lahko zahteva predložitev finančnih
in drugih poročil v zvezi s skupino oziroma bančno skupino
ter določi podrobnejšo vsebino, način in roke za predložitev
poročil.
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294. člen
(sodelovanje z drugimi pristojnimi organi
pri skupnih odločitvah)
(1) Pri nadzoru na konsolidirani podlagi si mora Banka
Slovenije skupaj z drugimi sodelujočimi pristojnimi organi prizadevati za sprejem skupne odločitve o:
1. oceni ustreznega notranjega kapitala na konsolidirani
podlagi za bančno skupino, upoštevaje njen finančni položaj in
profil tveganosti ter zahtevani ravni kapitala na podlagi tretjega
odstavka 250. člena tega zakona, pri vseh subjektih v bančni
skupini in na konsolidirani podlagi;
2. ukrepih za obravnavo pomembnih zadev in ugotovitev
v zvezi z nadzorom likvidnosti, upoštevaje ustreznost organizacije in upravljanje likvidnostnega tveganja iz pododdelka 6.3.5.
tega zakona ter posebnih zahtev za posamezno banko glede
likvidnosti v skladu s petim odstavkom 250. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije si mora skupaj z drugimi pristojnimi
organi prizadevati, da bi bila skupna odločitev sprejeta:
1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka: v štirih
mesecih od predložitve poročila konsolidacijskega nadzornika
drugim pristojnim organom, ki vsebuje oceno tveganosti bančne skupine;
2. v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka: v enem
mesecu od predložitve poročila konsolidacijskega nadzornika
drugim pristojnim organom, ki vsebuje oceno profila likvidnostnega tveganja bančne skupine.
(3) Skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena vsebuje poleg ocene tveganosti bančne skupine oziroma ocene
profila likvidnostnega tveganja bančne skupine iz prejšnjega
odstavka tudi ocene tveganosti podrejenih družb, ki jih izdelajo
sodelujoči pristojni organi.
(4) Obrazloženo skupno odločitev iz prvega odstavka tega
člena Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik posreduje
EU nadrejeni banki.
(5) Banka Slovenije ali katerikoli drug pristojni organ, ki je
vključen v nadzor na konsolidirani podlagi, lahko v zvezi s skupno odločitvijo iz prvega odstavka tega člena ali odločitvijo pristojnega organa v skladu s šestim ali sedmim odstavkom tega
člena do izteka roka iz drugega odstavka tega člena oziroma v
vsakem primeru pred sprejetjem odločitve pristojnega organa
predloži Evropskemu bančnemu organu zahtevo v skladu z
19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010/EU.
(6) Konsolidacijski nadzornik sam sprejme odločitev na
konsolidirani podlagi, če:
1. skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ni
sprejeta v roku iz drugega odstavka tega člena ali
2. Evropski bančni organ svoje odločitve ne sprejme v
enem mesecu od vložitve zahteve iz prejšnjega odstavka.
(7) Če Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik
sprejme odločitev v skladu s prejšnjim odstavkom, pri tem
po presoji upošteva ocene tveganosti podrejenih družb, ki
jih izdelajo sodelujoči pristojni organi. Banka Slovenije kot
konsolidacijski nadzornik svojo odločitev pisno obrazloži in posreduje EU nadrejeni banki in sodelujočim pristojnim organom.
Obrazložitev mora obsegati podrobne razloge za odločitev, ki
upoštevajo ocene tveganosti podrejenih družb, ki so jih izdali
sodelujoči pristojni organi, ter stališča Banke Slovenije o mnenjih in pomislekih drugih pristojnih organov.
(8) Če je banka del skupine, nad katero izvaja nadzor
pristojni organ druge države članice kot konsolidacijski nadzornik, Banka Slovenije sama sprejme odločitev iz prvega
odstavka tega člena na posamični ali subkonsolidirani podlagi
za banko, ki je podrejena EU nadrejeni banki ali EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu
finančnemu holdingu, z upoštevanjem skupne odločitve oziroma mnenj in pomislekov konsolidacijskega nadzornika, kadar
skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ni sprejeta v
roku iz drugega odstavka tega člena. Banka Slovenije to odločitev pisno obrazloži in posreduje banki ter konsolidacijskemu
nadzorniku. Obrazložitev mora obsegati podrobne razloge za
odločitev, ki upoštevajo tudi stališča Banke Slovenije do mnenj
in pomislekov konsolidacijskega nadzornika.
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(9) Če je vložena zahteva iz petega odstavka tega člena,
Banka Slovenije prekine postopek odločanja iz sedmega ali
osmega odstavka tega člena do odločitve Evropskega bančnega organa. Če slednji na podlagi tretjega odstavka 19. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010 sprejme svojo odločitev o zadevi,
Banka Slovenije to odločitev upošteva pri odločitvi na podlagi
sedmega ali osmega odstavka tega člena in pojasni vsakršno
pomembnejše odstopanje od te odločitve. Obrazloženo odločitev Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik posreduje
EU nadrejeni banki in sodelujočim pristojnim organom oziroma
podrejeni banki in konsolidacijskemu nadzorniku, če je Banka
Slovenije sodelujoči pristojni organ.
(10) Banka Slovenije kot sodelujoči pristojni organ pri
izvajanju nadzora nad banko na posamični ali subkonsolidirani
podlagi upošteva skupno odločitev iz prvega odstavka tega
člena ter odločitev konsolidacijskega nadzornika iz šestega
odstavka tega člena kot dokončno.
(11) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik zagotovi, da se skupna odločitev iz prvega odstavka tega člena ter
odločitev iz šestega in devetega odstavka tega člena posodobi
enkrat na leto. Posodobitev odločitve Banka Slovenije zagotovi
tudi, kadar organ, pristojen za nadzor podrejenih družb EU
nadrejene banke ali EU nadrejenega finančnega holdinga ali
EU nadrejenega mešanega finančnega holdinga, pri Banki
Slovenije kot konsolidacijskem nadzorniku vloži pisno in utemeljeno zahtevo za posodobitev odločitve. V primeru iz prejšnjega
stavka lahko posodobitev odločitve temelji na dvostranskem
dogovoru med Banko Slovenije in pristojnim organom, ki je
vložil zahtevo.
(12) Če je konsolidacijski nadzornik pristojni organ druge
države članice, lahko Banka Slovenije pri tem organu vloži
pisno in utemeljeno zahtevo za posodobitev skupnih odločitev
iz prvega odstavka tega člena.
295. člen
(kolegij pristojnih organov in sodelovanje
Banke Slovenije v kolegiju)
(1) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik na podlagi pisnega dogovora iz 298. člena tega zakona s sodelujočimi
pristojnimi organi držav članic ustanovi kolegij pristojnih organov (v nadaljnjem besedilu: kolegij) z namenom učinkovitega
sodelovanja pri izvajanju nalog iz 293., 294. in 296. člena tega
zakona.
(2) Kolegij zagotavlja konsolidacijskemu nadzorniku in
drugim sodelujočim pristojnim organom, vključno z Evropskim
bančnim organom, okvir za izvajanje njihovih nalog in pristojnosti, zlasti za:
1. izmenjavo informacij med člani kolegija, vključno z
Evropskim bančnim organom, v skladu z 21. členom Uredbe
(EU) št. 1093/2010;
2. pripravo dogovorov o dodelitvi nalog in prenosu odgovornosti med člani kolegija;
3. določanje načrta nadzorniških pregledov na podlagi
ocene tveganosti bančne skupine;
4. preprečevanje in odpravljanje podvajanja nadzorniških
zahtev, vključno z zahtevami po informacijah iz 297. člena in
tretjega odstavka 299. člena tega zakona za povečanje učinkovitosti nadzora;
5. dosledno uporabo bonitetnih zahtev iz tega zakona in
Uredbe (EU) št. 575/2013 za vse osebe v bančni skupini brez
poseganja v izvrševanje opcij in diskrecijskih pravic, ki izhajajo
iz tega zakona in Uredbe (EU) št. 575/2013;
6. izvajanje nalog iz 3. točke prvega odstavka 293. člena
tega zakona ob upoštevanju dela drugih forumov, ki bi bili lahko
ustanovljeni za ta namen.
(3) V kolegiju lahko sodelujejo pristojni organi, odgovorni
za nadzor podrejenih družb EU nadrejene banke ali EU nadrejenega finančnega holdinga ali EU nadrejenega mešanega
finančnega holdinga, in pristojni organi države članice, v kateri
imajo sedež pomembne podružnice banke iz 286. člena tega
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zakona, Evropski bančni organ in po potrebi centralne banke
Evropskega sistema centralnih bank ter pristojni organi tretjih
držav (člani kolegija), če zanje velja obveznost varovanja zaupnih informacij, enakovredna obveznosti iz pododdelka 2.2.1.
tega zakona.
(4) Kolegij iz prvega odstavka tega člena vodi Banka Slovenije, ki v zvezi s tem izvaja zlasti te dejavnosti:
1. odloča o udeležbi članov kolegija na posameznem
sestanku in pri dejavnostih kolegija;
2. obvešča člane kolegija o sestankih in pomembnejših
zadevah, ki bodo obravnavane, ter o odločitvah, sprejetih na
sestankih kolegija, in izvedenih dejavnostih;
3. obvešča Evropski bančni organ o dejavnosti kolegija,
tudi v kriznih razmerah, in mu predloži informacije, pomembne
za približevanje nadzorniških praks.
(5) Banka Slovenije pri vodenju kolegija upošteva mogoč
vpliv sprejetih odločitev na izvajanje nadzora drugih sodelujočih
pristojnih organov, zlasti vpliv na stabilnost finančnega sistema
v državah članicah teh pristojnih organov, še posebno v kriznih
razmerah, poleg tega pa upošteva izvajanje obveznosti iz petega odstavka 281. člena tega zakona.
(6) Ustanovitev in delovanje kolegija ne vplivata na pristojnosti in odgovornosti Banke Slovenije po tem zakonu in Uredbi
(EU) št. 575/2013.
(7) Če je za ustanovitev kolegija kot konsolidacijski nadzornik pristojen pristojni organ druge države članice, Banka
Slovenije sodeluje v tem kolegiju na podlagi pisnega dogovora
iz 298. člena tega zakona.
296. člen
(obvestilo in informacije v kriznih razmerah)
(1) Ob nastopu kriznih razmer, vključno z razmerami
iz 18. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, ali ob neugodnem
razvoju na trgih, ki bi lahko ogrozil likvidnost trga in stabilnost
finančnega sistema v katerikoli državi članici, v kateri so osebe
bančne skupine ali pomembne podružnice iz 280. člena tega
zakona, vključene v to skupino, Banka Slovenije z upoštevanjem 18. člena tega zakona kot konsolidacijski nadzornik takoj,
ko je mogoče, pošlje obvestilo in informacije o tem Evropskemu
bančnemu organu, Evropskemu odboru za sistemska tveganja,
pristojnim organom držav članic, udeleženim pri nadzoru te
skupine, in naslednjim organom vsake od teh držav članic,
kadar so informacije pomembne:
1. centralnim bankam ESCB, kadar so informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog,
vključno z vodenjem monetarne politike in s tem povezanim
zagotavljanjem likvidnosti, nadzorom plačil, klirinških sistemov
in sistemov poravnave ter varovanjem stabilnosti finančnega
sistema;
2. ministrstvom, pristojnim za finance, oziroma državnim
organom drugih držav članic, pristojnim za izvrševanje zakonov
na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi
institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami.
(2) Če je konsolidacijski nadzornik pristojni organ druge
države članice, Banka Slovenije ob nastopu kriznih razmer iz
prejšnjega odstavka takoj, ko je mogoče, o tem obvesti konsolidacijskega nadzornika in druge pristojne organe držav članic,
ki so udeleženi pri nadzoru te bančne skupine na konsolidirani
podlagi ali na subkonsolidirani podlagi, in Evropski bančni
organ.
297. člen
(pridobivanje informacij od drugih pristojnih organov)
Če Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik potrebuje informacije o bančni skupini, ki so bile že posredovane
drugemu pristojnemu organu, mora, če je to mogoče, te informacije pridobiti od tega pristojnega organa z namenom preprečiti podvajanje poročanja bank različnim pristojnim organom, ki
sodelujejo pri nadzoru.
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298. člen
(dogovori s pristojnimi organi o sodelovanju pri nadzoru
na konsolidirani podlagi)
(1) Z namenom zagotoviti učinkovit nadzor na konsolidirani podlagi Banka Slovenije z drugimi pristojnimi organi,
udeleženimi pri tem nadzoru, sklene ustrezne pisne dogovore
o usklajevanju in sodelovanju.
(2) Z dogovori iz prejšnjega odstavka se lahko določijo
dodatne naloge konsolidacijskemu nadzorniku in postopki za
sprejemanje odločitev ter sodelovanja z drugimi pristojnimi
organi.
(3) Banka Slovenije lahko v skladu z 28. členom Uredbe
(EU) št. 1093/2010 na podlagi dvostranskega dogovora prenese pristojnost in odgovornosti za nadzor nad podrejeno banko
pristojnemu organu druge države članice, ki je izdal dovoljenje
in nadzoruje nadrejeno banko države članice, tako da slednja
prevzame odgovornost za nadzor te podrejene banke.
(4) Če je Banka Slovenije pristojna za nadzor nad
nadrejeno banko, lahko v skladu z 28. členom Uredbe (EU)
št. 1093/2010 na podlagi dvostranskega dogovora s pristojnim
organom druge države članice, ki je pristojen za nadzor nad podrejeno družbo, prevzame pristojnost in odgovornosti za nadzor podrejene družbe in o tem obvesti Evropski bančni organ.
299. člen
(izmenjava informacij s pristojnimi organi držav članic
pri nadzoru na konsolidirani podlagi)
(1) Banka Slovenije sodeluje s pristojnimi organi drugih
držav članic v zvezi z nadzorom na konsolidirani podlagi in z
upoštevanjem 22. člena tega zakona tem organom posreduje
zlasti informacije o:
1. pravni strukturi skupine in njeni strukturi upravljanja,
vključno z organizacijsko strukturo, ki zajema vse nadzorovane
subjekte, nenadzorovane subjekte, nenadzorovane podrejene
družbe in pomembne podružnice, ki pripadajo skupini, ter nadrejene osebe z opisom ureditve notranjega upravljanja v skladu
s 128. členom tega zakona, ureditve glede razmerji tesne povezanosti in ureditve upravljanja v podrejenih družbah v skladu
s četrtim odstavkom 134. člena tega zakona ter navedbo vseh
pristojnih organov nadzorovanih subjektov v skupini;
2. postopkih zbiranja informacij od institucij v skupini in
preverjanja pravilnosti teh informacij;
3. neugodnih dogajanjih v banki ali drugih osebah v skupini, ki lahko resno vplivajo na druge banke v skupini;
4. pomembnih ukrepih, ki jih je izrekla banki, vključno z
zahtevo za zagotovitev kapitala iz tretjega odstavka 250. člena
tega zakona, in o vzpostavitvi vsake omejitve za uporabo naprednega pristopa za operativno tveganje.
(2) Če Banka Slovenije, kadar je odgovorna za nadzor
banke, ki jo obvladuje EU nadrejena kreditna institucija, potrebuje informacije glede uporabe pristopov in metodologij iz tega
zakona in Uredbe (EU) št. 575/2013, preden naslovi na banko
zahtevo za predložitev teh informacij, preveri, ali je to mogoče,
ali so te informacije dostopne pri konsolidacijskem nadzorniku.
(3) Če konsolidacijski nadzornik ali pristojni organ druge
države članice Banki Slovenije ne zagotovi vseh bistvenih informacij iz prvega odstavka tega člena oziroma se na zahtevo
po zagotovitvi teh informacij ne odzove v razumnem roku, lahko
Banka Slovenije to zadevo predloži Evropskemu bančnemu
organu v skladu z 19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010.
300. člen
(posvetovanje s pristojnimi organi držav članic, vključenimi
v nadzor na konsolidirani podlagi)
(1) Banka Slovenije se mora pred posamezno odločitvijo,
ki je pomembna tudi za opravljanje nalog nadzora drugih pristojnih organov držav članic, z njimi posvetovati o:
1. spremembah delničarske, organizacijske ali upravljavske strukture banke v skupini, za katere je treba pridobiti
dovoljenje pristojnega organa;
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2. pomembnih ukrepih, ki jih namerava izreči banki, vključno
z zahtevo za zagotovitev kapitala na podlagi zahteve iz tretjega
odstavka 250. člena tega zakona, in o vzpostavitvi vsake omejitve
za uporabo naprednega pristopa za operativno tveganje v skladu
z drugim odstavkom 312. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) V primerih iz 2. točke prejšnjega odstavka se mora
Banka Slovenije vedno posvetovati s konsolidacijskim nadzornikom.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se Banka Slovenije ni dolžna predhodno posvetovati, če je izvedba
ukrepa nujna ali če bi postopek posvetovanja lahko ogrozil
učinkovitost predvidenih ukrepov. V teh primerih mora Banka
Slovenije obvestiti pristojni organ države članice nemudoma
po sprejetju ukrepa.
301. člen
(obveznosti podrejenih družb in nadrejenega finančnega
holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga
glede nadzora na konsolidirani podlagi)
(1) Podrejene družbe morajo nadrejeni banki v bančni skupini oziroma banki, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding ali
nadrejeni mešani finančni holding, posredovati vse informacije, ki
jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni
holding mora svoji podrejeni banki posredovati vse informacije, ki
jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(3) Če nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani
finančni holding banki ne posreduje informacij iz prejšnjega
odstavka, mora banka o tem takoj obvestiti Banko Slovenije.
(4) Podrejene družbe in nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding morajo Banki Slovenije oziroma
drugemu pristojnemu organu, pristojnemu in odgovornemu za
nadzor na konsolidirani podlagi, omogočiti, da opravi pregled
poslovanja zaradi preveritve informacij iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
(5) Obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena
obstajajo tudi, če nadrejena banka, nadrejeni finančni holding,
nadrejeni mešani finančni holding ali banka, ki je podrejena
nadrejenemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu
holdingu, nima sedeža v Republiki Sloveniji.
(6) Družba, ki je podrejena banki, finančnemu holdingu
ali mešanemu finančnemu holdingu, vendar ni vključena v
nadzor na konsolidirani podlagi te banke, finančnega holdinga
oziroma mešanega finančnega holdinga, mora pristojnemu organu, pristojnemu za nadzor na konsolidirani podlagi te banke,
finančnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga:
1. na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, potrebne za nadzor posameznih bank v bančni skupini;
2. omogočiti, da opravi pregled poslovanja zaradi preveritve informacij iz prejšnje točke.
(7) Če je družba iz prejšnjega odstavka zavarovalnica ali
investicijsko podjetje, se pridobivanje oziroma preverjanje informacij lahko opravi tudi po postopku sodelovanja z nadzornimi
organi iz 306. člena tega zakona.
(8) Če ima družba iz šestega odstavka tega člena sedež
v drugi državi članici, se pregled poslovanja iz 2. točke šestega
odstavka tega člena lahko opravi tudi na način iz 308. člena
tega zakona.
(9) V primeru podrejene banke, ki ni vključena v nadzor na
konsolidirani podlagi v skladu z enim od primerov iz 19. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013, lahko Banka Slovenije od nadrejene osebe zahteva informacije, ki bi olajšale nadzor nad to
podrejeno banko.
302. člen
(izpolnjevanje obveznosti na konsolidirani podlagi
v zvezi z mešanim finančnim holdingom)
(1) Če za mešani finančni holding veljajo enakovredne
določbe po tem zakonu in ZFK, zlasti glede nadzora nad upravljanjem tveganj, lahko Banka Slovenije kot konsolidacijski

Stran

2900 /

Št.

25 / 13. 4. 2015

nadzornik po posvetovanju z drugimi pristojnimi ali nadzornimi
organi, pristojnimi za nadzor podrejenih oseb, za ta mešani
finančni holding uporabi samo ustrezne določbe ZFK.
(2) Če za mešani finančni holding veljajo enakovredne določbe po tem zakonu in zakonu, ki ureja zavarovalništvo, zlasti
glede nadzora nad upravljanjem tveganj, lahko Banka Slovenije
kot konsolidacijski nadzornik v dogovoru z nadzornim organom,
pristojnim za nadzor zavarovalniške skupine, za ta mešani finančni holding uporabi samo določbe ZFK, ki veljajo za bančni
sektor kot najpomembnejši v finančnem sektorju finančnega
konglomerata, kot je opredeljen v 9. in 10. členu ZFK.
(3) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzornik obvesti
Evropski bančni organ in Evropski organ za zavarovanja in
poklicne pokojnine o sklepih, sprejetih na podlagi prvega in
drugega odstavka tega člena.
303. člen
(obveznosti mešanega poslovnega holdinga
in njegovih podrejenih družb glede nadzora)
(1) Če je družba, ki je nadrejena eni ali več bankam,
mešani poslovni holding, morajo mešani poslovni holding in
njegove podrejene družbe podrejenim bankam oziroma Banki
Slovenije in drugim pristojnim organom posredovati vse informacije, ki so pomembne za nadzor teh podrejenih bank.
(2) Nadrejeni mešani poslovni holding in njegove podrejene družbe morajo Banki Slovenije oziroma drugemu pristojnemu organu, pristojnemu in odgovornemu za nadzor podrejenih
bank, omogočiti, da opravi pregled poslovanja zaradi preveritve
informacij iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru, ko ima mešani poslovni holding ali ena od
njegovih podrejenih družb sedež v drugi državi članici, se preverjanje informacij opravi v skladu s 308. členom tega zakona.
304. člen
(nadzor nad posli med mešanim poslovnim holdingom
in podrejenimi družbami)
(1) Če je družba, ki je nadrejena eni ali več bankam,
mešani poslovni holding, je Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti za nadzor nad temi bankami pristojna
in odgovorna tudi za nadzor nad posli med temi bankami in
mešanim poslovnim holdingom ter njegovimi drugimi podrejenimi družbami.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora banka vzpostaviti in dosledno uresničevati primerne notranje postopke za
upravljanje tveganj in mehanizme notranjih kontrol, vključno z
zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki,
z namenom ugotavljanja, merjenja, spremljanja in nadzora
poslov z njenim nadrejenim mešanim poslovnim holdingom in
njegovimi podrejenimi družbami.
(3) Banka mora Banki Slovenije poročati o vseh pomembnih poslih z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi drugimi
podrejenimi družbami, ki niso vključeni v poročanje na podlagi
394. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Banka Slovenije lahko podrobneje predpiše način,
vsebino in pogostost poročanja iz prejšnjega odstavka.
305. člen
(izmenjava informacij za namen nadzora
na konsolidirani podlagi)
Če imata nadrejena družba in katerakoli banka, ki ji je
podrejena, sedeža v različnih državah članicah, si mora Banka
Slovenije s pristojnimi organi teh držav članic izmenjevati vse
pomembne informacije, ki lahko omogočijo izvajanje nadzora
na konsolidirani podlagi ali k temu pripomorejo.
306. člen
(sodelovanje med nadzornimi organi, če je ena od podrejenih
družb zavarovalnica ali investicijsko podjetje)
(1) Če banka, finančni holding, mešani finančni holding
ali mešani poslovni holding obvladuje eno ali več podrejenih
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družb, ki imajo položaj zavarovalnice ali druge družbe za investicijske storitve, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje
storitev, Banka Slovenije sodeluje tudi z nadzornimi organi,
pristojnimi za nadzor teh družb.
(2) Banka Slovenije si mora z nadzornimi organi iz prejšnjega odstavka izmenjevati vse informacije, ki lahko olajšajo
njihove naloge in jim omogočijo nadzor nad poslovanjem in
splošnim finančnim položajem družb, ki jih nadzorujejo.
(3) Če je mešani poslovni holding ali njegova podrejena
družba zavarovalnica, se pregled poslovanja iz drugega odstavka 303. člena tega zakona lahko opravi v sodelovanju z
nadzornim organom, pristojnim na nadzor zavarovalnice.
307. člen
(seznam nadrejenih finančnih holdingov
ali nadrejenih mešanih finančnih holdingov)
Banka Slovenije oblikuje sezname nadrejenih finančnih
holdingov ali nadrejenih mešanih finančnih holdingov Republike Slovenije iz 11. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter jih
pošlje pristojnim organom drugih držav članic, Evropskemu
bančnemu organu in Komisiji.
308. člen
(pregled poslovanja zaradi preveritve informacij)
(1) Če želi Banka Slovenije zaradi nadzora, za katerega je pristojna in odgovorna po tem zakonu ali Uredbi (EU)
št. 575/2013, preveriti informacije, ki se nanašajo na banko,
finančni holding, mešani finančni holding, finančno institucijo,
družbo za pomožne storitve, mešani poslovni holding ali podrejeno družbo iz prvega odstavka 303. člena tega zakona, ki
ima sedež v drugi državi članici, zaprosi pristojni organ te druge
države članice, da opravi pregled poslovanja te družbe zaradi
preveritve teh informacij ali da ji omogoči, da sama opravi tak
pregled poslovanja.
(2) Pristojni organ, pristojen in odgovoren za nadzor na
konsolidirani podlagi ali za nadzor nad banko države članice,
lahko na območju Republike Slovenije za namen preveritve
informacij, ki se nanašajo na banko, finančni holding, mešani finančni holding, finančno institucijo, družbo za pomožne bančne
storitve, mešani poslovni holding ali podrejeno družbo iz prvega
odstavka 303. člena tega zakona, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji, opravi pregled poslovanja te družbe. O nameravanem
pregledu poslovanja iz prejšnjega stavka mora pristojni organ
države članice predhodno obvestiti Banko Slovenije, ki se lahko
pregleda udeleži.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima pristojni organ
države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot Banka Slovenije na podlagi 248. člena tega zakona.
(4) Na zaprosilo pristojnega organa države članice mora
Banka Slovenije opraviti pregled poslovanja družbe iz drugega
odstavka tega člena. Pristojni organ države članice se lahko, če
tako zahteva, udeleži pregleda iz prejšnjega stavka.
309. člen
(poslovodstvo nadrejenega finančnega holdinga
ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga)
(1) Nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding mora zagotoviti, da ima njegovo poslovodstvo
ustrezen ugled in izkušnje za vodenje njegovih poslov.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima poslovodstvo nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga ustrezen ugled in izkušnje za
vodenje njegovih poslov, če vsak član poslovodstva izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. ima ustrezne lastnosti in izkušnje pri vodenju poslov
finančne družbe ali drugega podjetja primerljive velikosti in
dejavnosti kot finančna družba oziroma drugih primerljivih poslov in
2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja
in obsodba še ni bila izbrisana ter zoper njega tudi ni vložena
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pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero se lahko izreče kazen
zapora eno leto ali več.
310. člen
(ukrepi nad finančnim holdingom, mešanim finančnim
holdingom in mešanim poslovnim holdingom)
(1) Če finančni holding, mešani finančni holding ali mešani
poslovni holding krši svoje obveznosti, določene v oddelku 9.3.
tega zakona, Banka Slovenije temu holdingu oziroma njegovemu poslovodstvu izda odredbo. Za ukrepe iz prejšnjega stavka
se smiselno uporabljajo določbe 8. poglavja tega zakona, ki
veljajo za ukrepe izrečene banki in članom uprave banke.
(2) Če ima finančni holding, mešani finančni holding ali
mešani poslovni holding sedež v drugi državi članici, Banka
Slovenije o kršitvi obveznosti iz prejšnjega odstavka in o sprejetih ukrepih obvesti pristojni ali nadzorni organ te države članice.
(3) Pri izrekanju ukrepov, katerih namen je odpraviti ugotovljene kršitve ali vzroke za take kršitve finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega
holdinga, mora Banka Slovenije sodelovati s pristojnimi ali
nadzornimi organi drugih držav članic.
311. člen
(nadzor, če ima nadrejena oseba sedež v tretji državi)
(1) Če banka, ki je podrejena drugi banki ali finančnemu
holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, ki ima sedež v
tretji državi, ni subjekt nadzora na konsolidirani podlagi, za
katerega je pristojna in odgovorna Banka Slovenije po 291. členu tega zakona ali pristojni organ druge države članice, mora
Banka Slovenije bodisi na zahtevo nadrejene osebe ali druge
nadzorovane osebe v bančni skupini bodisi na lastno pobudo
preveriti, ali je ta banka predmet nadzora na konsolidirani
podlagi, ki ga opravlja pristojni organ te tretje države in ki je
enakovreden nadzoru na konsolidirani podlagi po tem zakonu
in 2. poglavju II. naslova 1. dela Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Pri preverjanju po prejšnjem odstavku mora Banka
Slovenije upoštevati morebitne splošne usmeritve glede ureditve razmerij v zvezi z nadzorom na konsolidirani podlagi z
nadzornimi organi tretje države, ki jih izda Evropski bančni
odbor, in se o tem posvetovati z Evropskim bančnim organom
in z drugimi pristojnimi organi držav članic, ki so vključeni v
nadzor oseb v skupini.
(3) Če takega enakovrednega nadzora na konsolidirani
podlagi v tretji državi ni, se za banko iz prvega odstavka tega
člena smiselno uporabijo določbe tega zakona in Uredbe (EU)
št. 575/2013 ali Banka Slovenije določi in uporabi druge ustrezne nadzorne postopke in ukrepe, ki lahko dosežejo namen
nadzora banke na konsolidirani podlagi. Banka Slovenije lahko zlasti zahteva, da se ustanovi finančni holding ali mešani
finančni holding s sedežem v Evropski uniji, in uporabi pravila
o konsolidiranem nadzoru za konsolidirani položaj tega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(4) O nadzornih postopkih in ukrepih iz prejšnjega odstavka se mora po predhodnem posvetovanju z drugimi pristojnimi
organi držav članic, vključenimi v nadzor, strinjati pristojni organ
države članice, ki bi bil odgovoren za nadzor na konsolidirani
podlagi.
(5) O nadzornih postopkih in ukrepih iz tretjega odstavka
tega člena Banka Slovenije obvesti druge sodelujoče pristojne
organe držav članic, Evropski bančni organ in Komisijo.
312. člen
(izključitev odgovornosti za nadzor na posamični podlagi)
Nobena pristojnost Banke Slovenije, določena v oddelku
9.3. tega zakona, v razmerju do finančnega holdinga, mešanega finančnega holdinga, finančnih institucij, družb za pomožne
storitve ali drugih družb, ki niso banke, ne pomeni, da je Banka
Slovenije odgovorna za nadzor te družbe na posamični podlagi.
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9.4. Nadzor nad drugimi osebami
313. člen
(odredba o prenehanju opravljanja dejavnosti sprejemanja
depozitov od javnosti in drugih dejavnosti kot banka)
(1) Če oseba v nasprotju s prepovedjo, določeno v
96. členu tega zakona, sprejema depozite od javnosti, ji Banka
Slovenije izda odredbo, s katero ji naloži, da preneha s tem
(v nadaljnjem besedilu: odredba o prenehanju sprejemanja
depozitov od javnosti).
(2) Banka Slovenije lahko še pred izdajo odredbe o prenehanju sprejemanja depozitov od javnosti opravi pregled poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe, opravi pregled poslovanja in zbere druge dokaze o tem, ali oseba zbira depozite od
javnosti. Za zbiranje informacij ter pregled poslovanja pravne
osebe se smiselno uporabljajo določbe 240. do 247. člena
tega zakona.
(3) V odredbi o prenehanju sprejemanja depozitov od
javnosti Banka Slovenije osebi naloži, da v roku, ki ne sme
biti krajši od osmih in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v
katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi s prenehanjem
zbiranja depozitov od javnosti, ter v katerem se oseba lahko
izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe. Oseba mora
poročilu priložiti dokaze, iz katerih izhaja, da je opravila ukrepe
v zvezi s prenehanjem zbiranja depozitov od javnosti.
(4) Če se oseba, ki ni pridobila dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, pri opravljanju dejavnosti predstavlja kot
banka in ne gre za primer iz drugega odstavka 26. člena tega
zakona, ji Banka Slovenije izda odredbo, s katero ji naloži, da
preneha s tem ravnanjem (v nadaljnjem besedilu: odredba o
prenehanju opravljanja dejavnosti kot banka).
(5) Za odredbo o prenehanju opravljanja dejavnosti kot
banka se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek tega
člena.
(6) Če Banka Slovenije v zvezi z osebo, ki ni pridobila
dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, ugotovi okoliščine
iz prvega ali četrtega odstavka tega člena, vendar je ta oseba
kršitve odpravila pred izdajo odredbe iz prvega ali četrtega odstavka tega člena, lahko Banka Slovenije pod pogoji iz osmega odstavka tega člena izda ugotovitveno odločbo, s katero
ugotovi, da je kršila določbe tega zakona in da je ugotovljeno
kršitev odpravila.
(7) Banka Slovenije izda ugotovitveno odločbo iz prejšnjega odstavka, če lahko glede na naravo in pomen kršitev iz
prvega oziroma četrtega odstavka tega člena za zagotavljanje
pravne varnosti in zaščite deponentov izdaja takšne odločbe
in objava informacij na podlagi 277. člena tega zakona pomembno prispeva k izboljšanju praks upravljanja bank in k
preprečevanju ravnanj, ki pomenijo kršitev dolžnosti članov
upravljalnih organov bank.
(8) Banka Slovenije pred izdajo ugotovitvene odločbe
iz šestega odstavka tega člena kršitelja pisno obvesti o ugotovitvah v zvezi s kršitvami iz prvega ali četrtega odstavka
tega člena in o nameri, da bo izdala ugotovitveno odločbo o
odpravljenih kršitvah, ter ga pozove, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o izdaji ugotovitvene
odločbe o odpravi kršitev.
314. člen
(odločba o ugotovitvi razlogov za prisilno likvidacijo
pravne osebe)
(1) Če pravna oseba ne ravna po odredbi iz prvega ali
četrtega odstavka prejšnjega člena, izda Banka Slovenije odločbo, s katero ugotovi, da obstaja razlog za prisilno likvidacijo
te osebe (v nadaljnjem besedilu: odločba o ugotovitvi razloga
za prisilno likvidacijo). Banka Slovenije lahko izda odločbo iz
prejšnjega stavka tudi, če pravna oseba pooblaščeni osebi
Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali če kako drugače ovira
opravljanje nadzora iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Odločba o ugotovitvi razloga za prisilno likvidacijo
mora biti obrazložena.
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(3) Banka Slovenije na podlagi dokončne odločbe o
ugotovitvi razloga za prisilno likvidacijo predlaga pristojnemu
sodišču, da v skladu z zakonom, ki ureja prisilno prenehanje gospodarskih družb, zoper pravno osebo začne postopek
prisilne likvidacije.
(4) Sodišče izda sklep o začetku postopka prisilne likvidacije pravne osebe na podlagi predloga Banke Slovenije iz
prejšnjega odstavka brez ponovnega preizkusa pogojev za začetek tega postopka v treh delovnih dneh od vložitve predloga.
(5) Proti sklepu o začetku postopka prisilne likvidacije iz
prejšnjega odstavka ni pritožbe.
(6) Banka Slovenije je oproščena plačila taks v postopku
prisilne likvidacije, ki ga sodišče začne na njen predlog iz tretjega odstavka tega člena.

ka, po postopku, določenem v 12. poglavju tega zakona, če ta
zakon, Uredba (EU) št. 1024/2013 ali predpis, izdan na njeni
podlagi, za posamezno vrsto postopka ne določa drugače.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek
odločanja Banke Slovenije uporabljajo določbe ZUP.

10. POGLAVJE:
HRANILNICE

321. člen
(izjave strank)
(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno.
(2) V primeru iz drugega odstavka 324. člena tega zakona
lahko stranke dajejo svoje izjave tudi ustno na obravnavi.

315. člen
(uporaba določb o bankah)
(1) Za hranilnice se uporabljajo določbe drugih poglavij
tega zakona, ki se nanašajo na banke, če ni v 10. poglavju tega
zakona drugače določeno.
(2) Hranilnica lahko opravljanje nalog notranjega revidiranja s pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje teh nalog.
316. člen
(dejavnosti hranilnice)
Hranilnica sme začeti z opravljanjem poslov v tujih valutah, če pridobi dovoljenje za opravljanje teh poslov v skladu s
tem zakonom.
317. člen
(ustanovni kapital)
Najnižji znesek ustanovnega kapitala hranilnice je
1.000.000 eurov.
11. POGLAVJE:
IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
318. člen
(reševanje sporov med ponudniki storitev in potrošniki)
(1) Banke morajo potrošnikom omogočiti izvensodno reševanje sporov v zvezi z bančnimi storitvam pred neodvisnim
subjektom.
(2) Banka, ki pooblasti neodvisni subjekt za odločanje
o sporih v skladu s prejšnjim odstavkom, na svojih spletnih
straneh in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na
vidnem mestu objavi informacijo o pooblaščeni instituciji za
reševanje sporov, o obliki in sestavi organa, ki v okviru pooblaščenega subjekta odloča v sporu, in o načinu ter postopku
odločanja tega organa.
12. POGLAVJE:
POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE
V POSAMIČNIH ZADEVAH
IN POSTOPEK SODNEGA VARSTVA
12.1. Splošne določbe
319. člen
(uporaba določb o postopku)
(1) Banka Slovenije odloča o posamičnih zadevah, za
katere je pristojna po tem zakonu in Uredbi (EU) št. 1024/2013,
ter opravlja procesna dejanja v postopkih, za katere je v skladu
z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pristojna Evropska centralna ban-

320. člen
(vodenje postopka in pooblastila za odločanje)
(1) O posamičnih zadevah po tem zakonu ali Uredbi (EU)
št. 1024/2013, za katere je pristojna Banka Slovenije, odloča
Svet Banke Slovenije kot kolegijski organ.
(2) Postopek do izdaje odločitve vodi strokovni delavec
Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZUP in ki ga
za to pooblasti guverner Banke Slovenije.

322. člen
(možnost izjave)
(1) Banka Slovenije mora pred izdajo odločbe, ki jo izda
po uradni dolžnosti, stranko pozvati, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločitev, če v posameznem
primeru stranki ni bila zagotovljena drugačna možnost, da se
izjavi o teh dejstvih ali okoliščinah.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se
stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni;
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če
se nanje sklicuje, in da po preteku roka za izjavo ne bo imela
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja,
da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka
tega člena, niso podane, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje
na listinske dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne
uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi
priloženi.
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
323. člen
(vročanje)
(1) V postopkih po tem zakonu se vročitve pravni osebi
ali samostojnemu podjetniku posamezniku opravijo tako, da se
dokumenti izročijo osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali če te
osebe ni, drugemu zaposlenemu, ki se najde v pisarni oziroma
poslovnem prostoru.
(2) Vročitve članom uprave in članom nadzornega sveta
banke se opravljajo z vročanjem banki. Šteje se, da je z vročitvijo banki opravljena tudi vročitev članom uprave oziroma
članom nadzornega sveta.
(3) Kadar stranko v postopku zastopa odvetnik, se šteje,
da je vročitev stranki opravljena, če je dokument vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
324. člen
(obravnava)
(1) Banka Slovenije obravnava zadeve brez naroka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije razpiše
ustno obravnavo:
1. če je treba zaslišati priče ali izvedence,
2. če sta v postopku udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi,

Uradni list Republike Slovenije
3. če je treba opraviti ustni razgovor po 41. členu tega
zakona ali
4. v drugih primerih, če presodi, da je to koristno za razjasnitev zadeve.
325. člen
(odločanje)
(1) Banka Slovenije odloča v obliki odločb, sklepov in
odredb (v nadaljnjem besedilu: akti).
(2) Z odločbo Banka Slovenije odloča o izdaji in odvzemu
dovoljenj ter o drugih zadevah, razen o tistih, za katere zakon
določa, da o njih odloča s sklepom ali z odredbo.
(3) S sklepom Banka Slovenije odloča o vprašanjih, ki
se tičejo postopka ali se pojavijo v zvezi z izvedbo postopka.
(4) Akti Banke Slovenije morajo biti obrazloženi, če ta ali
drug zakon ne določa drugače.
(5) Izrek akta iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. osebne podatke subjekta nadzora, ki je fizična oseba
(osebno ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne
podatke, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče),
za pravno osebo pa naziv in sedež ter matično številko, če teh
podatkov ni, pa podatke o subjektu nadzora, ki so bili navedeni
oziroma ugotovljeni v postopku;
2. kratek opis dejstev in okoliščin, ki pomenijo kršitev
predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega zakona (kraj in
čas storitve, način storitve ter odločilne okoliščine), z navedbo
predpisa, ki določa obveznost ali zahtevo, ki je bila kršena.
(6) V obrazložitvi odločbe ali sklepa, s katerim se konča
postopek odločanja Banke Slovenije, je treba kratko navesti
izjavo subjekta nadzora o dejanju, kadar je v skladu s tem zakonom subjekt pozvan, da poda izjavo, ter dejstva in dokaze,
na katere je oprta odločitev.
(7) Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo organa, pri katerem
se pravno sredstvo vloži.
326. člen
(pravna sredstva v postopku Banke Slovenije)
(1) Proti odredbam je dopusten ugovor v primerih in pod
pogoji, določenimi v tem zakonu.
(2) Proti aktom, ki jih izda Banke Slovenije v skladu s tem
zakonom, ni pritožbe.
(3) V postopku odločanja Banke Slovenije ni mogoče
zahtevati vrnitve v prejšnje stanje.
(4) Sodno varstvo proti aktom, ki jih izda Banka Slovenije
v skladu s tem zakonom, se zagotavlja v postopku, določenem
s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega
varstva).
327. člen
(izvršljivost)
(1) Odločbe Banke Slovenije postanejo izvršljive z njihovo
dokončnostjo, odločbe, s katerimi se izreče globa ali določi
denarna obveznost banke, pa postanejo izvršljive z njihovo
pravnomočnostjo.
(2) Odredbe Banke Slovenije ni mogoče prisilno izvršiti.
328. člen
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prejšnjega odstavka lahko Banka Slovenije v primeru dvoma
zahteva, naj pisno obrazloži svojo pravno korist ter predloži
ustrezna dokazila.
(4) Če so bili v postopku uporabljeni dokumenti, ki vsebujejo podatke, ki se štejejo kot poslovna skrivnost osebe, ki
ni subjekt nadzora v predmetnem postopku, Banka Slovenije
pozove osebo, na katero se nanašajo podatki, da v določenem
roku v dokumentu označi podatke, ki jih šteje kot zaupne, in
poda utemeljitev v zvezi z zaupnostjo teh podatkov. Pred razkritjem dokumentov Banka Slovenije prekrije osebne podatke
ter druge zaupne podatke iz prvega stavka tega člena.
(5) Dokument se razkrije osebi iz prvega in drugega
odstavka tega člena brez osebnih in drugih zaupnih podatkov
iz prejšnjega odstavka v obsegu, ki upošteva zakoniti interes
oseb, ki niso subjekti nadzora v postopku Banke Slovenije.
Pravica iz prvega in drugega odstavka tega člena ne vključuje
pravice dostopa do zaupnih informacij, razen če so glede razkritja in uporabe zaupnih informacij osebi iz prvega in drugega
odstavka tega člena izpolnjeni pogoji iz pododdelka 2.2.1. tega
zakona.
(6) Če v zvezi z zahtevo subjekta nadzora ali druge osebe
za pregled dokumentov zadeve niso izpolnjeni pogoji iz prvega
do petega odstavka tega člena, Banka Slovenije z odločbo zavrne zahtevo. Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve lahko subjekt
nadzora ali druga oseba, ki je zahtevala pregled dokumentov
v zadevi, začne postopek sodnega varstva po tem zakonu.
(7) Banka Slovenije v tarifi določi nadomestila, ki se zaračunajo osebi iz prvega in drugega odstavka tega člena za
pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje dokumentov in ki
odražajo dejanske stroške, ki nastanejo v zvezi s temi dejanji.
12.2. Postopek odločanja o izdaji dovoljenj in soglasij
329. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe oddelka 12.2. tega zakona se uporabljajo v
postopku odločanja o izdaji dovoljenj ali soglasij (v nadaljnjem
besedilu: dovoljenja), o katerih na podlagi tega zakona in Uredbe (EU) št. 1024/2013 odloča Banka Slovenije, če ta zakon
za posamezni postopek izdaje dovoljenja ne določa drugače.
(2) V postopku odločanja o izdaji dovoljenj se uporabljajo
določbe oddelka 12.1. tega zakona, če ni v oddelku 12.2. tega
zakona določeno drugače.
330. člen
(taksa za odločanje)
(1) Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, ki se
izdajo na podlagi tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in
se vložijo pri Banki Slovenije, ter za odločanje o izdaji dovoljenj,
ki jih Banka Slovenije izdaja po uradni dolžnosti, morajo vložniki
oziroma prejemniki dovoljenj plačati takso, določeno s tarifo
Banke Slovenije.
(2) Kadar je Banka Slovenije pristojna za posamezna dejanja v postopku odločanja o zadevah, za katere je na podlagi
Uredbe (EU) št. 1024/2013 pristojna Evropska centralna banka,
Banka Slovenije s tarifo določi takso, ki jo za opravljena dejanja
Banke Slovenije v tem postopku opravi Banka Slovenije.
331. člen

(pregled dokumentov in dostop do zaupnih informacij)

(udeleženci v postopku odločanja
o zahtevi za izdajo dovoljenja)

(1) Subjekt nadzora ima pravico pregledovati dokumente
zadeve v postopku odločanja Banke Slovenije in na svoje stroške prepisati ali preslikati dokumente v fizični ali elektronski
obliki. Pregledovanje, prepisovanje in preslikovanje dokumentov nadzoruje določena uradna oseba.
(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug,
ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist.
(3) Pregled in prepis dokumentov na podlagi prvega in
drugega odstavka tega člena se zahteva pisno. Od osebe iz

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vložnik).
(2) V postopku z zahtevo za izdajo dovoljenja banki lahko sodelujejo tudi člani nadzornega sveta banke ter imetniki
kvalificiranih deležev, če tako odloči Banka Slovenije, ker je
sodelovanje nujno ali ustrezno za doseganje ciljev nadzora nad
banko v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU) št. 1024/2013,
in če na podlagi poziva Banke Slovenije ta oseba v določenem roku pisno potrdi svoje sodelovanje v postopku. Član
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nadzornega sveta ali kvalificirani imetnik, ki je v skladu s tem
zakonom upravičen sodelovati v postopku, lahko prisostvuje ali
je seznanjen z dejanji v postopku, ni pa upravičen samostojno
opravljati dejanj v postopku.
(3) V postopku z zahtevo za izdajo dovoljenja članu uprave, članu nadzornega sveta ali imetniku kvalificiranega deleža
lahko sodeluje tudi banka, (drug) član uprave, (drug) član
nadzornega sveta in (drug) kvalificirani imetnik, če tako odloči
Banka Slovenije, ker je sodelovanje nujno ali ustrezno za
doseganje ciljev nadzora nad banko v skladu s tem zakonom
in Uredbo (EU) št. 1024/2013, in če na podlagi poziva Banke
Slovenije ta oseba v določenem roku pisno potrdi svoje sodelovanje v postopku. Oseba, ki je v skladu s tem zakonom upravičena sodelovati v postopku, lahko prisostvuje ali je seznanjena
z dejanji v postopku, ni pa upravičena samostojno opravljati
dejanj v postopku.
(4) Udeleženec v postopku izdaje dovoljenja je lahko
poleg subjekta nadzora in oseb iz drugega in tretjega odstavka tega člena tudi oseba, ki jo Banka Slovenije na podlagi
predloga subjekta nadzora povabi k sodelovanju v postopku,
če ugotovi, da utegne biti pravni interes te osebe z izdajo
dovoljenja prizadet. Oseba, ki je v skladu s tem odstavkom
upravičena sodelovati v postopku izdaje dovoljenja, lahko v
postopku podaja pisne izjave, ni pa upravičena samostojno
opravljati drugih procesnih dejanj v postopku do izdaje odločbe
o zahtevi za izdajo dovoljenja.
(5) V postopku nadzora in postopku izdaje ukrepa nadzora se glede udeležencev ne uporabljajo določbe 43., 44., 45.,
142. in 143. člena ZUP.
(6) Za osebe iz drugega do četrtega odstavka tega člena
se glede pregleda dokumentov v zadevi in dostopa do zaupnih
informacij ter zaupnih podatkov uporablja 328. člen tega zakona. Odločba ali sklep, s katerim se konča postopek odločanja
Banke Slovenije, se tem osebam vroči na način, da se podatki
in informacije, ki jih ta oseba ni upravičena pridobiti, prekrijejo.
(7) Vsak stranka in udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
332. člen
(začetek postopka)
(1) Postopek odločanja Banke Slovenije se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja pri Banki Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na predlog drugega pristojnega
organa začne Banka Slovenije postopek za izdajo dovoljenja
samo, kadar tako določa zakon, Uredba (EU) št. 575/2013,
Uredba (EU) št. 1024/2013 ali drugi predpisi Evropske unije.
333. člen
(vsebina zahteve)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja, ki se vloži pri Banki
Slovenije, mora obsegati:
1. osebne podatke vložnika;
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja;
3. druge podatke, določene z zakonom, Uredbo (EU)
št. 575/2013 ali Uredbo (EU) št. 1024/2013 in predpisi, izdanimi
na njihovi podlagi.
(2) Zahtevi je treba priložiti listine, določene z zakonom ali
uredbo, in druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka
za izdajo dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o
zahtevi.
334. člen
(procesne predpostavke za odločanje)
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Banka
Slovenije preizkusi, ali so izpolnjene naslednje procesne predpostavke za odločanje o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba;
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati;
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3. ali so zahtevi priložene predpisane listine;
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma
nadomestila za delo Banke Slovenije;
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
(2) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in pomanjkljivosti ni
mogoče odpraviti, s sklepom zavrže zahtevo.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti
mogoče odpraviti, pozove vložnika, da pomanjkljivosti odpravi
v roku, ki ne sme biti krajši od osmih in ne daljši kot 15 dni.
(4) Če vložnik pomanjkljivosti v roku, določenem s sklepom o odpravi pomanjkljivosti, ne odpravi, Banka Slovenije s
sklepom zavrže zahtevo.
(5) Proti sklepu o odpravi pomanjkljivosti ni posebnega
postopka sodnega varstva.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev ali za združitev oziroma delitev, mora
Banka Slovenije izdati sklep o odpravi pomanjkljivosti v dveh
mesecih od prejema zahteve, v drugih primerih pa v enem
mesecu od prejema zahteve.
335. člen
(izvajanje dokazov in odločanje)
(1) V postopku odločanja o zahtevi lahko Banka Slovenije
izvede tudi dokaze, ki jih vložnik ni predlagal, če so ti potrebni
za ugotovitev dejstev, ki so pomembna za odločitev o zahtevi.
Pri tem lahko Banka Slovenije od vložnika zahteva, da ji:
1. v roku, ki ne sme biti krajši od osmih dni, predloži dodatne podatke oziroma listine;
2. omogoči, da opravi pregled njegovega poslovanja.
(2) Za pregled poslovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo 242. do 247. člen tega zakona.
(3) Banka Slovenije zavrne zahtevo, če vložnik:
1. v roku, določenem v zahtevi iz 1. točke prvega odstavka tega člena, Banki Slovenije ne predloži zahtevanih podatkov
oziroma listin ali
2. odkloni zahtevo Banke Slovenije iz 2. točke prvega
odstavka tega člena oziroma kako drugače ovira izvedbo pregleda poslovanja.
336. člen
(možnost izjave o zavrnitvi zahteve za izdajo dovoljenja)
(1) Če namerava Banka Slovenije zavrniti zahtevo za
izdajo dovoljenja na podlagi dejstev ali dokazov, ki jih ni predlagal vložnik, mora pred izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve
vložniku dati možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki
so pomembni za to odločitev.
(2) Za možnost izjave iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo prvi do peti odstavek 322. člena tega zakona, le da
rok za izjavo stranke ne more biti krajši od 15 dni.
337. člen
(rok za odločitev)
(1) Banka Slovenije mora o zahtevi za izdajo teh dovoljenj odločiti v šestih mesecih od prejema zahteve za izdajo
dovoljenja:
1. za opravljanje bančnih, finančnih in dodatnih finančnih
storitev,
2. za združitev oziroma delitev.
(2) O zahtevi za izdajo drugih dovoljenj in soglasij mora
Banka Slovenije odločiti v treh mesecih od prejema zahteve,
razen če za odločanje o posameznem dovoljenju ali soglasju
ta zakon, Uredba (EU) št. 575/2013 ali drug predpis izrecno
določa drugačen rok.
(3) Če je Banka Slovenije pozvala stranko, naj odpravi
pomanjkljivosti v skladu s šestim odstavkom 334. člena tega
zakona, rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
teče od trenutka, ko so bile pomanjkljivosti odpravljene.
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(4) Če je Banka Slovenije pred iztekom roka iz prvega
odstavka tega člena v skladu s 336. členom tega zakona vložnika pozvala, da se izjasni o razlogih za zavrnitev zahteve,
rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ne teče od
vročitve poziva do izteka roka za izjavo oziroma do prejema
izjave, če je bila ta posredovana v roku, določenem s pozivom.
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338. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe oddelka 12.3. tega zakona o postopku nadzora se uporabljajo v vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja
Banka Slovenije po tem ali drugem zakonu, če zakon za posamezen postopek nadzora ne določa drugače.
(2) V postopku nadzora se uporabljajo določbe oddelka
12.1. tega zakona, če ni v oddelku 12.3. tega zakona določeno
drugače.
(3) V postopku nadzora se smiselno uporabljajo tretji
odstavek 20. člena ter drugi in tretji odstavek 23. člena ZIN.
339. člen
(udeleženci postopka nadzora
in postopka izdaje ukrepa nadzora)
(1) Stranka v postopku nadzora in v postopku izdaje
ukrepa nadzora je subjekt nadzora, nad katerim Banka Slovenije opravlja nadzor v skladu s tem zakonom in Uredbo (EU)
št. 1024/2013.
(2) V postopku nadzora nad banko lahko poleg stranke
sodelujejo tudi član nadzornega sveta banke, če tako odloči
Banka Slovenije, ker je sodelovanje nujno ali ustrezno za
doseganje ciljev nadzora nad banko v skladu s tem zakonom
in Uredbo (EU) št. 1024/2013, in če na podlagi poziva Banke
Slovenije ta oseba v določenem roku pisno potrdi svoje sodelovanje v postopku. Član nadzornega sveta, ki je v skladu s tem
zakonom upravičen sodelovati v postopku nadzora, lahko prisostvuje ali je seznanjen z dejanji v postopku nadzora, podaja
pisne izjave in predlaga dokaze, ni pa upravičen samostojno
opravljati dejanj v postopku nadzora.
(3) Udeleženec v postopku izdaje ukrepa nadzora Banke
Slovenije je lahko poleg subjekta nadzora in oseb iz prejšnjega
odstavka tudi oseba, ki jo Banka Slovenije na podlagi zahteve
subjekta nadzora povabi k sodelovanju v postopku, če ugotovi, da utegne biti pravni interes te osebe z ukrepom nadzora
prizadet. Oseba, ki je v skladu s tem odstavkom upravičena
sodelovati v postopku izdaje ukrepa nadzora, lahko podaja
pisne izjave in predlaga dokaze, ni pa upravičena samostojno
opravljati drugih procesnih dejanj do izdaje akta Banke Slovenije, s katerim se izreče ukrep nadzora.
(4) V postopku nadzora in postopku izdaje ukrepa nadzora se glede udeležencev ne uporabljajo določbe 43., 44., 45.,
142. in 143. člena ZUP.
(5) Za osebe iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena se glede pregleda dokumentov v zadevi in dostopa
do zaupnih informacij in zaupnih podatkov uporablja 328. člen
tega zakona. Akti, izdani v postopku izdaje ukrepa nadzora, se
tem osebam vročijo na način, da se podatki in informacije, ki
jih ta oseba ni upravičena pridobiti, prekrijejo.
340. člen
(vodenje postopka in izrekanje ukrepov nadzora)
(1) Banka Slovenije vodi postopek nadzora in izreka ukrepe nadzora po uradni dolžnosti.
(2) Banka Slovenije začne postopek nadzora nad drugo
osebo iz 12. člena tega zakona na podlagi prijave tržnega
inšpektorja oziroma drugega pristojnega državnega organa,
po uradni dolžnosti pa takrat, kadar iz informacij, ki jih pridobi
pri opravljanju nadzora nad bankami ali v zvezi z izvrševanjem
drugih svojih pristojnosti, izhaja, da obstajajo razlogi za tak
nadzor.
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12.3.2. Odredba
341. člen
(uporaba določb o odredbi)
Določbe pododdelka 12.3.2. tega zakona se uporabljajo,
kadar ta zakon določa, da Banka Slovenije odloča z odredbo.

12.3. Postopek nadzora
12.3.1. Splošne določbe
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342. člen
(vsebina odredbe)
Izrek odredbe mora obsegati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo
naložena;
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve
in predložiti poročilo o odpravi kršitev;
3. način odprave kršitve, kadar Banka Slovenije subjektu
nadzora naloži dodatne ukrepe, s katerimi se kršitve odpravijo
na določen način;
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Banka
Slovenije subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži
določene listine oziroma druge dokaze.
343. člen
(ugovor proti odredbi)
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora in druga oseba, ki je
v skladu s tem zakonom sodelovala v postopku izdaje ukrepa
nadzora, pravico vložiti ugovor v osmih dneh od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se
rok za odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od
vložitve ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije z
odredbo odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, če zaradi narave
kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati.
344. člen
(razlogi za ugovor)
(1) Ugovor je dopusten, če:
1. kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana;
2. dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo
odredbe, nima znakov kršitve;
3. odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti v
roku ali na način, določen z odredbo;
4. bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v
nasprotju s prisilnimi predpisi;
5. je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad
katero Banka Slovenije ni pristojna opravljati nadzora;
6. je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko
stanje; ali
7. je podana kršitev pravil postopka.
(2) Za bistveno kršitev pravil postopka se po tem zakonu
šteje, če:
1. je odredbo izdala oseba ali organ Banke Slovenije, ki
ni pristojen za izdajo odredbe;
2. je kot stranka nastopal nekdo, ki ni subjekt nadzora;
3. je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba,
ki bi po zakonu morala biti izločena; ali
4. se odredbe ne da preizkusiti.
(3) Oseba, ki je v skladu s tem zakonom sodelovala v postopku izdaje ukrepa, ter upravičena oseba na podlagi drugega
odstavka 343. člena tega zakona, lahko vloži ugovor zoper
odredbo le, če je zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena
prizadet njen pravni interes.
345. člen
(vsebina ugovora)

delu;

(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem
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3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga.
(2) Za odločanje o ugovoru mora vložnik plačati takso,
določeno s tarifo Banke Slovenije.
(3) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz
katerih izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo
naložena, niso podane, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi
sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru.
(4) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč
Banka Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki
so priloženi ugovoru.
(5) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
346. člen
(meje preizkusa odredbe)
Banka Slovenije preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih
in obrazloženih v ugovoru.
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zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe
tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije
pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
350. člen
(odločanje o odvzemu dovoljenja)
(1) Banka Slovenije mora odločiti o odvzemu dovoljenja
v 30 dneh od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja
oziroma od izteka roka za tako izjavo.
(2) Banka Slovenije sme odločati o odvzemu dovoljenja
samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je
izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in
samo na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku postopka in ki jih je izjavi o razlogih za
odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora.

347. člen

351. člen

(odločanje o ugovoru)

(ustavitev postopka)

(1) O ugovoru odloča Svet Banke Slovenije z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Svet Banke Slovenije
ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo odpravi.
(3) Svet Banke Slovenije ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če Svet Banke Slovenije ugotovi, da je podan razlog
iz 1., 2. ali 5. točke prvega odstavka 344. člena tega zakona,
odpravi odredbo.
(5) Če Svet Banke Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz
3., 4., 6. ali 7. točke prvega odstavka 344. člena tega zakona,
glede na naravo kršitve odpravi odredbo ali jo spremeni.

Banka Slovenije ustavi postopek za odvzem dovoljenja,
če na podlagi dokazov iz drugega odstavka prejšnjega člena
ugotovi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih
je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja,
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja.

12.3.3. Odvzem dovoljenja
348. člen
(začetek postopka za odvzem dovoljenja)
(1) Banka Slovenije začne postopek za odvzem dovoljenja, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum,
da je podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen
s tem zakonom, razen če je za odločanje o odvzemu posameznega dovoljenja pri opravljanju nadzora nad banko v skladu z
Uredbo (EU) št. 1024/2013 pristojna Evropska centralna banka.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja odloči
Banka Slovenije z odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o
začetku postopka za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja
mora obsegati:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog
za začetek postopka;
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je
Banka Slovenije zaključila, da obstaja utemeljen sum iz prvega
odstavka tega člena;
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja
Banka Slovenije določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni
in ne daljši od 30 dni, šteto od dneva vročitve odločbe subjektu
nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih
za začetek postopka (v nadaljnjem besedilu: izjava o razlogih
za odvzem dovoljenja).
349. člen
(izjava o razlogih za odvzem dovoljenja)
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt
nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja
ni utemeljen, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj

352. člen
(odločba o odvzemu dovoljenja)
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja z navedbo številke in
datuma izdaje dovoljenja;
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter datum rojstva
subjekta nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto;
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog
za odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
353. člen
(uporaba določb o postopku za odvzem dovoljenja)
Določbe pododdelka 12.3.3. tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za:
1. postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja in
2. preklic soglasja, ki ga je izdala Banka Slovenije.
12.4. Postopek sodnega varstva
354. člen
(postopek sodnega varstva)
(1) Za postopek sodnega varstva proti odločbam, ki jih
izda Banka Slovenije, se uporabljajo določbe ZUS-1, če ni s
tem zakonom določeno drugače.
(2) V postopku sodnega varstva zoper odločbo Banke
Slovenije odloča Upravno sodišče Republike Slovenije v senatu
treh sodnikov.
355. člen
(pravica do sodnega varstva)
(1) Tožbo zoper akte, ki jih v postopku nadzora izda Banka Slovenije, lahko pod pogoji, določenimi v tem zakonu, vloži
le subjekt nadzora.
(2) V postopku sodnega varstva po tem zakonu lahko
stranka, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita,
opravlja dejanja v postopku samo po pooblaščencu, ki ima
opravljen pravniški državni izpit.
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356. člen

Št.
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361. člen

(izpodbijanje aktov Banke Slovenije)

(seja)

(1) Postopek sodnega varstva je mogoče začeti z vložitvijo tožbe proti odločbi Banke Slovenije, če ta zakon ne določa
drugače.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek proti naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva:
1. proti odločbi, s katero Banka Slovenije začne postopek
za odvzem dovoljenja;
2. proti odločbi, s katero Banka Slovenije odloči o ugovoru
proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo.
(3) Odločba iz 1. točke prejšnjega odstavka se lahko
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o
odvzemu dovoljenja.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva zoper odločbo, s
katero je Banka Slovenije zavrnila ugovor zoper odredbo.
(5) Postopek sodnega varstva je mogoče začeti zoper
sklep, s katerim se konča postopek odločanja, začet na zahtevo stranke in v drugih primerih, ko ta zakon izrecno določa, da
je zoper sklep dopusten poseben postopek sodnega varstva.
(6) Zoper odredbo, ki jo izda Banka Slovenije, ni posebnega postopka sodnega varstva.

(1) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če dejansko stanje, ki je bilo podlaga za izdajo odločbe, med tožnikom
in Banko Slovenije ni sporno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko sodišče odloči brez glavne obravnave tudi v naslednjih primerih:
1. če je že na podlagi tožbe, izpodbijanega akta ter
upravnih spisov očitno, da je treba tožbi ugoditi in upravni akt
odpraviti na podlagi prvega odstavka 64. člena ZUS-1, pa v
upravnem sporu ni sodeloval tudi stranski udeleženec z nasprotnim interesom;
2. če je dejansko stanje med tožnikom in Banko Slovenje
sporno, vendar stranke navajajo zgolj tista nova dejstva in dokaze, ki jih v skladu s tem zakonom sodišče ne more upoštevati
(359. člen tega zakona);
3. če gre za spor med istima strankama, pa gre za podobno dejansko in pravno podlago ter je o tem vprašanju sodišče
že pravnomočno odločilo.
(3) Stranke se lahko glavni obravnavi tudi odpovedo. V
tem primeru sodišče odloči na seji in pri tem upošteva dejansko
stanje, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje upravnega akta
ter morebitna nova dejstva in dokaze, ki jih predložijo stranke in
jih sodišče v skladu s tem zakonom lahko upošteva (359. člen
tega zakona).

357. člen
(prednostno odločanje)
Zadeve v postopku sodnega varstva po tem zakonu so
nujne in o njih sodišče odloča prednostno.
358. člen
(tožba in odgovor na tožbo)
(1) Tožbo v postopku sodnega varstva je treba vložiti v
15 dneh.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka teče od vročitve odločbe.
Če tožniku odločba ni bila vročena, teče rok iz prejšnjega
odstavka od objave odločbe v skladu z 276. in 277. členom
tega zakona.
(3) Tožba v postopku sodnega varstva zoper odločbo
Banke Slovenije ne zadrži izvršitve odločbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije
po uradni dolžnosti s sklepom odloči, da se izvršitev odločbe,
zoper katero se vložena tožba v postopku sodnega varstva,
odloži. Zoper ta sklep ni sodnega varstva.
(5) Rok za odgovor na tožbo je 15 dni.
359. člen
(nova dejstva in dokazi)
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.

362. člen
(odločitev sodišča)
Če je subjekt nadzora pretežno ali v celoti izvršil odločbo,
ki jo je izdala Banka Slovenije, sodišče v primeru, ko v postopku
sodnega varstva ugotovi razloge, zaradi katerih se izpodbijani
akt lahko odpravi ali izreče za ničnega, izpodbijanega akta ne
odpravi, ampak zgolj ugotovi njegovo nezakonitost.
13. POGLAVJE:
IZVAJANJE IZREDNIH UKREPOV BANKE SLOVENIJE
363. člen
(uporaba predpisov glede izvajanja izrednih ukrepov)
Za izvajanje izrednih ukrepov za zagotovitev stabilnosti
finančnega sistema se uporabljajo določbe 7.7. poglavja Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12,
56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13; v nadaljnjem besedilu: ZBan-1),
zakona, ki ureja organ in sklad za reševanje bank, in tega
zakona.
364. člen

360. člen

(predčasno poplačilo zaradi postopnega prenehanja banke)

(meje preizkusa)

(1) Če v času trajanja izredne uprave Banka Slovenije
v zvezi z izvajanjem načrta reorganizacije ugotovi, da so na
podlagi ukrepov za postopno prenehanje banke izpolnjeni pogoji za poplačilo posameznih obveznosti banke pred
zapadlostjo teh obveznosti, ima banka z izredno upravo ne
glede na splošna pravila o pravici predčasnega plačila, določena z zakonom ali pogodbo, pravico predčasno poplačati
to obveznost in pri tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od
plačila do zapadlosti. Pogoji za predčasno poplačilo obveznosti so izpolnjeni, če so na podlagi ukrepov za unovčitev
premoženja banke zagotovljena zadostna likvidna sredstva
in predčasno poplačilo ne bi ogrozilo doseganja ciljev izrednih ukrepov v banki.
(2) Če se na podlagi prejšnjega odstavka predčasno
poplača obveznost banke, ki se šteje kot zajamčena vloga na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1, se pri
takšni izpolnitvi odštejejo obresti za obdobje od plačila do
zapadlosti.

(1) Sodišče preizkusi odločbo Banke Slovenije v mejah
tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v
tožbi, pri tem pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve
določb postopka.
(2) Za bistveno kršitev pravil postopka izdaje odločbe
Banke Slovenije se šteje, če:
1. je odločbo izdala oseba ali organ Banke Slovenije, ki ni
pristojen za izdajo odločbe;
2. subjektu nadzora ni bila dana možnost, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, razen
če zakon tako določa;
3. je kot stranka nastopal nekdo, ki ni subjekt nadzora;
4. subjekta nadzora ni zastopal zakoniti zastopnik oziroma, če pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila;
5. je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba,
ki bi po zakonu morala biti izločena; ali
6. se odločbe ne da preizkusiti.

Stran
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365. člen

(vloge s prednostnim poplačilom v stečaju banke)
(1) Vloge pri banki, ki se upoštevajo pri določitvi zajamčene vloge na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZBan-1,
se v znesku, ki presega znesek 100.000 eurov, v stečajnem
postopku nad banko poplačajo iz stečajne mase po poplačilu
vseh prednostnih terjatev, vendar pred poplačilom terjatev iz
drugega odstavka tega člena in navadnih terjatev.
(2) Terjatve na podlagi vlog iz petega odstavka 310. člena
ZBan-1, razen terjatev iz 8. točke petega odstavka 310. člena
ZBan-1, se v stečajnem postopku nad banko poplačajo iz
stečajne mase po poplačilu prednostnih terjatev in terjatev iz
prejšnjega odstavka, vendar pred navadnimi terjatvami.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka se upoštevajo
tudi za namen opredelitve položaja upnikov banke v zvezi z
izrednimi ukrepi.
14. POGLAVJE:
SISTEM IZMENJAVE INFORMACIJ O BONITETI STRANK
366. člen
(sistem izmenjave informacij o boniteti strank)
(1) Sistem izmenjave informacij o boniteti strank vzpostavi
Banka Slovenije.
(2) Podatki se v sistemu izmenjave informacij o boniteti
strank zbirajo in obdelujejo le za namen:
– upravljanja s kreditnim tveganjem bank in drugih pravnih
oseb iz 367. člena tega zakona,
– zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja
prezadolževanja,
– izvajanja nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja
v bankah,
– statističnega poročanja.
(3) Banke in druge pravne osebe iz 367. člena tega
zakona morajo zaradi upravljanja s kreditnim tveganjem zbirati in obdelovati informacije iz prvega in drugega odstavka
368. člena tega zakona o svojih strankah, ki so fizične osebe,
in jih posredovati v sistem iz prvega odstavka tega člena.
(4) Sistem izmenjave informacij o boniteti strank mora biti
zasnovan tako, da:
1. je mogoč dostop do bonitetnih podatkov o posamezni
osebi, prikaz teh podatkov na zaslon in izpis podatkov na papir
(v nadaljnjem besedilu: izpis bonitetnih podatkov o posamezni
osebi);
2. napačni podatek, ki se izbriše na podlagi 370. člena
tega zakona, ni več naveden v izpisu bonitetnih podatkov o
posamezni osebi takoj, ko je izbrisan.
(5) Oseba, vključena v sistem, ne sme uporabiti podatkov
iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank:
– pri odločanju, ali fizični osebi odpreti transakcijski račun;
– za neposredno ali ciljno trženje.
(6) Banka Slovenije mora, kot upravljavec zbirke o boniteti strank, ki so fizične osebe, pravni osebi, ki ne izpolnjuje
predpisanih tehničnih pogojev, onemogočiti uporabo sistema
izmenjave informacij o bonitetni strank.
(7) Banka Slovenije uporablja podatke iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank s pregledovanjem in obdelavo teh
podatkov, vključno z elektronsko obdelavo, za namen izvajanja
nadzora nad upravljanjem kreditnega tveganja v bankah ter
statističnega poročanja.
367. člen
(osebe, vključene v sistem)
(1) V sistem izmenjave informacij o boniteti strank se
morajo vključiti:
1. vse banke;
2. vsaka finančna institucija s sedežem v Republiki Sloveniji, katere izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje
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storitev finančnega zakupa iz 3. točke drugega odstavka
5. člena tega zakona, in ki izpolnjuje enega od naslednjih
pogojev:
– v kateri ima banka, banka države članice ali druga
družba v bančni skupini, katere članica je banka ali banka
države članice, najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic
ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu, ali
– katere bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega
koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov;
3. banka države članice ali tretje države, ki na območju
Republike Slovenije v skladu s tem zakonom prek podružnice
opravlja storitve v Republiki Sloveniji;
4. druga pravna oseba s sedežem v drugi državi članici
ali tretji državi, ki prek podružnice v Republiki Sloveniji izključno ali pretežno opravlja storitve finančnega zakupa iz 3. točke
prvega odstavka 5. člena tega zakona, ter izpolnjuje enega
od naslednjih pogojev:
– v kateri ima banka, banka države članice ali druga
družba v bančni skupini, katere članica je banka ali banka
države članice, najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic
ali najmanj 20- odstotni delež v kapitalu, ali
– katere bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega
koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov.
(2) V sistem iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko poleg subjektov iz prejšnjega odstavka vključi tudi:
1. banka države članice, ki na območju Republike Slovenije v skladu s tem zakonom neposredno opravlja storitve
v Republiki Sloveniji;
2. druga pravna oseba s sedežem v drugi državi članici
ali tretji državi, ki v skladu z veljavnimi predpisi prek podružnice v Republiki Sloveniji ali neposredno na območju Republike
Slovenije opravlja storitve izdaje osebnih kartic z odloženim
plačilom, če je skupno število veljavnih plačilnih kartic z odloženim plačilom, ki jih je izdala pri opravljanju storitev v Republiki Sloveniji, po stanju ob koncu preteklega koledarskega
leta najmanj 50.000.
368. člen
(podatki, ki se lahko zbirajo in obdelujejo v sistemu
izmenjave informacij o boniteti strank)
(1) V sistemu izmenjave informacij o boniteti strank se
zbirajo in obdelujejo naslednji podatki o fizičnih osebah:
1. osebno ime;
2. datum in kraj rojstva;
3. naslov stalnega in začasnega prebivališča;
4. davčna številka;
5. podatki o osebnem stečaju osebe, in sicer:
– o začetku in končanju postopka osebnega stečaja,
– o začetku postopka za odpust obveznosti in
– o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti;
6. podatki o sodnih in davčnih izvršbah:
– datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum
konca izvršilnega postopka.
(2) V sistemu izmenjave informacij o boniteti strank se
lahko zbirajo in obdelujejo naslednji podatki o poslih banke ali
finančne institucije s fizično osebo:
1. pri transakcijskih računih:
– datum odprtja transakcijskega računa,
– podatek, ali je odobrena redna ali izredna prekoračitev
stanja na tem računu, in znesek odobrene prekoračitve;
2. pri bančnih kreditih, poslih finančnega zakupa iz
3. točke drugega odstavka 5. člena tega zakona, poslih začasne prodaje oziroma odkupa in obročnih nakupih z osebnimi
karticami z odloženim plačilom:
– datum sklenitve pogodbe,
– znesek odobrenega kredita,
– znesek neodplačanega dela obveznosti,
– znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka,
– odplačilna doba;
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3. pri osebnih karticah z odloženim plačilom in kreditnih
karticah:
– datum izdaje kartice,
– znesek odobrene mesečne porabe;
4. pri prevzetih poroštvih za druge osebe:
– datum prevzema poroštva,
– znesek obveznosti, za katero je oseba prevzela poroštvo in
– podatki iz 2. točke tega odstavka o obveznosti glavnega
dolžnika, za katerega je oseba prevzela poroštvo, brez podatka
o osebnem imenu ali firmi glavnega dolžnika;
5. če oseba zamudi z izpolnitvijo obveznosti do banke
ali finančne institucije na podlagi posameznega posla iz 1. do
3. točke tega odstavka v znesku, ki presega deset eurov, in je
obdobje zamude daljše od 90 dni:
– datum nastanka zamude,
– znesek obveznosti, s plačilom katerih je oseba v zamudi,
– podatek, ali je bil zaradi izterjave obveznosti začet postopek prisilne izterjave,
– odpoved pogodbe zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti,
– podatek, da je bil zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti blokiran transakcijski račun ali osebna kartica z odloženim
plačilom te osebe, in podatek o ponovni deblokadi računa ali
osebne kartice z odloženim plačilom,
– obdobje in vrsta morebitnega moratorija;
6. spremembe podatkov o poslih iz 1. do 5. točke tega odstavka zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo
med trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, ki
ne pomenijo položaja iz prejšnjega točke, in sicer:
– datum plačila obveznosti,
– podatke o predčasnem plačilu,
– sprememba odplačilnega obdobja,
– sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka.
(3) Podatke iz 5. točke prvega odstavka tega člena posreduje v sistem Center za informatiko na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.
369. člen
(dostop do podatkov)
(1) Do podatkov v sistemu izmenjave informacij o boniteti
strank lahko dostopajo samo osebe, ki so pri banki ali drugi
pravni osebi iz 367. člena tega zakona pooblaščene za dostopanje do sistema izmenjave informacij o boniteti strank, zaradi
odločanja o njihovi boniteti.
(2) Do podatkov, ki se obdelujejo v sistemu izmenjave
informacij o bonitetni strank, lahko dostopajo tudi osebe, ki so
pri Banki Slovenije pooblaščene za dostopanje do informacij v
sistemu izmenjave informacij o boniteti strank zaradi pregledovanja in obdelave teh podatkov, vključno z elektronsko obdelavo, za namen izvajanja nadzora nad upravljanjem kreditnega
tveganja v bankah ter statističnega poročanja.
370. člen
(izbris podatkov)
Če banka ali druga pravna oseba iz 367. člena tega zakona na podlagi ugovora svoje stranke ugotovi, da je v sistemu
zajet napačen podatek, mora ta podatek izbrisati v sedmih
delovnih dneh po prejemu ugovora stranke. Prejšnji stavek se
smiselno uporablja tudi, če banka ali druga pravna oseba iz
367. člena tega zakona sama ugotovi, da je v sistemu naveden
napačen podatek.
371. člen
(dostop do podatkov)
(1) Podatki o posameznih poslih iz drugega odstavka
368. člena tega zakona so za banke ali druge pravne osebe iz
367. člena tega zakona dostopni v sistemu izmenjave informacij o boniteti strank, z navedbo v izpisu bonitetnih podatkov o
posamezni osebi, štiri leta po prenehanju obveznosti.
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(2) Podatki iz 5. točke prvega odstavka 368. člena tega
zakona so v sistemu izmenjave informacij o boniteti strank
dostopni tako, da se navedejo v izpisu bonitetnih podatkov o
posamezni osebi do poteka štirih let od dneva pravnomočnosti
sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.
(3) Osebni podatki v sistemu izmenjave informacij o boniteti strank se po poteku rokov iz prvega in drugega odstavka
tega člena zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če
te podatke potrebuje Banka Slovenije za namene nadzora in
statističnega poročanja. Banka Slovenije hrani osebne podatke, ki se obdelujejo v sistemu izmenjave informacij o boniteti
strank le toliko časa, dokler je to potrebno za namen nadzora
in statističnega poročanja.
372. člen
(akti Banke Slovenije)
(1) Banka Slovenije določi pravila sistema o tehničnih
pogojih za dostop do sistema izmenjave informacij o boniteti
strank in potrebnih ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov,
ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu.
(2) Banka Slovenije se pred začetkom uveljavitve pravil
iz prejšnjega odstavka posvetuje s Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije.
(3) Banka Slovenije s tarifo določi nadomestilo za dostop
do informacij o boniteti strank, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu. Višina nadomestila mora ustrezati dejanskim stroškom
delovanja sistema in dostopa do informacij.
15. POGLAVJE:
KAZENSKE DOLOČBE
373. člen
(globa za kršitev banke)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka, ki:
1. je pridobila dovoljenje ali soglasje, ki je določeno s tem
zakonom ali Uredbo (EU) št. 575/2013 z navajanjem neresničnih podatkov ali na podlagi drugih zavajajočih ravnanj;
2. če v nasprotju s petim odstavkom 30. člena tega zakona opravlja storitve, ki jih ne sme opravljati;
3. ne obvesti Banke Slovenije o spremembi deleža posameznega delničarja v skladu s 74. členom tega zakona;
4. ni vzpostavila ureditve notranjega upravljanja v skladu
s 128. členom tega zakona ali ne zagotavlja ustreznega notranjega kapitala v skladu s 131. členom tega zakona;
5. ne sporoča informacij glede izpolnjevanja kapitalskih zahtev, določenih v skladu z 92. členom Uredbe (EU)
št. 575/2013, v skladu z prvim odstavkom 99. člena Uredbe
(EU) št. 575/2013, oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne
informacije oziroma ne sporoča finančnih informacij v skladu z
drugim odstavkom 99. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
6. ne sporoča informacij v skladu s 101. členom Uredbe
(EU) št. 575/2013 oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne
informacije;
7. ne sporoča informacij o veliki izpostavljenosti v skladu s
prvim odstavkom 394. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 oziroma
zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije;
8. ne sporoča informacij o likvidnosti ter o stabilnem
financiranju v skladu s prvim in drugim odstavkom 415. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 oziroma zagotavlja nepopolne ali
nepravilne informacije;
9. ne sporoča informacij o količniku finančnega vzvoda v
skladu s prvim odstavkom 430. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
oziroma zagotavlja nepopolne ali nepravilne informacije;
10. ne razpolaga z likvidnimi sredstvi v skladu s 412. členom Uredbe (EU) št. 575/2013;
11. doseže izpostavljenost, ki presega omejitve iz
395. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
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12. je izpostavljena kreditnemu tveganju pozicije v listinjenju, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz 405. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013;
13. ne razkrije informacij v skladu s prvim, drugim in
tretjim odstavkom 431. člena ali prvim odstavkom 451. člena
Uredbe (EU) št. 575/2013 oziroma zagotavlja nepopolne ali
nepravilne informacije;
14. izvede izplačila imetnikom instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala, v nasprotju z 229. členom tega
zakona ali je izplačilo v nasprotju 28., 51. ali 63. členom Uredbe
(EU) št. 575/2013;
15. je omogočila, da ena ali več oseb, ki ne izpolnjujejo
pogojev, določenih s tem zakonom, opravlja funkcijo člana
upravljalnega organa, tudi v njegovi nadzorni funkciji, ali višjega
vodstva banke;
16. kreditira oziroma daje jamstva za nakup delnic v nasprotju s prvim odstavkom 31. člena tega zakona;
17. po prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev sklepa nove posle v nasprotju s prepovedjo iz petega odstavka
106. člena tega zakona;
18. ne ravna v skladu z odredbo iz 203. člena tega zakona;
19. ustanovi podružnico v državi članici, ne da bi o tej
nameri predhodno obvestila Banko Slovenije v skladu s prvim
odstavkom 110. člena tega zakona, ali začne opravljati posle
prek podružnice v drugi državi članici v nasprotju s 112. členom
tega zakona;
20. začne neposredno opravljati vzajemno priznane finančne storitve v državi članici, ne da bi o tem obvestila Banko
Slovenije v skladu s prvim odstavkom 114. člena tega zakona;
21. ustanovi podružnico v tretji državi, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila dovoljenje v skladu s 115. členom
tega zakona;
22. pridobi kvalificirano naložbo v nasprotju z drugim
odstavkom 200. člena tega zakona;
23. ne vzpostavi ali ne izvaja ustrezne politike izbora
kandidatov za člane upravljalnega organa v skladu z drugim
odstavkom 34. člena tega zakona;
24. ni zagotovila, da nadzorni svet banke imenuje komisiji
v skladu s 49. členom tega zakona ali delovanje teh komisij ni
v skladu z 50., 51. ali 52. členom tega zakona;
25. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine,
vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja poročila v nasprotju z drugim odstavkom 86. členom člena tega zakona;
26. ne poroča finančnih informacij v zvezi z računovodskim izkazi v skladu s tretjim odstavkom 87. člena tega zakona;
27. ne predloži letnega poročila, konsolidiranega letnega
poročila, revizorjevega poročila ali dodatnega revizorjevega
poročila v skladu z 89. členom tega zakona;
28. glede razkritja dodatnih informacij ne ravna v skladu
z 88. členom tega zakona;
29. v rokih iz prvega oziroma tretjega odstavka 92. člena
tega zakona na svojih javnih spletnih straneh ne objavi letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila ali
revizorjevega poročila o revidiranju letnega poročila iz drugega
odstavka 57. člena ZGD-1;
30. ne zagotovi, da ostaneta letno poročilo in revizorjevo
poročilo iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 dostopna na
njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let po njuni objavi
(četrti odstavek 92. člena tega zakona);
31. pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali ovira izvajanje njegovih nalog in pooblastil na način,
določen v 242., 245., 246., 247. in 248. členu tega zakona;
32. ne vzpostavi ustreznih postopkov upravljanja tveganj
oziroma notranjih kontrolnih mehanizmov, vključno z ustreznim
poročanjem in računovodskimi postopki, z namenom ugotavljanja, merjenja, spremljanja in nadzora poslov s svojim nadrejenim mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi
družbami v skladu z drugim odstavkom 304. člena tega zakona;
33. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov v skladu s
126. členom tega zakona;
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34. ne ravna v skladu z odredbo iz 253. in 258. člena
tega zakona;
35. posebnemu pooblaščencu iz 259. člena tega zakona
ne omogoči ali ga ovira pri izvajanju njegovih nalog in pooblastil
v skladu z določbami 259. in 261. člena tega zakona.
(2) Banka, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 80.000 do 500.000 eurov.
(3) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se banka kaznuje z globo v višini do:
1. 10 odstotkov skupnega letnega neto prometa, vključno z bruto dohodkom v predhodnem poslovnem letu v obliki
prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, prihodkov iz delnic
in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim ali fiksnim donosom ter prejetih provizij in nadomestil v skladu s 316. členom
Uredbe (EU) št. 575/2013, ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo,
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti,
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.
(4) Član uprave, ki krši dolžnosti člana uprave iz prvega
ali drugega odstavka 45. člena tega zakona in je zato podana
kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za prekršek kaznuje
z globo v višini od 2.500 eurov do 10.000 eurov.
(5) Član nadzornega sveta banke, ki krši dolžnosti člana
nadzornega sveta banke iz prvega odstavka 55. člena tega zakona in je zato v banki podana kršitev iz prvega odstavka tega
člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 2.500 eurov
do 10.000 eurov.
(6) Če je narava storjenega prekrška iz četrtega ali petega
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene
škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se član uprave ali nadzornega sveta kaznuje z
globo do višine 5.000.000 eurov.
(7) Odgovorna oseba banke, ki ni član uprave ali nadzornega sveta, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena
kaznuje z globo od 800 do 10.000 eurov. Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno huda zaradi
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma
njegovega namena koristoljubnosti, se odgovorna oseba banke
kaznuje z globo od 2.500 do 30.000 eurov.
374. člen
(globa za kršitev kvalificiranega imetnika)
(1) Pravna oseba, ki kot neupravičeni imetnik ne odsvoji
delnic v skladu z odredbo o odsvojitvi delnic iz 267. člena tega
zakona, se kaznuje za prekršek z globo v višini od 25.000 do
250.000 eurov. Pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega
stavka kaznuje z globo od 80.000 do 500.000 eurov.
(2) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega odstavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini do:
1. 10 odstotkov skupnega letnega neto prometa, vključno z bruto dohodkom v predhodnem poslovnem letu v obliki
prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, prihodkov iz delnic
in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim ali fiksnim donosom ter prejetih provizij in nadomestil v skladu s 316. členom
Uredbe (EU) št. 575/2013, ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo,
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti,
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.
(3) Fizična oseba, ki kot neupravičeni imetnik, ne odsvoji
delnic v skladu z odredbo o odsvojitvi delnic iz 267. člena tega
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zakona, se kaznuje za prekršek z globo v višini od 2.500 eurov
do 10.000 eurov.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega odstavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se fizična oseba kaznuje z globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov, ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo,
ali izgube, preprečene s kršitvijo, če ju je mogoče opredeliti, in
če dvakratni znesek ugotovljenega dobička ali izgube presega
znesek iz prejšnje točke.
(5) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, ki kot neupravičeni imetnik stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena. Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z
globo od 2.500 do 30.000 eurov.
375. člen
(kršitve drugih oseb)
(1) Z globo od 80.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. ki sprejema depozite od javnosti v nasprotju s prepovedjo iz 96. člena tega zakona; ali
2. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne predloži
informacij ali omogoči pregleda poslovanja na način, določen
v 242., 245., 246., 247. in 248. členu tega zakona, ali kako drugače ovira nadzor iz drugega odstavka 313. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 150.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost:
1. ki sprejema depozite od javnosti v nasprotju s prepovedjo iz 96. člena tega zakona;
2. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne predloži
informacij ali omogoči pregleda poslovanja na način, določen
v 242., 245., 246., 247. in 248. členu tega zakona, ali kako drugače ovira nadzor iz drugega odstavka 314. člena tega zakona.
(4) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik:
1. ki sprejema depozite od javnosti v nasprotju s prepovedjo iz 96. člena tega zakona;
2. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne predloži
informacij ali omogoči pregleda poslovanja na način, določen
v 242., 245., 246., 247. in 248. členu tega zakona, ali kako drugače ovira nadzor iz drugega odstavka 314. člena tega zakona.
(5) Z globo od 80.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki je delničar banke in ki:
1. pridobi delnice banke, ne da bi pred tem pridobil dovoljenje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona;
2. ki ne obvesti Banke Slovenije o sklenitvi delničarskega
sporazuma iz 59. člena tega zakona.
(6) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(7) Z globo od 400 do 3.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki je delničar banke oziroma hranilnice, ki stori
prekršek iz petega odstavka tega člena.
(8) Z globo od 80.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki sklene podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega
pridobi položaj nadrejene osebe banke oziroma hranilnice, ne
da bi pred sklenitvijo pridobila dovoljenje Banke Slovenije iz
70. člena tega zakona.
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(9) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(10) Z globo od 1000 do 150.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz osmega
odstavka tega člena.
(11) Z globo od 400 do 3.500 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz osmega odstavka tega
člena.
(12) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, v kateri je banka pridobila kvalificirano
naložbo, če ne poroča Banki Slovenije v skladu s prvim odstavkom 204. člena tega zakona.
(13) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(14) Pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega, petega,
osmega ali dvanajstega odstavka tega člena, in ki se po ZGD-1
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek
iz prvega, petega, osmega ali dvanajstega odstavka tega člena
kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.
(15) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo od 41.000 do 750.000
eurov, pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov,
odgovorna oseba pravne osebe z globo od 2.500 do 30.000
eurov, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, z globo od 41.000 do 450.000
eurov, posameznik pa z globo od 400 do 15.000 eurov.
376. člen
(kršitve v zvezi z obveščanjem
Agencije za trg vrednostnih papirjev)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka, če v treh delovnih dneh od pridobitve oziroma
odsvojitve vrednostnih papirjev ciljne družbe na podlagi prvega odstavka 78. člena tega zakona, o tem dejstvu ne obvesti
Agencije za trg vrednostnih papirjev (drugi odstavek 78. člena
tega zakona).
(2) Banka, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka in ki se
po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 25.000
do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba banke, ki je storila prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se banka kaznuje z globo od 41.000 do
750.000 eurov, banka, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov,
odgovorna oseba banke pa z globo od 2.500 do 30.000 eurov.
(5) Glede izreka globe, postopka in zastaranja se uporabljajo določbe ZPre-1.
377. člen
(kršitve oseb v bančni skupini)
(1) Z globo od 80.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje:
1. podrejena družba, ki nadrejeni banki v bančni skupini
oziroma banki, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding ali
nadrejeni mešani finančni holding, ne posreduje vseh informacij, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani
podlagi (prvi odstavek 301. člena tega zakona);
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2. nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni
holding, ki svoji podrejeni banki ne posreduje vseh informacij, ki
jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi
(drugi odstavek 301. člena tega zakona);
3. podrejena družba, nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding, ki Banki Slovenije oziroma
drugemu pristojnemu organu, ki je odgovoren za nadzor na
konsolidirani podlagi, ne omogoči, da opravi pregled poslovanja
v skladu z 248. členom tega zakona (četrti odstavek 301. člena
tega zakona);
4. mešani poslovni holding oziroma njegova podrejena
družba, ki podrejenim bankam, Banki Slovenije oziroma drugim organom, pristojnim in odgovornim za nadzor teh bank,
ne posreduje vseh informacij, ki so pomembne za nadzor teh
podrejenih bank (prvi odstavek 303. člena tega zakona);
5. podrejena družba oziroma nadrejeni mešani poslovni
holding, ki Banki Slovenije oziroma drugemu organu, ki je pristojen in odgovoren za nadzor podrejenih bank, ne omogoči, da
opravi pregled poslovanja v skladu z 248. členom tega zakona
(drugi odstavek 303. člena tega zakona).
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka in ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se oseba iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 41.000 do 750.000 eurov, oseba iz drugega
odstavka tega člena z globo od 41.000 do 1.500.000 eurov,
odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka pa z globo od 2.500
do 30.000 eurov.
378. člen
(kršitve revizijske družbe in pooblaščenega revizorja)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje revizijska družba:
1. če ne opravi revizijskega pregleda oziroma ne izdela
poročil v skladu s prvim odstavkom 90. člena tega zakona
oziroma s predpisom iz 93. člena tega zakona;
2. če Banki Slovenije na njeno zahtevo ne da dodatnih
pojasnil v skladu s tretjim odstavkom 91. člena tega zakona;
3. če ne popravi oziroma dopolni svojih poročil v skladu
z zahtevo Banke Slovenije iz četrtega odstavka 90. člena tega
zakona;
4. če ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o dejstvih
oziroma okoliščinah iz prvega odstavka 91. člena tega zakona.
(2) Revizijska družba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 25.000
do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pooblaščeni revizor, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se revizijska družba kaznuje z globo od 41.000
do 750.000 eurov, revizijska družba, ki se po ZGD-1 šteje za
srednjo ali veliko gospodarsko družbo z globo od 41.000 do
1.500.000 eurov, odgovorna oseba revizijske družbe pa z globo
od 2.500 do 30.000 eurov.
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379. člen
(kršitve poglavja o sistemu izmenjave informacij
o boniteti strank)
(1) Z globo od 10.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka ali druga pravna oseba, ki je članica sistema iz
prvega odstavka 366. člena tega zakona:
1. če uporabi podatek iz prvega ali drugega odstavka
368. člena tega zakona v nasprotju z drugim ali petim odstavkom 366. člena tega zakona ali ne zagotovi, da do podatkov
iz prvega ali drugega odstavka 368. člena tega zakona lahko
dostopajo le osebe iz 369. člena tega zakona;
2. če napačnega podatka ne izbriše v sedmih delovnih
dneh po prejemu ugovora svoje stranke ali po dnevu, ko sama
ugotovi, da je v sistemu zajet napačen podatek (370. člen tega
zakona).
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba banke ali druge pravne osebe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
380. člen
(prekrškovni organ)
(1) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških, storjenih
po tem zakonu, in izreka globe po tem zakonu, je v skladu z
zakonom, ki ureja prekrške, Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za prekrške iz
376. člena tega zakona prekrškovni organ Agencija za trg
vrednostnih papirjev, za kršitve iz 379. člena tega zakona pa
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
381. člen
(postopek o prekršku)
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
(2) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi pogoje in
način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje
za pooblaščeno uradno osebo Banke Slovenije iz prejšnjega
odstavka.
(3) Ne glede na 319. člen tega zakona, se za postopek o
prekršku uporablja zakon, ki ureja prekrške.
382. člen
(izrek globe v hitrem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
16. POGLAVJE:
PREHODNE DOLOČBE
16.1. Prehodne določbe glede likvidnostnih zahtev
383. člen
(prehodno obdobje glede likvidnostnih zahtev)
Določbe pododdelka 16.1. tega zakona se glede določanja likvidnostnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati banke in
podružnice bank držav članic, uporabljajo do 1. januarja 2018.
384. člen
(izpolnjevanje likvidnostnih zahtev)
(1) Banka mora do 1. januarja 2018 poleg zahtev iz
130. člena tega zakona izpolnjevati tudi dodatne likvidnostne
zahteve, ki jih v skladu s tretjim odstavkom tega člena določi
Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar izvaja
pristojnosti in naloge glede nadzora v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Podružnica banke države članice mora do 1. januarja
2018 izpolnjevati likvidnostne zahteve, ki jih v skladu s tretjim
odstavkom tega člena določi Banka Slovenije.
(3) Banka Slovenije opredeli likvidnostne zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena glede na:
1. razmerje med dejanskimi in potencialnimi viri likvidnosti
ter dejansko in potencialno porabo likvidnih sredstev v istem
obdobju;
2. razmerje med krediti in vlogami nebančnega sektorja.
(4) Banka Slovenije določi zahteve glede poročanja v
zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz prejšnjega odstavka in glede
spremljanja tokov likvidnosti.
16.2. Prehodne določbe v zvezi z nadzorom
pri čezmejnem opravljanju storitev
385. člen
(prehodno obdobje glede izvajanja nadzora
pri čezmejnem opravljanju storitev)
(1) Določbe pododdelka 16.2. tega zakona se uporabljajo
do 1. januarja 2018 glede izvajanja pristojnosti nadzora Banke
Slovenije nad banko glede opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev v drugi državi članici ter izvajanja nadzora nad
banko države članice, ki opravlja vzajemno priznane finančne
storitve na območju Republike Slovenije.
(2) Ne glede na tretji odstavek 117. člena tega zakona je
do 1. januarja 2018 Banka Slovenije pristojna za nadzor nad
podružnico banke države članice, brez poseganja v pristojnosti
pristojnega organa matične države članice, v obsegu in pod pogoji, določenimi v 9. poglavju tega zakona, če ni v pododdelku
16.2. tega zakona določeno drugače.
386. člen
(nadzor Banke Slovenije
nad podružnico banke države članice)
(1) Banka Slovenije izvaja nadzor nad podružnico banke
države članice v Republiki Sloveniji glede izvajanja predpisov
iz 118. člena tega zakona ter glede izpolnjevanja zahtev Banke Slovenije v zvezi z likvidnostjo in poročanjem podružnice
banke države članice, določenih na podlagi pododdelka 16.1.
tega zakona.
(2) Banka Slovenije lahko za namene izvajanja nadzora
iz prejšnjega odstavka od podružnice banke države članice
zahteva poročanje tistih podatkov in informacij, ki jih potrebuje
za namene izvajanja nadzora nad podružnico glede zahtev iz
384. člena tega zakona ali za statistične namene, če te informacije zahteva tudi od bank v Republiki Sloveniji.
(3) Banka Slovenije je izključno pristojna za ukrepe proti
podružnici banke države članice v Republiki Sloveniji, ki pomenijo uresničevanje monetarne politike.
387. člen
(sodelovanje v zvezi z opravljanjem nadzora
nad podružnico banke države članice)
(1) Ne glede na 285. člen tega zakona Banka Slovenije do
1. januarja 2018 sodeluje s pristojnim organom države članice
z namenom izvajanja nadzora nad poslovanjem banke države
članice, ki opravlja storitve neposredno ali preko podružnice v
Republiki Sloveniji, zlasti z izmenjavo informacij, ki so ključne
ali pomembne za izvajanje nadzora nad banko države članice,
vključno z informacijami glede likvidnosti, kapitalske ustreznosti, jamstva za vloge, omejitev velikih izpostavljenosti ter
mehanizma notranjih kontrol.
(2) Glede obveščanja in posvetovanja s pristojnim organom države članice o ugotovitvah Banke Slovenije pri izvajanju
nadzora nad podružnico banke države članice, se v prehodnem
obdobju do 1. januarja 2018 ne uporabljajo določbe četrtega
odstavka 279. člena tega zakona ter določbe prvega in drugega
odstavka 281. člena tega zakona.
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(3) Glede pregleda poslovanja podružnice banke države
članice v Republiki Sloveniji, ki ga opravi pristojni organ matične države članice, se do 1. januarja 2018 ne uporablja peti
odstavek 287. člena tega zakona.
388. člen
(ukrepi nadzora zoper banko države članice)
(1) Ne glede na drugi do sedmi odstavek 289. člena tega
zakona, se do 1. januarja 2018 za izrekanje ukrepov nadzora
Banke Slovenije, če banka države članice pri poslovanju v
Republiki Sloveniji krši predpise iz 118. člena tega zakona
ali zahteve Banke Slovenije v zvezi z likvidnostjo in poročanjem podružnice banke države članice, določene na podlagi
384. člena tega zakona, uporabljajo določbe drugega do petega odstavka tega člena.
(2) Če Banka Slovenije pri nadzoru nad podružnico banke
države članice v Republiki Sloveniji ugotovi kršitve predpisov iz
118. člena tega zakona ali zahtev Republike Slovenije v zvezi
z likvidnostjo in poročanjem podružnice banke države članice,
določenih na podlagi 384. člena tega zakona, podružnici banke
države članice z odredbo naloži odpravo kršitev ali ji izreče
druge ukrepe po tem zakonu.
(3) Če podružnica banke države članice ne ravna v skladu
z odredbo, Banka Slovenije o tem obvesti pristojni organ države
članice sedeža banke. Če pristojni organ države gostiteljice na
podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ne sprejme ustreznih
ukrepov, da se odpravijo kršitve pri poslovanju banke države
članice v Republiki Sloveniji, ali če ti ukrepi niso učinkoviti, Banka Slovenije banki države članice prepove opravljati vzajemno
priznane finančne storitve na območju Republike Slovenije.
(4) Banka Slovenije lahko, še pred ukrepanjem iz prejšnjega odstavka v nujnih primerih sprejme začasne ukrepe in
od podružnice banke države članice zahteva ali ji prepove določene aktivnosti, če je to treba zaradi zaščite stabilnosti finančnega sistema, ali da se prepreči ogroženost skupnih interesov
vlagateljev, investitorjev in drugih oseb v Republiki Sloveniji.
(5) Banka Slovenije o sprejemu in odpravi ukrepov iz
prejšnjega odstavka brez odlašanja obvesti Komisijo in pristojni
organ druge države članice. Če Komisija na podlagi obvestila
in po posvetovanju s pristojnimi organi odloči, da se ukrepi iz
prejšnjega odstavka odpravijo ali spremenijo, Banka Slovenije
z upoštevanjem te odločitve odloči o prenehanju ali spremembi
ukrepov.
389. člen
(sodelovanje v zvezi z opravljanjem nadzora
nad podružnico banke v drugi državi članici)
(1) Banka Slovenije do 1. januarja 2018 pri izvajanju
nadzora nad banko, ki opravlja storitve v drugi državi članici,
upošteva ukrepe, ki jih je zoper banko v zvezi z zahtevami glede likvidnosti, ki veljajo za podružnico banke v tej državi članici,
uvedel pristojni organ države gostiteljice.
(2) Če pristojni organ države članice obvesti Banko Slovenije, da banka v zvezi s poslovanjem v državi članici ni odpravila kršitev v skladu z ukrepom pristojnega organa države
gostiteljice iz prejšnjega odstavka, Banka Slovenije banki izreče ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom, da se odpravijo
kršitve v zvezi s poslovanjem banke v državi članici, in o tem
obvesti pristojni organ države gostiteljice.
(3) Ne glede na 279. člen tega zakona Banka Slovenije
do 1. januarja 2018 sodeluje s pristojnim organom države članice z namenom izvajanja nadzora nad poslovanjem banke v
drugi državi članici, zlasti z izmenjavo informacij, ki so ključne
ali pomembne za izvajanje nadzora nad banko države članice,
vključno z informacijami glede likvidnosti, kapitalske ustreznosti, jamstva za vloge, omejitev velikih izpostavljenosti ter
mehanizma notranjih kontrol.
(4) Glede sodelovanja pri nadzoru pomembne podružnice
banke v drugi državi članici se do 1. januarja 2018 ne uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 281. člena tega zakona.
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16.3. Prehodne določbe za kapitalske blažilnike
390. člen
(prehodno obdobje pri določanju varovalnega kapitalskega
blažilnika in posamezni banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika)
Ne glede na 208. in 209. člen tega zakona morajo banke v
obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 vzdrževati
varovalni kapitalski blažilnik in posamezni banki lastni proticiklični kapitalski blažilnik v skladu z 391. členom tega zakona.
391. člen
(prehodne določbe za varovalni kapitalski blažilnik
in posamezni banki lasten proticiklični kapitalski blažilnik)
(1) V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
mora banka vzdrževati:
1. varovalni kapitalski blažilnik v višini 0,625 odstotka
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem;
2. posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik, ki ni višji od 0,625 odstotka zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem.
(2) V obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
mora banka vzdrževati:
1. varovalni kapitalski blažilnik v višini 1,25 odstotka zneska skupne izpostavljenosti tveganjem;
2. posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik, ki ni višji od 1,25 odstotka zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem.
(3) V obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
mora banka vzdrževati:
1. varovalni kapitalski blažilnik v višini 1,875 odstotka
zneska skupne izpostavljenosti tveganjem;
2. posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik, ki ni višji od 1,875 odstotka zneska skupne izpostavljenosti
tveganjem.
(4) Kadar banka v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018 ne izpolnjuje zahteve po skupnem blažilniku, ob
upoštevanju zahtev iz tega člena, zanjo veljajo zahteve glede
omejitve razdelitev iz 229. člena tega zakona in glede načrta
za ohranitev kapitala iz 232. člena tega zakona.
392. člen
(prehodne določbe za določitev GSPB in DSPB
ter uporabo blažilnika za GSPB)
Banka vzdržuje blažilnik za GSPB od 1. januarja 2016
dalje na naslednji način:
1. 25 odstotkov blažilnika za GSPB, določenega v skladu
z 220. členom tega zakona, v obdobju od 1. januarja 2016 do
31. decembra 2016;
2. 50 odstotkov blažilnika za GSPB, določenega v skladu
z 220. členom tega zakona, v obdobju od 1. januarja 2017 do
31. decembra 2017;
3. 75 odstotkov blažilnika za GSPB, določenega v skladu
z 220. členom tega zakona, v obdobju od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2018;
4. 100 odstotkov blažilnika za GSPB, določenega v skladu z 220. členom tega zakona, v obdobju od 1. januarja 2019
dalje.
16.4. Prehodne določbe za uskladitev
z drugimi zahtevami zakona
393. člen
(ohranitev veljavnosti dovoljenj)
(1) Dovoljenja za opravljanje bančnih ali drugih storitev
bank za opravljanje funkcije člana uprave banke, za pridobitev
kvalificiranega deleža, za pridobitev kvalificirane naložbe ter
druga dovoljenja in soglasja, ki na podlagi ZBan-1 veljajo ob
uveljavitvi tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona
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štejejo za dovoljenja in soglasja izdana po tem zakonu ali
Uredbi (EU) št. 575/2013. Če niso izpolnjeni pogoji za ohranitev dovoljenja ali soglasja, kot jih določa ta zakon ali Uredba
(EU) št. 575/2013, se dovoljenje ali soglasje odvzame oziroma
prekliče.
(2) Za banko, ki ima ob uveljavitvi tega zakona kvalificirano naložbo, za katero se v skladu z ZBan-1 ni zahtevala pridobitev dovoljenja Banke Slovenije, se z dnem uveljavitve tega
zakona šteje, da ima dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev
kvalificirane naložbe iz 200. člena tega zakona.
(3) Za banko, ki ob uveljavitvi tega zakona opravlja finančne storitve iz 13. ali 14. točke 10. člena ZBan-1 na podlagi 1.
točke prvega odstavka 89. člena ZBan-1, se z dnem uveljavitve
tega zakona šteje, da ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh finančnih storitev iz 103. člena tega zakona.
394. člen
(uskladitev s pravili o delovanju upravljalnih organov)
(1) Nadzorni svet banke mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona imenovati komisijo za tveganja, v skladu z
določbo 49. in 51. člena tega zakona.
(2) Nadzorni svet pomembne banke mora v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona imenovati komisijo za imenovanja, v
skladu z določbo 49. in 50. člena tega zakona in uskladiti delovanje komisije za prejemke z določbami 52. člena tega zakona.
(3) Člani upravljalnih organov se morajo v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona uskladiti z zahtevami iz 36. člena
tega zakona.
395. člen
(uskladitev s pravili glede revizijskega pregleda
in službe upravljanja tveganj)
(1) Drugi in tretji odstavek 90. člena tega zakona se uporabljata za imenovanje revizijske družbe, ki se opravi po uveljavitvi tega zakona. Za namene iz drugega odstavka 90. člena
tega zakona se pri imenovanju revizijske družbe upoštevajo
tudi revizijski pregledi letnih poročil, ki jih je revizijska družba
opravila v banki pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Banke morajo v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona organizirati funkcijo upravljanja tveganj v skladu s
138. členom tega zakona.
396. člen
(določitev načrtov za sanacijo)
Banke in EU nadrejene družbe iz 184. in 189. člena tega
zakona morajo sprejeti in predložiti načrte za sanacijo v skladu
s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
397. člen
(uskladitev politik prejemkov)
(1) Za pogodbe, ki jih je banka sklenila s posamezniki iz
drugega odstavka 169. člena tega zakona v obdobju po 1. januarju 2014 in pred uskladitvijo s politiko prejemkov iz prvega
odstavka 169. člena tega zakona, mora banka v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona zagotoviti uskladitev določb v zvezi s
prejemki s politiko prejemkov, oblikovano v skladu z zahtevami
iz oddelka 6.5. tega zakona.
(2) Zahteva, določena v 6. točki prvega odstavka 170. člena tega zakona, se uporablja za prejemke, ki se izplačajo v zvezi s storitvami ali poslovnimi rezultati od 1. januarja 2014 dalje.
398. člen
(postopki v teku)
(1) Postopki za izdajo dovoljenja in drugi postopki, ki so
se začeli na zahtevo stranke in v katerih Banka Slovenije do
uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po določbah
ZBan-1, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
(2) Drugi postopki Banke Slovenije, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega zakona in v katerih Banka Slovenije do uve-
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ljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po določbah
tega zakona.
(3) Postopki sodnega varstva zoper odločbe Banke Slovenije, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo
po določbah tega zakona, če ni v 405. členu tega zakona za
posamezne postopke določeno drugače.
399. člen
(objava razkritij v zvezi z nadzorom)
(1) Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona objavi razkritja iz 274. člena in prvega odstavka 275. člena tega zakona.
(2) Določbe 277. člena tega zakona se ne uporabljajo v
zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je
Banka Slovenije izrekla pred uveljavitvijo tega zakona.
400. člen
(vzpostavitev in upravljanje sistema izmenjave informacij
o boniteti strank)
(1) Banka Slovenije vzpostavi sistem izmenjave informacij o boniteti strank iz 366. člena tega zakona v enem letu po
uveljavitvi tega zakona. Do vzpostavitve sistema izmenjave
informacij o boniteti strank iz 366. člena tega zakona, se za
izmenjavo informacije o boniteti strank uporablja sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so ga na podlagi določb
ZBan-1 organizirale banke v skladu z 390.a členom ZBan-1.
(2) Sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so ga
na podlagi 390.a člena ZBan-1 organizirale banke, preneha
delovati z dnem vzpostavitve sistema iz 366. člena tega zakona
oziroma najkasneje po poteku enega leta od dneva uveljavitve
tega zakona. Od tega dne dalje upravljavec sistema, ki so ga
na podlagi 390.a člena ZBan-1 organizirale banke:
– ne sme več zbirati ali obdelovati osebnih podatkov;
– mora trajno in nepovratno uničiti vse zbrane podatke.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko Banka Slovenije prevzame upravljanje sistema izmenjave
informacij o boniteti strank, ki so ga organizirale banke, tako, da
z upravljavcem tega sistema sklene pogodbo o prevzemu informacijske in tehnične podpore za upravljanje sistema, vključno z
informacijami, ki se na dan prenosa obdelujejo v tem sistemu.
Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega stavka se ne uporablja
zakon, ki ureja javno naročanje.
(4) V zvezi s prenosom informacijske in tehnične podpore
za upravljanje sistema izmenjave informacij o boniteti strank se
glede položaja zaposlenih pri upravljavcu sistema uporabljajo
določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, glede prenosa pogodbenih in drugih pravic ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki
so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku,
na delodajalca prevzemnika.
(5) Pravne osebe iz prvega odstavka 367. člena tega
zakona, ki na dan uveljavitve tega zakona niso člani sistema
izmenjave informacij o boniteti strank, se morajo v ta sistem
vključiti v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
401. člen
(sistem obveščanja o kršitvah)
(1) Banka v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah iz 140. člena tega
zakona.
(2) Banka Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah iz 239. člena
tega zakona.
402. člen
(izdaja predpisov)
(1) Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona izda predpise na njegovi podlagi.
(2) Minister, pristojen za finance, izda akt iz petega odstavka 21. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve
tega zakona.

Št.

25 / 13. 4. 2015 /

Stran

2915

403. člen
(uporaba določb o prekrških)
Do sprememb določb o višinah in razponih glob, ki jih
določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in razponi glob, ki so
določeni v 373. in 374. členu tega zakona, uporabljajo ne glede
na določbe zakona, ki ureja prekrške.
404. člen
(zavrnitev dostopa do informacije javnega značaja)
Do ureditve vsebine iz tega člena v zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, se dostop do informacije
zavrne, če se zahteva za dostop nanaša na podatek, ki je
pridobljen ali sestavljen zaradi nadzornega postopka Banke
Slovenije, ki še teče, po zaključku le tega pa le, če bi razkritje
podatka lahko povzročilo škodo banki ali drugi osebi ali če bi
to ogrozilo izvajanja nalog Banke Slovenije.
17. POGLAVJE:
KONČNE DOLOČBE
405. člen
(razveljavitev in uporaba predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11,
48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13; v nadaljnjem
besedilu: ZBan-1), razen:
1. določbe 7.7. poglavja., 7.8. poglavja, 8. poglavja ter
določbe 9. poglavja;
2. določbe 10. poglavja glede postopka odločanja Banke
Slovenije ter glede postopkov sodnega varstva v zvezi z odločitvami Banke Slovenije na podlagi določb, navedenih v 1. točki
tega odstavka;
3. določbe 14. poglavja glede postopka o prekršku, pristojnosti Banke Slovenije kot prekrškovnega organa ter glede
opredelitve kršitev določb iz 1. točke tega odstavka kot prekrškov.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZBan-1:
1. Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za
izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in
hranilnic s stvarnim vložkom (Uradni list RS, št. 72/14);
2. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
(Uradni list RS, št. 12/14);
3. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 80/13);
4. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 74/13 in 5/14);
5. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni
list RS, št. 32/12);
6. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 17/12, 104/13 in 89/14);
7. Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 62/11 in 74/13);
8. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in
hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju (Uradni list RS,
št. 85/10, 100/11 in 60/13);
9. Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 85/10 in 34/11);
10. Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 85/10, 97/10, 100/11 in 100/12);
11. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/09 in 79/11);
12. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11,
17/12, 71/12, 38/13, 74/13 in 80/13);
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13. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega
revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju
s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09);
14. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 21/09 in 60/13);
15. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in
hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni
list RS, št. 18/08 in 72/10);
16. Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 104/07, 85/10 in 105/11);
17. Pravilnik o določitvi meril za ugotavljanje pretežnega
opravljanja dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz
2. do 12. in 15. točke 10. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 55/07);
18. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12, 98/13 in 38/14);
19. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12,
12/13 in 12/14);
20. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (Uradni list RS, št. 28/07);
21. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
(Uradni list RS, št. 28/07, 89/11 in 74/13);
22. Sklep o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06,
97/10 in 60/13);
23. Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 135/06, 42/09, 85/10, 62/11, 100/11 in 60/13);
24. Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani
podlagi (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 97/10 in 60/13);
25. Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10, 62/11,
3/13, 38/13, 60/13, 74/13, 12/14 in 25/14);
26. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno
tveganje za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06,
85/10 in 60/1);
27. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07,
85/10, 100/11 in 60/13);
28. Sklep o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list RS, št. 135/06, 64/10 in 100/11);
29. Sklep o kreditnih zavarovanjih (Uradni list RS,
št. 135/06, 104/07, 112/08, 100/09, 85/10 in 100/12);
30. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za
banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 22/10,
85/10, 62/11, 22/12 in 60/13);
31. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni
list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10, 97/10, 62/11, 100/11, 22/12,
100/12 in 60/13).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se naslednji predpisi,
izdani na podlagi ZBan-1, uporabljajo do izdaje predpisov na
podlagi 402. člena tega zakona:
1. Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za
izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in
hranilnic s stvarnim vložkom (Uradni list RS, št. 72/14);
2. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
(Uradni list RS, št. 12/14);
3. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 80/13);
4. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 74/13 in 5/14);
5. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni
list RS, št. 32/12);
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6. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in
hranilnic (Uradni list RS, št. 17/12, 104/13 in 89/14);
7. Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 62/11 in 74/13);
8. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/09 in 79/11);
9. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11,
17/12, 71/12, 38/13, 74/13 in 80/13);
10. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega
revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju
s tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09);
11. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 21/09 in 60/13);
12. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in
hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni
list RS, št. 18/08 in 72/10);
13. Pravilnik o določitvi meril za ugotavljanje pretežnega
opravljanja dejavnosti pridobivanja kapitalskih deležev ali pretežnega opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev iz
2. do 12. in 15. točke 10. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 55/07);
14. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS,
št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12, 98/13 in 38/14);
15. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12,
12/13 in 12/14);
16. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (Uradni list RS, št. 28/07);
17. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
(Uradni list RS, št. 28/07, 89/11 in 74/13);
18. Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07, 104/07, 85/10, 62/11,
3/13, 38/13, 60/13, 74/13, 12/14 in 25/14).
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ZBan-1 uporabi, kadar se nanj sklicuje Zakon o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11,
55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K).
406. člen
(sprememba zakona, ki ureja poslovanje SID banke)
V Zakonu o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni
list RS, št. 56/08 in 20/09) se v tretjem odstavku 14. člena
pred piko doda nova alineja, ki se glasi: »– za SID banko ne
veljajo obveznosti glede izdelave načrta sanacije in določbe o
zajamčenih vlogah«.
407. člen
(uporaba določb o kapitalskih blažilnikih)
(1) Določbe 7. poglavja tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2016, razen 222. do 226. člena tega zakona, ki se
uporabljajo od uveljavitve tega zakona.
(2) Določbe 218. do 221. člena tega zakona se začnejo
uporabljati od 1. januarja 2016 dalje.
408. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/14-47/33
Ljubljana, dne 31. marca 2015
EPA 271-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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1066.

Sklep o razrešitvi ministra za obrambo

Na podlagi prvega odstavka 112. in 115. člena Ustave
Republike Slovenije, 13. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14)
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
je Državni zbor na seji dne 9. aprila 2015 sprejel

Št.

Št. 020-12/15-9/7
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 428-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1067.

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije
poslanca Državnega zbora

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji
dne 9. aprila 2015 seznanil z naslednjim

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1069.

1068.

Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca Državnega zbora

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se
je Državni zbor na seji dne 9. aprila 2015 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Ugotovi se, da z današnjim dnem preneha opravljati funkcijo poslanca dr. Franc Križanič, ki je funkcijo poslanca opravljal

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
ministrice

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 –
ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) ter v skladu s
112. in 261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
se je Državni zbor na seji dne 9. aprila 2015 seznanil s

SKLEPOM
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
Ugotovi se, da je mag. Klavdiji Markež z današnjim dnem
prenehala funkcija ministrice za izobraževanje, znanost in šport.
Na podlagi obvestila predsednika Vlade dr. Miroslava
Cerarja in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika
državnega zbora bo funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport začasno opravljal predsednik Vlade dr. Miroslav
Cerar sam.
Št. 020-12/15-10/4
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 433-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Ugotovi se, da Janko Veber z razrešitvijo s funkcije ministra za obrambo z današnjim dnem ponovno opravlja funkcijo
poslanca.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Št. 020-12/15-9/9
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 428-VII

SKLEPOM

Št. 020-12/15-9/8
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 428-VII

Stran

namesto poslanca Janka Vebra v času, ko je le-ta opravljal
funkcijo ministra za obrambo.

SKLEP
o razrešitvi ministra za obrambo
Janko Veber se razreši s funkcije ministra za obrambo.
Na podlagi obvestila predsednika Vlade dr. Miroslava Cerarja in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega zbora bo funkcijo ministra za obrambo začasno opravljal
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan.
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1070.

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije
poslanke Državnega zbora

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije,
14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji
dne 9. aprila 2015 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Ugotovi se, da mag. Klavdija Markež s prenehanjem
opravljanja funkcije ministrice za izobraževanje, znanost in
šport z današnjim dnem ponovno opravlja funkcijo poslanke.
Št. 020-12/15-10/5
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 433-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Stran
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SKLEP

Sklep o prenehanju mandata poslanke
Državnega zbora

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) ter
tretjega odstavka 202. in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji dne 9. aprila 2015
seznanil z naslednjim

Potrdi se poslanski mandat Dušanu Radiču, roj. 3. 6.
1963, stanujočemu Jordan 28, Tropovci, Tišina.
Št. 020-02/15-16/5
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 453-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

SKLEPOM
Ugotovi se, da je poslanka mag. Klavdija Markež podala
pisno izjavo, da odstopa s funkcije poslanke Državnega zbora, zato ji v skladu s šesto alinejo prvega odstavka in drugim
odstavkom 9. člena Zakona o poslancih ter tretjim odstavkom
202. člena Poslovnika državnega zbora preneha mandat poslanke z 9. 4. 2015.
Št. 020-02/15-15/3
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 439-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1072.

Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca Državnega zbora

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se
je Državni zbor na seji dne 9. aprila 2015 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Ugotovi se, da z današnjim dnem preneha opravljati funkcijo poslanca Dušan Radič, ki je funkcijo poslanca opravljal
namesto poslanke mag. Klavdije Markež v času, ko je le-ta
opravljala funkcijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport.
Št. 020-12/15-10/6
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EPA 433-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1073.

Sklep o potrditvi mandata poslanca Državnega
zbora

Na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12), 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odl.
US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je
Državni zbor na seji dne 9. aprila 2015 sprejel naslednji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1074.

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje izven
letaliških pristankov in vzletov helikopterjev

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10
– UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje
CAT.OP.MPA.105 Dela CAT Priloge VI Uredbe Komisije (EU)
št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in
upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 140/2015 z
dne 29. januarja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012
glede sterilne pilotske kabine in o popravku te uredbe, ter za
izvrševanje AMC1 FCL.210.H in Dodatkov 4 in 9 Dela FCL
Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za
letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES)
št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014
z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU)
št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah
in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu,
izdaja direktor agencije naslednjo

OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
za izvajanje izven letaliških pristankov
in vzletov helikopterjev
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva ureja v skladu z
CAT.OP.MPA.105 Dela CAT Priloge VI Uredbe Komisije (EU)
št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in
upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 140/2015 z
dne 29. januarja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012
glede sterilne pilotske kabine in o popravku te uredbe, ter za
izvrševanje AMC1 FCL.210.H in Dodatkov 4 in 9 Dela FCL
Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za
letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES)
št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, kot je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 245/2014
z dne 13. marca 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU)
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št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah
in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu,
operativne in tehnične zahteve za izvajanje izven letaliških
pristankov in vzletov helikopterjev v domačem zračnem prometu in zračnem prevozu.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva se uporablja tudi za
izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov z nekompleksnimi helikopterji.
(3) Ta operativno-tehnična zahteva ne ureja izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev na dvignjenih območjih.
(4) Ta operativno-tehnična zahteva se ne uporablja za
izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev:
– v primeru izrednih dogodkov v letu;
– ki opravljajo lete za potrebe nujne medicinske pomoči
in drugih humanitarnih letov;
– ki sodelujejo v operacijah iskanja in reševanja;
– ki sodelujejo pri gašenju požarov.
(5) Ta operativno-tehnična zahteva se ne uporablja za
letenje vojaških in policijskih zrakoplovov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi,
imajo naslednji pomen:
1. »izven letališki pristanek helikopterja« pomeni del
leta helikopterja od trenutka, ko se helikopter začne spuščati
z namenom pristati, do pristanka oziroma do trenutka, ko
se lopatice rotorja popolnoma ustavijo na območju za izven
letališki pristanek;
2. »izven letališki vzlet helikopterja« pomeni del leta
helikopterja od trenutka, ko se lopatice rotorja začnejo vrteti,
do zaključka vzpenjanja po vzletu do minimalne višine, ki je
predpisana za potovanje helikopterja iz območju za izven
letališki pristanek;
3. »končni prilet helikopterja« pomeni zaključni del
izven letališkega pristanka, in se začne v najkasneje trenutku, ko helikopter zapusti minimalno dovoljeno višino letenja,
z namenom izvedbe izven letališkega pristanka;
4. »območje za izvedbo izven letališkega pristanka in
vzleta« pomeni območje, ki ni letališče, vzletišče ali heliport
in ga vodja helikopterja ali zemeljski asistent izbere za pristanek ali vzlet helikopterja;
5. »dvignjeno območje« pomeni območje za izvedbo
izven letališkega pristanka ali vzleta, ki se nahaja na zgradbi
ali drugi konstrukciji in je za najmanj 3 m višje od okoliškega
terena;
6. »območje končnega prileta in vzleta (FATO)« pomeni
določeno območje za helikopterske operacije, nad katerim
se zaključi prilet z lebdenjem ali pristankom oziroma začne
vzlet;
7. »pristajalno mesto (TLOF)« pomeni površino, ko
se jo helikopter dotakne pri pristanku ali s katere poleti in
je praviloma tudi kraj vkrcavanja in izkrcavanja potnikov,
tovora ali pošte;
8. »varno območje« pomeni v tem predpisu definirano
območje na območju za izvedbo izven letališkega pristanka
in vzleta, ki obdaja FATO in v katerem ni ovir višjih od 1 m;
9. »vodja helikopterja« pomeni pilot, ki je za konkretni
let imenovan za vodjo zrakoplova in je odgovoren za varno
izvajanje celotnega letenja;
10. »operativno osebje« pomeni ustrezno usposobljene
osebe, ki na kakršen koli način na zemlji in v zraku, posredno
ali neposredno sodelujejo pri izvedbi helikopterskih operacij;
11. »zemeljski asistent« pomeni ustrezno usposobljeno
osebo, ki na kakršen koli način iz zemlje asistira pilotu pri
izvedbi helikopterske operacije na območje za izvedbo izven
letališkega pristanka in vzleta;
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12. »gosto naseljeno območje« je področje znotraj
kraja, mesta ali naselja, ki se večinoma uporablja za bivanje,
poslovne ali rekreacijske namene;
13. »neprijazno okolje« pomeni okolje:
– v katerem ni mogoče izvesti varnega pristanka v sili
zaradi neustrezne površine,
– v katerem oseb na helikopterju ni mogoče ustrezno
zavarovati pred dejavniki tveganja,
– v katerem zmogljivosti za iskanje in reševanje niso
zagotovljene v skladu s pričakovano izpostavljenostjo,
– v katerem je tveganje za to, da bi bili osebe ali imetje
na tleh izpostavljeni nevarnostim, preveliko,
– ki je gosto naseljeno, tako da na ustreznih površinah
ni možno izvesti varnega pristanka v sili;
14. »nevarne ovire« so daljnovodi, večnivojska križišča,
železniške proge, avtoceste, energetska postrojenja in gosto
naseljena območja;
15. »operativni priročnik« je priročnik, ki vsebuje postopke, navodila in smernice, ki ga uporablja operativno
osebje pri izvajanju njihovih nalog;
16. »priročnik helikopterja« je priročnik, ki vsebuje navodila za uporabo helikopterja, njegovih naprav in sistemov;
17. »letalna sposobnost« pomeni dejansko zmogljivost
helikopterja, ki omogoča varen let helikopterja.
18. »prosilec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki poda
vlogo za izdajo dovoljenja za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov;
19. »agencija« pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
3. člen
(območje za izvedbo izven letališkega pristanka in vzleta)
(1) Vodja helikopterja glede na orografske in vremenske razmere izbere ustrezno območje za izvedbo izven
letališkega pristanka in vzleta, pri čemer mora upoštevati
varnostne zahteve iz te operativno-tehnične zahteve, operativnega priročnika operatorja in priročnika helikopterja.
(2) Vodja helikopterja mora pred pričetkom pristanka
nadleteti pristajalno mesto z namenom oceniti smer vetra,
ustreznost pristajalnega mesta za varno izvedbo prileta,
odleta in zgrešenega prileta, ustreznost pristajalnega mesta
za varen pristanek oziroma pristanek v sili, možnost izvedbe
manevra za izogib oziroma nadlet nevarnih ovir in podobno.
(3) Vodja helikopterja mora med končnim priletom in
vzletom zagotoviti bočno oddaljenost od nevarnih ovir v trenutku prileta in vzleta vsaj dva premera rotorja, in vertikalno
vsaj 15 čevljev.
(4) Za pristajalno mesto (TLOF) mora biti določena
primerna površina brez nevarnih predmetov ali neravnin, ki
presegajo omejitve helikopterja. Karakteristike pristajalnega
mesta helikopterja so naslednje:
– dolžina 2B,
– širina 2B,
pri čemer B pomeni najdaljšo širino podvozja (kolesa, smuči
ali plovci), razen če priročnik helikopterja ne določa drugačnih
karakteristik pristajalnega mesta za določeno vrsto operacij.
(5) Karakteristike območja končnega prileta in odleta
(FATO) skupaj z varnim območjem helikopterja so naslednje:
– dolžina pristajalnega mesta najmanj enaka ali večja
dvakratni največji dolžini helikopterja,
– širina pristajalnega mesta najmanj enaka ali večja
dvakratni največji dolžini helikopterja,
pri čemer mora širina varnega območja helikopterja najmanj
0,25 premera glavnega rotorja.
4. člen
(uporaba pristajalnega mesta)
Vodja helikopterja ali prevoznik lahko načrtuje uporabo
določenega pristajalnega mesta do največ pet pristankov v
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enem dnevu, ali največ deset pristankov v štirih zaporednih
tednih ali največ petdeset pristankov v dvanajstih zaporednih
mesecih, če je pridobil pisno soglasje lastnika ali upravljavca
zemljišča, na katerem se nahaja pristajalno mesto.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Vodja helikopterja ne sme izvesti izven letališkega
pristanka in vzleta, če ugotovi, da helikopter za konkretni let
nima ustreznih letalnih sposobnosti za varno izvedbo izven
letališkega pristanka in vzleta.

5. člen

8. člen

(dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet)

(varnost)

(1) Vodja helikopterja lahko izvede izven letališki pristanek, če ima ustrezno dovoljenje za izven letališki pristanek
in vzlet, ki ga na vlogo prosilca iz 6. oziroma 7. člena te
operativno – tehnične zahteve izda agencija. Vlogo za izdajo
dovoljenja agencija objavi na svoji spletni strani.
(2) Šteje se, da imajo odobrene organizacije za usposabljanje, ki jih je potrdila agencija, pri izvajanju usposabljanja po programih za pridobitev licence LAPL(H), PPL(H),
CPL(H) in ratingov za tip helikopterja, ustrezno dovoljenje
za izvajanje šolskih izven letaliških pristankov in vzletov.
(3) Šteje se, da imajo leti, ki so namenjeni preizkusu
praktične usposobljenosti, preverjanju strokovnosti ali ocene
usposobljenosti za licence, ratinge ali potrdila, pri praktičnem izvajanju po potrjenih vsebinah praktičnega preizkusa,
preverjanja ali ocenjevanja ustrezno dovoljenje za izvajanje
izven letaliških pristankov in vzletov.

(1) Z namenom vkrcavanja in izkrcavanja potnikov je
zemeljski asistent pred prihodom helikopterja na pristajalno
mesto dolžan:
– pristajalno mesto ustrezno označiti,
– postaviti ustrezen indikator vetra,
– s helikopterjem vzpostaviti dvosmerni radijsko komunikacijski kontakt in
– zagotovil ustrezno protipožarno zaščito.
(2) Na izven letališkem pristajalnem mestu je prepovedano dopolnjevanje helikopterja z gorivom.

6. člen
(pogoji za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov
med zračnim prevozom in organizacija pristajalnega
mesta)
(1) Operater mora za izvajanje izven letaliških pristankov ali vzletov med zračnim prevozom pridobiti dovoljenje
za izven letališki pristanek in vzlet iz prejšnjega člena te
operativno-tehnične zahteve.
(2) Vodja helikopterja mora imeti za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov najmanj 350 ur kot pilot helikopterja in izpolnjevati dodatne pogoje, ki jih operator predpiše
v operativnem priročniku.
(3) Zemeljski asistent mora imeti ves čas izvajanja
izven letališkega pristanka in vzleta s pilotom dvosmerni
radijsko komunikacijski kontakt.
(4) Vodja helikopterja ali zemeljski asistent prevoznika
mora zagotoviti, da se potniki med pristankom in vzletom
helikopterja nahajajo najmanj 50 metrov od priletnih in odletnih poti helikopterja ter da med pristankom in vzletom
helikopterja ne ovirajo postopkov.
(5) Vodja helikopterja ali zemeljski asistent prevoznika
mora zagotoviti, da se potniki ne približujejo helikopterju,
dokler rotorji niso popolnoma zaustavljeni.
(6) Vodja helikopterja ali zemeljski asistent prevoznika
je dolžan potnike pospremiti na poti do oziroma od helikopterja.
(7) Na pristajalnem mestu ter med samim letom mora
vodja helikopterja ali po njegovem navodilu zemeljski asistent poučiti potnike o postopkih vkrcavanja in izkrcavanja,
ter postopkih v nuji.
7. člen
(pogoji za izvajanje izven letaliških pristankov in vzletov,
ko se ne izvaja zračni prevoz)
(1) Vodja zrakoplova mora za izvajanje izven letaliških
pristankov in vzletov, ko ne izvaja zračnega prevoza, pridobiti dovoljenje za izven letališki pristanek in vzlet iz 5. člena
te operativno-tehnične zahteve.
(2) Vodja helikopterja mora imeti najmanj 350 ur kot
pilot helikopterja in je za usposobljen za izvajanje izven
letaliških pristankov ter je v zadnjih 90 dneh opravil najmanj
3 pristanke in vzlete s helikopterjem.
(3) Vodja helikopterja ne sme izvesti izven letališkega
pristanka, če bi pri tem ogrožal premoženje ter življenje in
zdravje ljudi in živali.

9. člen
(vodenje evidenc in poročanje)
(1) Operator je dolžan voditi evidenco o izvedenih izven
letaliških pristankih in vzletih. Evidenca o izvedenih izven
letaliških pristankih in vzletih vsebuje naslednje podatke.
– ime oziroma kraj območja,
– koordinato območja, lahko tudi točko iz elektronskega
zemljevida,
– ime in priimek pilota,
– datum in ura pristanka in vzleta,
– opis helikopterja (tip, registracija),
– pisno soglasje lastnika ali upravljavca območja in
kadar je to potrebno pisno soglasje lokalne skupnosti,
– druge pomembne podatke.
(2) Prevoznik ali lastnik helikopterja je najmanj enkrat
letno dolžan agenciji pisno poročati o izvedenih izven letaliških pristankih in vzletih. Poročilo zajema najmanj tiste
podatke, ki so določeni v prejšnjem odstavku. Poročilo se
pošlje po elektronski pošti na naslov ilp@caa.si.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. aprila 2015
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor Javne agencije
za civilno letalstvo RS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1075.

Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije

Na podlagi 6. in 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 117/06 –
ZDavP-2, 26/08, 7/09 Odl. US) je Svet Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije na seji dne 31. 3. 2015 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1. člen
V drugem odstavku 64. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB3) se

Uradni list Republike Slovenije
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števnik »35.« nadomesti s števnikom »25.«, števnik »28.« pa
s števnikom »18.«
64. člen statuta se dopolni tako, da se za sedanjim osmim
odstavkom dodajo novi deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se
glasijo:
»Glasovanje članov prve volilne skupine poteka na voliščih. V vsaki občini je praviloma najmanj eno volišče.
Volilna komisija zbornice lahko odloči, da se opravi predčasno glasovanje oziroma glasovanje po pošti za člane zbornice, ki bodo na dan glasovanja odsotni iz kraja prebivališča.
Glasovanje se opravi z glasovnico, ki vsebuje:
– zaporedno številko in ime liste kandidatov,
– imena in priimke kandidatov,
– navodilo o načinu glasovanja.«
2. člen
Črtajo se 64.a, 64.b in 64.c člen statuta.
3. člen
V tretjem odstavku 65. člena statuta se števnik »35.« nadomesti s števnikom »25.«, števnik »28.« pa s števnikom »18.«
Za tretjim odstavkom 65. člena statuta se doda nov, četrti
odstavek, ki se glasi:
»Izvoljeni predstavniki v volilno telo opravijo tajno glasovanje z glasovnico, ki jo prejmejo ob predložitvi potrdila
o izvolitvi za predstavnika članice volilnemu odboru, ki vodi
glasovanje na volišču.«
Sedanja četrti in peti odstavek 65. člena statuta postaneta
peti in šesti odstavek.
4. člen
65.a člen statuta se črta.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati, ko jih
sprejme svet zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 117/02/2015
Ljubljana, dne 31. marca 2015
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik
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OBČINE
DOBRNA
1076.

Zaključni račun proračuna Občine Dobrna
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13) in 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02,
136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na
5. seji dne 31. 3. 2015 sprejel

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2014
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto
2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se
objavijo na spletni strani Občine Dobrna.

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.127.403,13
1.827.427,10

DAVČNI PRIHODKI

1.486.031,42

700 Davki na dohodek in dobiček

1.368.383,00

703 Davki na premoženje

67.929,75

704 Domači davki na blago in storitve

49.718,67

NEDAVČNI PRIHODKI

341.395,68

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

233.800,21

712 Denarne kazni

698,26
3.619,72

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

14.951,83

714 Drugi nedavčni prihodki

88.325,66

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

74

40

TEKOČI ODHODKI

753.376,25

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

246.768,43

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij

39.752,79

402 Izdatki za blago in storitve

41

429.203,80
8.038,23

6.020,00
0,00
6.020,00
1.293.956,03
249.234,75

29.613,00

TEKOČI TRANSFERI

830.105,74

410 Subvencije

11.594,51

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

504.690,11

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

55.132,35

413 Drugi tekoči domači transferi
42

INVESTICIJSKI ODHODKI

258.688,77
1.947.809,75

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.947.809,75
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

6.174,40
0,00
6.174,40

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ (I-II)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

0,00

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

Znesek
v EUR

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

711 Takse in pristojbine

72

3.537.466,14

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

70

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

409 Rezerve

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za
leto 2014.

I.

1.044.721,28

II.

403 Plačila domačih obresti

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dobrna za leto 2014

A.

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

–410.063,01

0,00

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA

0,00
136.851,00

550 Odplačilo domačega dolga

136.851,00

IX.

SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)

–546.914,01

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

–136.851,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX=-III)

410.063,01

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. PRETEKLEGA LETA

696.901,00

Št. 007-0002/2015-1(1)
Dobrna, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Uradni list Republike Slovenije
DOL PRI LJUBLJANI
1077.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Dol pri Ljubljani

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list št. 48/10
in 50/14) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 1. dopisni
seji dne 31. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Doda se 16.b člen, ki glasi:
»V primeru gradnje ali legalizacije enostanovanjske stavbe lahko župan na podlagi vloge investitorja odobri obročno
plačilo komunalnega prispevka, vendar največ na 12 mesečnih
obrokov.
Obrestna mera za čas obročnega plačila komunalnega
prispevka se zaračuna po evropski medbančni obrestni meri
(letni EURIBOR) v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2015-4
Dol pri Ljubljani, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

HORJUL
1078.

Pravilnik o sofinanciranju prireditev
in izobraževanj v Občini Horjul

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P,
51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF) in Statuta Občine Horjul (Uradni
list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 3. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju prireditev in izobraževanj
v Občini Horjul
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopek in kriterije za sofinanciranje javnih prireditev, dogodkov in izobraževanj, ki
se odvijajo v Občini Horjul in so v interesu večjega števila
občanov.
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Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.
Sredstva se razdelijo na podlagi meril.
2. člen
Upravičenci do sredstev so društva ter zavodi, ki delujejo
na področju kulture, športa, izobraževanja, kmetijstva, humanitarne dejavnosti, turizma in podobnih dejavnosti, ki zadovoljujejo interese občanov in imajo sedež v Občini Horjul.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci izobraževanj, ki nimajo sedeža v Občini Horjul, v primeru, da je projekt
posebnega pomena za občino.
3. člen
Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Horjul. Višina sredstev se za vsako leto določi z Odlokom o proračunu
Občine Horjul. Na podlagi sprejetega odloka o proračunu se
za posamezno leto objavi javni razpis, ki natančneje določa
pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
Posamezna prireditev in izobraževanje sta lahko iz proračuna financirana le enkrat letno.
4. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi na občinski
spletni strani.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. naziv in sedež dodeljevalca sredstev;
2. pogoje;
3. način pošiljanja in vsebina vlog;
4. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa;
5. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
6. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
7. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in se informirajo o razpisu.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev kandidatom
poteka po naslednjem zaporedju:
– objava javnega razpisa,
– zbiranje vlog izvajalcev ter vrednotenje prispelih vlog,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– poročilo o izvedbi,
– sklepanje pogodb,
– nakazilo sredstev.
6. člen
Vse popolne vloge obravnava Komisija imenovana iz
strani župana. Komisija na podlagi meril pripravi predlog za
dodelitev sredstev.
7. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. datum prireditve.
8. člen
Opravičljivi stroški po tem pravilniku so stroški priprave,
izvedbe in promocije prireditve in izobraževanj ter zavarovanje
le-teh, ter drugi stroški, ki so neposredno dokazljivo vezani na
izvedbo prireditev in izobraževanj.
Izvajalci so dolžni pri organizaciji dogodka poskrbeti za
ustrezno promocijo občine. Pogoj za dodelitev sredstev po
tem pravilniku je, da je prireditev objavljena najmanj na spletni
strani občine in da je za prireditev izobešeno vsaj 5 plakatov
na območju občine.
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Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma
napovedati dogodek vsaj 5 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi
njegovo morebitno odpoved.
9. člen
Občina si pridružuje pravico zavrnitve sofinanciranja prireditve ali izobraževanja.
10. člen
Namenskost porabe sredstev se ugotavlja na podlagi poročila o izvedeni prireditvi ali izobraževanju. Upravičenec je
dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila
upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen ponovno pridobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more
pridobiti sredstev po tem pravilniku za dobo naslednjih petih let.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu (Uradni list
RS, št. 28/12).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0001/2015-1
Horjul, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

1079.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini
Horjul

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – ZUTPG-UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07
– odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12 – ZSV-E),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09, 6/12) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul
na 3. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Horjul
1. člen
Občinski svet Občine Horjul daje soglasje k predlagani
ceni socialne varstvene storitve, pomoč družini na domu, ki jo
na podlagi podeljene koncesije izvaja Zavod Pristan, Podnanos
v višini 16,93 EUR na efektivno uro.
2. člen
Višina subvencije Občine Horjul znaša 60%.
3. člen
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu za uporabnika zanaša 6,25 EUR na uro.

Uradni list Republike Slovenije
Subvencija Občine Horjul znaša 10,68 EUR na uro in je
sestavljena iz 60% cene, v višini 9,36 EUR na uro in dodatnega
stroška za strokovno pripravo v višini 1,32 EUR na uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-0004/2015-2
Horjul, dne 25. marca 2015
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

IVANČNA GORICA
1080.

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju
osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 42.,
47. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D) ter 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 5. redni seji dne 30. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov na področju osnovnega šolstva
v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), s sedežem na naslovu Sokolska 8, Ivančna Gorica, ustanavlja na področju osnovnega šolstva javna
vzgojno-izobraževalna zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavod):
1. Osnovna šola Stična kot matična šola, v čigar sestavo
sodijo še:
– Podružnična šola Ambrus,
– Podružnična šola Krka,
– Podružnična šola Muljava,
– Podružnična šola Stična,
– Podružnična šola Višnja Gora,
– Podružnična šola Zagradec,
– oddelek (do 3 oddelki) za izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom osnovnošolskega
izobraževanja v sklopu matične šole.
2. Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični kot matična šola, v čigar sestavo sodita še:
– Podružnična šola Temenica,
– Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
a/ Osnovna šola Stična
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Stična.

Uradni list Republike Slovenije

rica.
rica,

Skrajšano ime zavoda: OŠ Stična.
Sedež zavoda: Cesta občine Hirschaid 1, Ivančna GoV sestavo OŠ Stična sodijo:
– matična šola, Cesta občine Hirschaid 1, Ivančna Go-

– Podružnična šola v Ambrusu, Ambrus 33, 1303 Zagradec,
– Podružnična šola na Krki, Krka 1a, 1301 Krka,
– Podružnična šola na Muljavi, Muljava 3, 1295 Ivančna
Gorica,
– Podružnična šola v Stični, Stična 24, 1295 Ivančna
Gorica,
– Podružnična šola v Višnji Gori, Cesta na Polževo 26,
1294 Višnja Gora,
– Podružnična šola v Zagradcu, Zagradec 33, 1303
Zagradec.
b/ Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični.
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ferda Vesela
Šentvid pri Stični.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Šentvid pri Stični.
Sedež zavoda: Šentvid pri Stični 46, Šentvid pri Stični.
V sestavo OŠ Šentvid pri Stični sodijo:
– matična šola, Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri
Stični,
– Podružnična šola v Temenici, Temenica 2, 1296 Šentvid pri Stični,
– Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok
v Šentvidu pri Stični (dalje: Podružnična šola v CZBO).
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če
so za to podani zakonski razlogi.
Za kakršnokoli spremembo dela v Podružnični šoli v
CZBO se mora zavod dogovoriti s strokovno zdravstveno
službo centra, šola pa se ne more ukiniti brez soglasja ministrstva, pristojnega za zdravstvo.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču
in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega
člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod
v pravnem prometu za pečatenje vseh aktov, dokumentov
in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
pečatenje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo,
način varovanja in uničenja, določi ravnatelj.
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3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda
zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik oziroma delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Akte in druge dokumente zavoda podpisujejo ravnatelj in
delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z bankami in Upravo Republike Slovenije za
javna plačila za zavod podpisujejo akte in druge dokumente
ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponirami podpisi pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila za zavod, ki jih za
to določi in pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo akte in druge dokumente za zavod v
odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Šolski okoliši
10. člen
a/ Osnovna šola Stična
V šolski okoliš Osnovne šole Stična, kjer zavod s svojo
dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja: Ambrus, Bakrc, Bojanji Vrh, Breg pri
Zagradcu, Brezovi Dol, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri
Zagradcu, Fužina, Grintovec, Debeče, Dedni Dol, Dobrava pri
Stični, Gabrje pri Stični, Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu,
Gorenja vas, Gorenje Brezovo, Gradiček, Ivančna Gorica, Kal,
Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Krka, Kriška
vas, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Mala Dobrava, Mala Goričica, Male Kompolje, Male Lese,
Male Rebrce, Male Vrhe, Mali Korinj, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Marinča vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica,
Osredek nad Stično, Peščenik, Planina, Podbukovje, Podsmreka pri Višnji Gori, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji Gori, Potok
pri Muljavi, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji
Gori, Ravni Dol, Sela pri Višnji Gori, Spodnja Draga, Spodnje
Brezovo, Stari trg, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica,
Škrjanče, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Valična vas, Velika
Dobrava, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Rebrce, Velike
Vrhe, Veliki Korinj, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični
Višnja Gora, Višnje, Vrhpolje pri Šentvidu, Vrh pri Višnji Gori,
Zagradec, Zavrtače, Zgornja Draga, Znojile pri Krki.
Območja, na katerih posamezne šole zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju obsegajo za posamezne
šole naslednja naselja:
– matična šola od 1. do 9. razreda: Ivančna Gorica, Mala
Dobrava, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga,
Stična (od hišne številke 1 do vključno hišne številke 5), Stranska
vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo, Vrhpolje pri Šentvidu;
– oddelki s prilagojenim programom na matični šoli: vsa
naselja v občini, razen v primeru nastanitve v Podružnični šoli
v CZBO, ki ta program izvaja sama;
– Podružnična šola Ambrus od 1. do 5. razreda: Ambrus,
Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča vas,
Višnje;
– Podružnična šola Krka od 1. do 5. razreda: Gabrovčec,
Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali
Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliki Korinj, Znojile pri Krki;
– Podružnična šola Muljava od 1. do 5. razreda: Bojanji
Vrh, Gorenja vas, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mev-

Stran

2926 /

Št.

25 / 13. 4. 2015

ce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike
Kompolje, Velike Vrhe;
– Podružnična šola Stična od 1. do 3. razreda: Debeče,
Dobrava pri Stični, Gabrje pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad
Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane
pri Stični, Pristava nad Stično, Stična (razen od hišne številke 1
do vključno hišne številke 5), Vir pri Stični;
– Podružnična šola Višnja Gora od 1. do 9. razreda: Dedni
Dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec,
Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji
Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori,
Zavrtače, Zgornja Draga;
– Podružnična šola Zagradec od 1. do 9. razreda: Breg pri
Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec,
Male Rebrce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična
vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec.
Podružnična šola Zagradec program osnovnošolskega
izobraževanja od 6. do 9. razreda izvaja še za učence Podružnične šole Krka in Podružnične šole Ambrus.
b/ Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
V šolski okoliš Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri
Stični, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja: Artiža vas,
Boga vas, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dob pri Šentvidu, Dolenja vas pri Temenici,
Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Dole pri Temenici, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja
vas, Podboršt, Pokojnica, Praproče pri Temenici, Pristavlja
vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Rdeči
Kal, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Selo pri Radohovi
vasi, Sobrače, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri
Stični, Škofije, Temenica, Tmovica, Velike Češnjice, Velike Dole
pri Temenici, Velike Pece, Veliki Kal, Videm pri Temenici, Vrh
pri Sobračah, Zaboršt pri Šentvidu.
Območja, na katerih posamezne šole zadovoljujejo potrebe po osnovnošolskem izobraževanju obsegajo za posamezne
šole naslednja naselja:
– matična šola od 1. do 9. razreda: Artiža vas, Boga
vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Glogovica, Griže,
Grm, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Pece,
Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Pristavlja vas,
Radohova vas, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični,
Škofije, Trnovica, Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal,
Zaboršt pri Šentvidu;
– Podružnična šola Temenica od 1. do 2. razreda: Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri
Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače,
Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici, Videm pri Temenici, Vrh pri Sobračah.
– Podružnična šola v CZBO od 1. do 9. razreda: območje
celotne Republike Slovenije, in sicer za učence, ki so napoteni
na zdravljenje v Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu
pri Stični.
11. člen
Učenci imajo v skladu z veljavno zakonodajo pravico do
vpisa oziroma prepisa v šolo zunaj šolskega okoliša. To pravico
podrobneje ureja Uredba Vlade Republike Slovenije, ki določa
merila za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol.
Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša.
Vpis v šolo zunaj primarnega šolskega okoliša se izvede tako,
da starši najprej vpišejo otroka v šolo v svojem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo v šoli,
v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.
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III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavoda v okviru javne službe so:
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– 49.39
Drug kopenski potniški promet,
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje,
– 90.04
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011 Dejavnost knjižnic,
– 93.11
Obratovanje športnih objektov,
– 93.19
Druge športne dejavnosti.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem
dejavnost spremeni ali razširi.
13. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je
sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
14. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– pomočnik ravnatelja,
– strokovni organi (učiteljski zbor, razredniki in strokovni
aktivi),
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili zavoda.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
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Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Ivančna Gorica. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki
ustanovitelja v svetu zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
a) v svet OŠ Stična
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih
delavcev
– matične šole v Ivančni Gorici:
2 člana,
– podružničnih šol v Višnji Gori in Zagradcu: 1 člana,
– vseh ostalih podružničnih šol:
1 člana,
– izmed upravno-administrativnih ter tehničnih
delavcev:
1 člana.
b) v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih
delavcev matične šole:
3 člane,
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih
delavcev Podružnične šole Temenica:
1 člana,
– izmed vseh upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev:
1 člana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu
neposredno, na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa ta odlok in ob smiselni uporabi zakona, ki določa sodelovanje delavcev pri upravljanju. V svetu morajo biti enakomerno
zastopani delavci vseh organizacijskih enot oziroma matičnih
in podružničnih šol.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši na svetu
staršev, in sicer:
a) v svet OŠ Stična
– iz matične šole v Ivančni Gorici:
1 člana,
– iz podružnične šole v Višnji Gori in v Zagradcu:
1 člana,
– iz vseh ostalih podružničnih šol:
1 člana.
b) v svet OŠ Šentvid pri Stični
– iz matične šole v Šentvidu pri Stični
2 člana,
– podružničnih šol v Temenici in v Centru za
zdravljenje bolezni otrok:
1 člana.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok v zavodu.
Člani sveta zavoda izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino
glasov vseh prisotnih članov, razen v primeru imenovanja ravnatelja, takrat svet odloča z večino vseh članov sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta
zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
– odloča, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah
v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
ali skupnost učencev,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali širitev dejavnosti,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
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– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– redno obvešča ustanovitelja o zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda,
– opravlja druge z zakonom ter splošnimi akti zavoda
določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se
mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu.
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Kandidate za člane sveta zavoda lahko predlagajo učiteljski zbor posamezne šole, zbor delavcev, vsak reprezentativni
sindikat v zavodu in posamezni delavci.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda so
lahko vsi delavci šol, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
ki tudi nimata pravice voliti. Predlagatelji predlagajo kandidate
za predstavnike delavcev v svetu zavoda na matični šoli, po
posameznih podružničnih šolah in izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo
biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni
na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke
pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več
kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot
je predstavnikov delavcev zavoda v svetu zavoda. Izvoljeni
so tisti kandidati izmed delavcev zavoda, ki so dobili največje
število glasov. Če sta dva kandidata izmed delavcev zavoda
dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v prostorih
zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
23. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere
začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta izmed
sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta
zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenova-
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nju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika sveta
zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednik sveta zavoda.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje
zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem skrbi za
izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda in opravlja
druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz
prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
24. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je predlagal sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda
odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na
volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda,
ki je pridobil največ glasov.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in
zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
25. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe
zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
c) Odpoklic predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda
26. člen
Občinski svet Občine Ivančna Gorica lahko kot ustanovitelj zavoda predstavnike ustanovitelja odpokliče, kolikor
ne izvršujejo nalog iz 18. člena odloka. O odpoklicu odloča
občinski svet.
2. Ravnatelj
27. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
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– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
zavoda,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
28. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja
je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku,
mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravnatelja traja pet let.
29. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Postopek imenovanja
ravnatelja se mora pričeti najmanj tri mesece pred iztekom
mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja in
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti.
Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva,
ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega
mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru pristojnemu za šolstvo. Če minister ne da mnenja
v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči
o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo
in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za
razrešitev ravnatelja seznani tudi ustanovitelja, učiteljski zbor
in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši
na njegov predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi
razrešitvi. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
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bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
30. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ
za eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
javnega vrtca oziroma šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v
naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
3. Pomočnik ravnatelja
31. člen
Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega
izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za
razrešitev seznaniti učiteljski zbor. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v
aktu o sistemizaciji.
32. člen
Podružnična šola ima vodjo. Za vodjo podružnične šole je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima
najmanj pet let naziv mentor. Vodjo podružnične šole imenuje
in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole
v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.
4. Strokovni organi
33. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
34. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Št.

25 / 13. 4. 2015 /

Stran

2929

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi
učenci, in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
36. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
37. člen
Strokovne aktive v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje,
daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
5. Svet staršev
38. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Mandat predstavnika staršev traja eno leto, posameznik
pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen
njegov otrok, tudi večkrat zapored.
39. člen
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole,
vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
zavoda,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
– za svoje delo lahko sprejme poslovnik.
40. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem, staršem ter sodeluje z
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega
dela in poklicno svetuje. Pri opravljanju poklicnega svetovanja
se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za
zaposlovanje.
41. člen
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga
strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja
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informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
42. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi
strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. Znanje
slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu.
Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister,
potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
43. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem
splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest.
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov
in standardov ravnatelj v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za šolstvo.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
44. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje
(nepremičnine in opremo), s katerim je zavod upravljal do
uveljavitve tega odloka (tudi podružničnih šol) in ga izkazuje v
bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
45. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje
storitev in izdelkov, ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz
drugih virov.
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Vsa sredstva, potrebna za delo Podružnične osnovne
šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok, pridobiva OŠ Šentvid
pri Stični iz proračuna Republike Slovenije. Prihodki in odhodki
za to podružnično šolo se v internih računovodskih bilancah
vodijo ločeno.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih
stroškov, ter investicijsko vzdrževanje in investicije. Presežek
se lahko porabi tudi za nadstandardne programe in/ali za
delovno uspešnost zaposlenih, vendar v skladu z zakonskimi
in podzakonskimi določili, ter s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu
za delovno uspešnost se uporabljajo zakonski in podzakonski
predpisi, ki oblikujejo plače v javnem sektorju.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti,
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država, za šolo v Centru za zdravljenje bolezni
otrok pa izrecno država.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena.
46. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.
Zavod mora ustanoviti šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka
pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin
in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni
odbor sklada imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor
sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
47. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
48. člen
Ustanovitelj izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti v
skladu s predpisi in v tem okviru zlasti:
– zagotavlja sredstva in pogoje za delo zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– spremlja namembnost porabe sredstev,
– daje soglasje k porabi prihodkov nad odhodki sredstev,
– opravlja druge obveznosti v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
Zavod izvaja svoje pravice in obveznosti v skladu s predpisi in tem odlokom ter v tem okviru zlasti:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju
programa razvoja šole ter o izvajanju letnega delovnega načrta
zavoda,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini
Ivančna Gorica,
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– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– uresničuje druge pravice in obveznosti v skladu s tem
odlokom in predpisi.
IX. JAVNOST DELA
49. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja
s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati
vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko to
določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj zavoda ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.
X. NADZOR
50. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega nadzora, določene z zakonom.
51. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
52. člen
Zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je
potrebno urediti z internimi predpisi, se uredi s pravili. S pravili
se uredi tudi notranjo organizacijo in delo zavoda.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge
zadeve, če tako določa zakon, ki ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.
53. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju
osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica, št. 8/1996, 4/1998 in 4/2000, Uradni
list RS, št. 53/08, 94/09, 57/11 in 59/13).
55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015-1
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Št.

1081.

25 / 13. 4. 2015 /

Stran

2931

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09,
14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 25.,
100. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10,
20/11 in 100/11) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB-1) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na 5. redni seji dne 30. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov iz proračuna
Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/12) (v nadaljevanju besedila: pravilnik)
se za drugim odstavkom 4. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prijavitelji na javni razpis Občine Ivančna Gorica so dolžni v
primeru pridobitve sredstev, na povabilo občine, vsaj dvakrat letno
brezplačno sodelovati na prireditvah, ki jih organizira ali soorganizira Občina Ivančna Gorica. Pri izvedbi kulturnih programov in
projektov, ki jih sofinancira Občina Ivančna Gorica, so prejemniki
sredstev dolžni na ustrezen način poskrbeti za promocijo občine,
kar se natančneje dogovori v okviru pogodbe o sofinanciranju.«
Dosedanji tretji odstavek 4. člena pravilnika postane četrti
odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012-1
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1082.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev
in zveze na področju turizma iz proračuna
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10,
51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), v povezavi s
3. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 02/04 in 57/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 5. redni seji dne 30. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze
na področju turizma iz proračuna
Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
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Uradni list Republike Slovenije

(Uradni list RS. št. 61/05 in 30/06) se 7. člen spremeni, tako
da se glasi:
»Prispele vloge obravnava in oceni komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.«

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 – Zagradec

2. člen
Besedilo 13. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Izbor programov, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi komisija. Programi morajo biti jasno vsebinsko in časovno
opredeljeni ter z izdelano finančno konstrukcijo.
Merila za točkovanje:

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremični s parc. št. 1445/6 v izmeri 58 m2, k. o. 1825 –
Zagradec, s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega
javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.

Program
1) Ohranjanje kulturne in naravne
dediščine
2) Razvoj turističnih poti in varstvo okolja
a) urejanje in vzdrževanje pohodnih
poti, tematskih poti, razgledišč …
b) čistilne akcije
3) Organizacija in izvedba prireditev
a) društvo je organizator in izvajalec
prireditve
b) društvo sodeluje na prireditvi
širšega pomena
c) društvo sodeluje na prireditvi
lokalnega pomena
4) Promocijske in informativne dejavnosti
a) izdajanje promocijskega materiala
(zloženke, razglednice …)
b) predstavitev turistične ponudbe
(sejmi, razstave, spletne strani …)
5) Aktivnosti za pospeševanje turizma
a) organizacija in izvedba izobraževanj
(seminar, delavnica, ekskurzija …)
b) organizacija in izvedba natečajev
(najlepše naselje, stavba, najboljša
gostinska ponudba …)
6) Oblikovanje turističnih izdelkov
in turistične ponudbe
a) oblikovanje turističnih izdelkov
(spominki …)
b) oblikovanje nove turistične ponudbe
in trženje obstoječe turistične ponudbe

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Število točk
50 / letno

40 / letno
30 / letno

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

100 / prireditev
50 / prireditev

1084.

30 / prireditev

30 / pro. material
20 / predstavitev

30 / izobraževanje
50 / natečaj

30 / letno
50 / letno

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33300-0003/2005-3
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1083.

Št. 7113-0013/2011-5-412
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljišču parc. št. 516/4
in parc. št. 516/6, k.o. 1825 – Zagradec

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. redni seji
dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 516/4 in parc. št. 516/6,
k.o. 1825 – Zagradec
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita zemljišči:
– parc. št. 516/4, v izmeri 34 m2, k.o. 1825 – Zagradec,
– parc. št. 516/6, v izmeri 5 m2, k.o. 1825 Zagradec.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0013/2011-5-412
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1445/6,
k.o. 1825 – Zagradec

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
5. seji dne 30. 3. 2015 sprejel

1085.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1480/2,
k.o. 1823 – Dob

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.

Uradni list Republike Slovenije
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
5. seji dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremični s parc. št. 1480/2 – pozidano zemljišče, v izmeri 197 m2, k. o. 1823 – Dob s tem preneha biti zemljišče s
statusom grajenega javnega dobra in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0020/2010-3-412
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1086.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljišču parc. št. 1387/4,
k.o. 1823 – Dob

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US:
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. redni seji
dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1387/4, k.o. 1823 – Dob
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 1387/4, br. 65 v izmeri 202 m2, k.o. 1823 – Dob.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0020/2010-3-412
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1087.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7,
1070/6, 1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5,
1071/6 vse k.o. 1814 – Kriška vas

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-
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sedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 11/2015 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 5. seji dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6,
1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6
vse k.o. 1814 – Kriška vas
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega
dobra na nepremični s parc. št. 1070/9 – pozidano zemljišče v izmeri 47 m2, parc. št. 1070/7, pozidano zemljišče v
izmeri 33 m2, parc. št. 1070/6 – pozidano zemljišče v izmeri
8 m2, parc. št. 1066/6 – pozidano zemljišče v izmeri 22 m2,
parc. št. 1067/2 – kmet. zemlj. in pozidano zemlj. v izmeri
569 m2, par. št. 1071/2 – pozidano zemljišče v izmeri 285 m2,
parc. št. 1071/4 – pozidano zemljišče v izmeri 20 m2, parc.
št. 1071/5 – kmet. zemlj. v izmeri 21 m2, parc. št. 1071/6 –
pozidano zemljišče v izmeri 76 m2 vse k.o. 1814 – Kriška
vas s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega
javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0008/2011
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1088.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7
in 1593/12, vse k.o. 1810 – Stična

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 11/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
5. seji dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12,
vse k.o. 1810 – Stična
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičninah s parc. št. 1596/2 v izmeri 104 m2, k.o. 1810
– Stična, parc. št. 1593/7 v izmeri 112 m2, k.o. 1810 – Stična
in parc. št. 1593/12 v izmeri 22 m2, k.o. 1810 – Stična, s tem
prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in
postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.
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II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0045/2010
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1089.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra parc. št. 385/7 in 385/8,
vse k.o. 1810 – Stična

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US:
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. redni seji
dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 385/7 in 385/8, vse k.o. 1810 – Stična
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 385/7 v izmeri 24 m2, k.o. 1810 – Stična,
– parc. št. 385/8 v izmeri 131 m2, k.o. 1810 – Stična.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0045/2010
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1090.

Uradni list Republike Slovenije
javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0022/2013-7-412
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1091.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1) ter 2. in 21. člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. redni seji
dne 30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 385/2 v izmeri 82m2, k.o. 1811 – Dobrava.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0022/2013-7-412
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 981/6,
k.o. 1811 – Dobrava

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter
95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 11/15
– UPB1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne
30. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 981/6, k.o. 1811 – Dobrava
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremični s parc. št. 981/6 v izmeri 108 m2, k. o. 1811 –
Dobrava, s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljišču parc. št. 385/2,
k.o. 1811 Dobrava

KOBARID
1092.

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2014

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine
Kobarid na svoji 4. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kobarid za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

Uradni list Republike Slovenije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup.
podsku.
NAZIV KONTA
Konto,
podkon.
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
700 Davek na dohodek in dobiček
703 Davek na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje stavb
in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 Investicijski transferi osebam,
ki niso proračunski porabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)

Št.

V.
Zaključni
račun
2014
5.110.442
3.657.017
3.194.940
2.881.335
168.189
145.236
180
462.077
398.959
906
9.850
9.908
42.454
147.191
16.670
130.521
2.350
1.303.884
484.426

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

50.842
711.876
2.566
51.457
1.733.584
25.761
946.109
136.773
624.941
2.254.110
2.254.110
110.035
79.186
30.849
–131.702

Stran

DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ODPLAČILO DOLGA (551)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA

2935

110.000
50.184
–71.886
59.816
169.926

3. člen
Vsi presežki odhodkov nad prihodki v višini 71.886 EUR
se prenesejo v proračun za leto 2015 in so njegov sestavni del.
4. člen
Presežek rezervnega sklada v višini 15.554 EUR se prenese v proračun za leto 2015.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe so
sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen način.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2014
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 450-4/2015
Kobarid, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

819.458
5.242.144
1.144.415
327.674

25 / 13. 4. 2015 /

1093.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in nadzornega odbora ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09 in 38/10) in v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter
določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A,
59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl.
US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314,
46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU,
50/14, 95/14 – ZUPPJS15) je Občinski svet Občine Kobarid na
4. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja bruto plače oziroma nagrade občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta
in nadzornega odbora ter drugih občinskih organov, višino in
način določanja ter povračila stroškov.
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(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma
do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta,
in članom nadzornega odbora pripada nagrada za njihovo delo,
ki se oblikuje na podlagi določb tega pravilnika.
2. člen
V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen
(1) Občinski funkcionarji so člani občinskega sveta, župan
in podžupan.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno ali nepoklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo praviloma nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju
z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
4. člen
Občinskim funkcionarjem se plače določijo z uvrstitvijo
v plačni razred oziroma kot del županove plače. Skladno z
zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, občinskim
funkcionarjem ne pripadajo dodatki na plačo, razen poklicnim
funkcionarjem, ki jim pripada dodatek na delovno dobo.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, DELA PLAČE
IN NAGRADE
5. člen
(1) Županu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača
skladno z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, za
nepoklicno opravljanje funkcije pa plača v višini 50% plače, ki
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(2) Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije
plača skladno z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, za nepoklicno opravljanje funkcije pa plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska
uprava. Koeficienti iz prvega odstavka tega člena se med seboj
seštevajo. Del plače ne sme niti mesečno niti letno preseči
7,5% plače župana.
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu
občinskega sveta določi nagrada v skladu s prejšnjim členom.
8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade za udeležbo na seji nadzornega odbora in
predsedovanju nadzornemu odboru v naslednji višini:
Naloga
Udeležba na seji nadzornega
odbora
Predsedovanje seji
nadzornega odbora

Del županove plače
(osnova brez dodatka
za delovno dobo) v %
1,85
3,11

(2) Predsednik nadzornega odbora ali član nazornega
odbora z njegovim pooblastilom ima pravico tudi do nagrade
za udeležbo na sejah občinskega sveta in delovnih teles v
naslednji višini:
Naloga
Udeležba na seji občinskega
sveta
Udeležba na seji občinskega
sveta, ko se obravnava
poročilo nadzornega odbora
oziroma ko o tem poroča
Udeležba na seji delovnega
telesa
Udeležba na seji delovnega
telesa, ko se obravnava
poročilo nadzornega odbora
oziroma ko o tem poroča

Del županove plače
(osnova brez dodatka
za delovno dobo) v %
2,19

4,38
0,93

6. člen
(1) Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega
sveta znaša največ 7,5% plače župana brez dodatka za delovno dobo. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta
določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:

(3) Poleg nagrade iz prvega in drugega odstavka tega člena imajo predsednik oziroma člani nadzornega odbora, ki so s
sklepom nadzornega odbora pooblaščeni za izvedbo nadzora,
pravico do nagrade v naslednji višini:

Naloga

Naloga

Dodatek za vodenje seje
občinskega sveta
Udeležba na redni seji
občinskega sveta
Predsedovanje seji
delovnega telesa
Udeležba na seji delovnega
telesa
Opravljene naloge po
pooblastilu župana
Udeležba na izredni seji
občinskega sveta

Del županove plače
(osnova brez dodatka
za delovno dobo) v %
1,37
4,38
3,11
1,85
1,43
2,86

(2) Plačilo za opravljene naloge se izplačuje na podlagi
evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje se za njeno nadaljevanje
del plače ne izplača, povrnejo pa se stroški prihoda na delo. Za
korespondenčno in slavnostno sejo se del plače ne izplačuje.

Izvedba zelo zahtevnega
nadzora (poslovanje krajevne
skupnosti, zavoda, kontrola
večje investicije od javnega
naročila do zaključka ipd.)
Izvedba zahtevnega nadzora
(dodeljevanje transferjev ipd.)
Izvedba manj zahtevnega
nadzora (prodaja, nakup
nepremičnine ipd.)
Strokovno tehnične naloge pri
pripravi in izvedbi nadzora

1,85

Del županove plače
(osnova brez dodatka
za delovno dobo) v %

7,5
6,0
4,5
Sklep nadzornega odbora
glede na zahtevnost naloge

(4) Plačilo za opravljene naloge se izplačuje na podlagi
evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje se za njeno nadaljevanje
nagrada ne izplača, povrnejo pa se stroški prihoda na delo. Za
korespondenčno in slavnostno sejo se nagrada ne izplačuje.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov nadzornega odbora, ki jo vodi občinska uprava. Koeficienti iz prvega odstavka tega člena se
med seboj seštevajo. Del plače ne sme niti mesečno niti letno
preseči 7,5% plače župana.
(6) Nagrade določene na podlagi opravljenih nalog iz
tretjega odstavka tega člena se izplačajo tudi nad višino 7,5%
plače župana.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, član delovnega
telesa občinskega sveta, ki opravlja funkcijo nepoklicno ali
član nadzornega odbora v rednem delovnem razmerju in ki
uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je zaposleni v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se
prizna povračilo plače v višini, ki bi jo prejel za delo v rednem
delovnem času pri delodajalcu. Osnova za obračun povračila
je zahtevek delodajalca izdan na osnovi pogodbe o zaposlitvi
oziroma pri samostojnih podjetnikih na osnovi potrdila o višini
osnove, od katere ta plačuje prispevke za socialno varnost.
10. člen
(1) Določbe tega pravilnika glede delovnih teles se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin in povračilo stroškov
članom štaba za civilno zaščito, projektnih skupin, delovnih
skupin, strokovnih komisij in svetov, uredniškega odbora in
drugih komisij ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti
župana ali občinskega sveta, razen tistim, ki so zaposleni v
občinski upravi.
(2) Izplačilo sejnin in povračilo stroškov po prejšnjem
odstavku se uporablja samo v primeru, da je s sklepom o
imenovanju oziroma ustanovitvi komisije ali skupine oziroma s
posebnim sklepom določeno, da se za opravljeno delo izplača
nagrada oziroma povrnejo stroški po tem pravilniku.
(3) Višina nagrade za Občinsko volilno komisijo se določi
skladno z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
11. člen
Občinski svet lahko plačila za opravljene naloge, ki jih
določa ta pravilnik, s sklepom začasno zniža. Iz sklepa morata
biti razvidna termin in odstotek znižanja.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta, in člani nadzornega
odbora imajo na podlagi uredbe, ki ureja povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem
v državnih organih za udeležbo na seji pravico do povračila
stroškov prihoda na delo.
(2) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta, in člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov za službena potovanja
– dnevnice, kilometrina, povračila stroškov za prenočevanje,
parkirnine ipd.
(3) Stroški se poravnavajo na podlagi predloženih računov v skladu s predpisi.
(4) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor
občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil
stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna.
(2) Izplačila se praviloma izvajajo najkasneje do 15. dne
v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Št.
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14. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno z višino županove
plače, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
in komisij ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 47/07 in
91/09).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/15
Kobarid, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1094.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve
in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni,
športni in turistični razvoj ter promocijo
Občine Kobarid

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13),
3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 –
ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 20. člena Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09
in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 4. redni seji dne
31. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge
aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in
turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev
ter medsebojne pravice in obveznosti med Občino Kobarid (v
nadaljevanju: občina) in prejemnikom sredstev, namenjenih
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo
kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
(v nadaljevanju: aktivnosti).
2. člen
(1) Predmet sofinanciranja so aktivnosti, ki se izvajajo kot
zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih
sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter z njimi
pospešujejo kulturne, športne in turistične programe ter promocijo občine. Mednje spada organizacija in izvedba:
– kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo
k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni),
– športno-rekreativnih aktivnosti,
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– aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo
občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, karnevali, delavnice …).
(2) Namen sofinanciranja aktivnosti je krepitev druženja,
socialnih stikov, medgeneracijskega sodelovanja, športnega
udejstvovanja, promocije ter ohranjanja kulturne identitete na
območju občine.
3. člen
Prijavitelj za posamezno aktivnost je lahko le eden izmed
organizatorjev, ki za isto aktivnost lahko pridobi sredstva samo
iz enega proračunskega vira občine.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
(1) Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem pravilniku, so:
– pravne osebe (krajevne skupnosti, društva, zavodi in
njim sorodne neprofitne institucije, gospodarske družbe, fizične
osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Kobarid,
– pravne osebe iz prejšnje alineje s sedežem izven Občine Kobarid, če aktivnost izvedejo na območju Občine Kobarid,
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo izkazati
najmanj enoletno delovanje.
5. člen
Upravičenci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna so dolžni v svojih promocijskih gradivih navesti, da je
aktivnost sofinancirala občina in aktivnost uvrstiti v občinski
koledar dogodkov.
III. JAVNI RAZPIS IN NAČIN SOFINANCIRANJA
6. člen
(1) Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti se določi
v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh občine in na
krajevno običajen način.
(2) Kolikor v proračunu občine ni zagotovljenih sredstev
za sofinanciranje aktivnosti, se javni razpis ne izvede.
7. člen
(1) Sofinanciranje aktivnosti, izvedenih od 11. novembra
preteklega leta do 10. novembra tekočega leta, se izvede po
njihovi realizaciji, če upravičenci najkasneje do 20. novembra
tekočega leta z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih
obveznosti in izvedbo aktivnosti.
(2) Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka, ki so mu priložena vsebinsko in
finančno poročilo ter ustrezna dokazila (račune in potrdila o
plačilu) o izvedbi aktivnosti. Upravičencu se sredstva nakažejo
v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka.
8. člen
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis in za največ dve aktivnosti.
9. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– višino razpoložljivih finančnih sredstev,
– upravičeni stroški aktivnosti,
– pogoje in točkovno ovrednotena merila, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji,
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– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti
k prijavi,
– rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega se
vloge vložijo,
– predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega
razpisa.
10. člen
(1) Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:
– stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški informiranja in promocije aktivnosti.
(2) Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena
za sofinanciranje:
– redne dejavnosti,
– investicij in
– blaga za nadaljnjo prodajo.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljena je iz dveh članov odbora (član Odbora za negospodarstvo in javne službe družbene
dejavnosti in član Odbora za turizem in šport) in treh članov
občinske uprave (področje kulture, športa, turizma).
12. člen
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in
prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili
iz tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predloga razdelitve sredstev v roku 30 dni od
dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis.
13. člen
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna,
komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna
s sklepom zavrže.
14. člen
Sklep o razdelitvi sredstev sprejme občinska uprava občine. Na podlagi dokončnega sklepa o razdelitvi sredstev, župan
z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju, s
katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
15. člen
(1) Obvezne sestavine pogodbe so:
– navedba pogodbenih strank,
– navedba sofinancirane aktivnosti,
– višina dodeljenih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe
sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
aktivnosti.
(2) Če izbrani upravičenec pogodbe ne podpiše ali je
občinski upravi ne vrne v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva
za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
IV. MERILA
16. člen
(1) Merila za vrednotenje aktivnosti so ovrednotena s
točkami in so izhodišče za sofinanciranje:
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Zap
Merila
št.
Število točk
1.
Aktivnost je tradicionalna in traja
zaporedoma neprekinjeno:
a) do 4 let
5
b) do 8 let
10
c) več kot 8 let
15
2.
Trajanje posamezne aktivnosti:
a) poldnevna ali manj
5
b) celodnevna
10
c) večdnevna
15
3.
Raven aktivnosti:
a) krajevna raven
Organizacija, sodelovanje in izvedba
aktivnosti različnih akterjev na krajevni
ravni.
5
b) občinska raven
Organizacija, sodelovanje in izvedba
aktivnosti različnih akterjev na občinski
ravni.
10
c) medobčinska raven
Organizacija, sodelovanje in izvedba
aktivnosti različnih akterjev
na medobčinski ravni.
15
d) državna raven
Organizacija, sodelovanje in izvedba
aktivnosti različnih akterjev na državni
ravni.
20
e) meddržavna raven
Organizacija, sodelovanje in izvedba
aktivnosti različnih akterjev
na meddržavni ravni.
25
4.
Obseg aktivnosti – raznolikost
programa, aktivnosti za različne
generacije in okuse, obogatitev
dogajanja v občini in promocija občine:
a) program aktivnosti je namenjen eni
ciljni skupini
5
b) program aktivnosti je namenjen širši
ciljni skupini – z eno glavno vsebino in
dodatnimi programi
10
c) program aktivnosti je namenjen širši
ciljni skupini – z eno glavno vsebino,
dodatnimi programi
in medgeneracijskim sodelovanjem
15
d) program aktivnosti je namenjen širši
ciljni skupini – z eno glavno vsebino,
dodatnimi programi
in medgeneracijskim sodelovanjem
ter širšo promocijo občine
20
e) program aktivnosti je namenjen širši
ciljni skupini – z eno glavno vsebino,
dodatnimi programi, medgeneracijskim
sodelovanjem, širšo promocijo
in turistični razvoj občine
25
5.
Predvideno število obiskovalcev
posamezne aktivnosti:
a) do 100
5
b) do 200
10
c) do 300
15
d) nad 300
20
6.
Delež zagotovljenih lastnih sredstev glede
na celotne stroške izvedbe aktivnosti:
a) do 20%
5
b) do 40%
10
c) do 60%
15
d) nad 60%
20
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(2) Vrednost točke izračuna komisija vsako leto na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk
vseh prijavljenih aktivnosti.
(3) Za upravičenost do sofinanciranja je potrebno doseči
najmanj 70 točk.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
(1) Upravičenci so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem
pravilnikom in določili pogodbe.
(2) Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja občinska uprava.
18. člen
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne
porabi namensko, ali če pri prijavi aktivnosti navaja neresnične
podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev namensko
dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
19. člen
Upravičenec iz prejšnjega člena, ne more kandidirati za
sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti,
ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo
Občine Kobarid
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid (Uradni list
RS, št. 47/10 in 25/12).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/15
Kobarid, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1095.

Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na
4. seji dne 31. 3. 2015 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Kobarid soglaša s ceno storitve
pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Kobarid izvaja
Center za socialno delo Tolmin.
Cena storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnika 3,16 EUR /uro.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja do spremembe.
Št. 122-3/2015
Kobarid, dne 31. marca 2015
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
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1096.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
časopisa »KOČEVSKA«

Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 –
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAVMS,
47/12), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03, 44/05) in
74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje
na 7. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa
»KOČEVSKA«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošna določila)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega
časopisa Občine Kočevje (v nadaljevanju: časopis) kot informativnega tiskanega medija občine. Odlok določa splošna izhodišča
izdajatelja, sestavo Programskega sveta in uredniškega odbora,
obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredniškega
odbora in odgovornega urednika ter vire financiranja.
2. člen
(Ime časopisa in izdajatelj)
Ime občinskega časopisa je »KOČEVSKA«.
Ustanovitelj in izdajatelj časopisa je Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Odgovorna oseba izdajatelja
je župan.
Naslov uredništva časopisa je: Trg Sv Jerneja 2, 1330
Kočevje.
3. člen
(Določila o izdajanju)
(1) Časopis se uvršča v informativni periodični tisk in
izhaja praviloma enkrat mesečno.
(2) Časopis lahko izide tudi kot izredna številka ali kot
dvojna številka.
(3) Časopis izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani
in elektronski verziji.
(4) Brezplačen izvod časopisa v tiskani obliki prejmejo vsa
gospodinjstva na območju Občine Kočevje in javni zavodi ter
javna podjetja v Občini Kočevje, časopis v elektronski obliki pa
se objavi na spletni strani občine.
(5) Časopis ureja in pripravlja odgovorni urednik in uredniški odbor.
4. člen
(Podatki navedeni na časopisu)
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti poleg imena,
obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka časopisa,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– datum natisa časopisa,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev,
– cena.
GLAVNI NAMEN IN CILJ ČASOPISA
5. člen
(Vsebine časopisa)
(1) Temeljna naloga časopisa je obveščanje občanov in
občank občine izdajateljice o življenju in delu v lokalni sku-
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pnosti, predvsem pa o delu organov občine, njenih krajevnih
skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Poroča o aktualnih
gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in drugih
dogajanjih v občini.
(2) Dejavnost časopisa in programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in
odprtosti za različna mnenja, prepričanjih in raznolikosti vsebin,
avtonomnosti odgovornega urednika ter avtorjev besedil pri
ustvarjanju programskih vsebin.
(3) Programsko zasnovo časopisa sprejme Občinski svet
Občine Kočevje na predlog župana. S programsko zasnovo
se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča časopisa.
(4) Strankam in listam, katerih člani imajo sedeže v Občinskem svetu Občine Kočevje, v vsaki številki glasila pripada
brezplačna objava v velikosti 1/4 barvne strani. Vsebino objave
pripravijo člani sami.
PROGRAMSKI SVET
6. člen
(Sestava in naloga članov, delovanje)
(1) Člane programskega sveta s sklepom imenuje župan.
(2) Programski svet sestavljajo:
– štirje predstavniki občine izdajateljice, in sicer eden
izmed zaposlenih v občinski upravi in trije predstavniki javnosti,
– predstavniki stranke ali liste, izvoljene v Občinski svet
Občine Kočevje, ki jih predlaga stranka ali lista. Vsaka stranka
ali lista lahko predlaga enega člana.
(3) Člani Programskega sveta so imenovani za čas trajanja mandata Občinskega sveta.
7. člen
(naloga Programskega sveta)
Programski svet v okviru svojega delovanja:
– spremlja uresničevanje programske zasnove in o tem
najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu,
– obravnava pobude, mnenja, predloge in pritožbe, ki se
nanašajo na urejanje in izdajanje časopisa,
– sprejema finančni načrt na predlog občinske uprave ter
obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi s časopisom,
– na predlog občinske uprave sprejema cenike (oglaševanje, prodajo časopisa …),
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem časopisa, periodiko izdajanja časopisa in razširjanje časopisa,
– daje mnenje k imenovanju odgovornega urednika in
članov uredniškega odbora.
8. člen
(delovanje Programskega sveta)
(1) Programski svet sprejema svoje odločitve na sejah.
Vsak član programskega sveta ima en glas. Prvo sejo programskega sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika sveta.
(2) Člani programskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Seje programskega sveta po
izvolitvi predsednika programskega sveta sklicuje predsednik
programskega sveta.
(3) Sejo mora predsednik programskega sveta sklicati
tudi na pisno zahtevo vsaj 1/2 članov programskega sveta ali
župana. Če predsednik programskega sveta na pisno zahtevo
vsaj 1/2 članov ali župana ne skliče v roku 14 dni po prejemu
pisnega zahtevka, sejo skličejo predlagatelji sami.
(4) Poleg članov programskega sveta se seje sveta lahko
udeležijo tudi župan oziroma z njegove strani pooblaščeni javni
uslužbenec ter osebe, ki jih na sejo povabi sklicatelj seje.
(5) Programski svet je sklepčen, če je na seji prisotna
večina vseh članov.
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(6) Posamezne odločitve in predlogi ukrepov so sprejeti,
če zanje glasuje večina prisotnih članov.
9. člen
(seje Programskega sveta)
(1) Predlog dnevnega reda določi predsednik programskega sveta oziroma sklicatelj, ki sejo vodi. V primeru njegove
zadržanosti sejo programskega sveta vodi njegov namestnik,
ki po pooblastilu predsednika opravlja tudi vse druge naloge
predsednika.
(2) Dnevni red seje se lahko razširi tudi na sami seji, če
zanj glasuje večina navzočih članov programskega sveta.
(3) Programski svet glasuje javno, lahko pa glasuje tudi
tajno, če se tako odloči večina prisotnih članov.
10. člen
(zapisniki sej Programskega sveta)
(1) O seji programskega sveta se vodi zapisnik, ki vsebuje
glavne podatke o delu na seji: povzetek obrazložitve, točke
dnevnega reda in sprejete odločitve oziroma mnenja. Zapisnik
podpišeta predsednik programskega sveta in zapisnikar.
(2) Zapisnik se pošlje vsem članom programskega sveta,
županu, direktorju občinske uprave in odgovornemu uredniku.
(3) Strokovna in administrativno tehnična dela za potrebe
programskega sveta opravlja občinska uprava.
UREDNIŠKI ODBOR
11. člen
(Sestava uredniškega odbora)
(1) Časopis ureja petčlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo
– odgovorni urednik,
– pomočnik urednika oziroma novinar,
– strokovno-tehnični sodelavec – oblikovalec,
– strokovno-tehnični sodelavec – lektor,
– ter en član, ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi
imenuje župan.
(2) Člani uredniškega odbora, razen zaposleni v občinski
upravi, so upravičeni do plačila za svoje storitve na podlagi
sklenjene pogodbe.
(3) Člane uredniškega odbora – novinar, lektor in oblikovalec – izmed kandidatov, ki ustrezajo pogojem razpisa, ki ga
pripravi občinska uprava Občine Kočevje, s sklepom izbere
župan občine ustanoviteljice.
(4) Člani uredniškega odbora so imenovani za obdobje
4 let in so po preteku mandata lahko neomejenokrat ponovno
imenovani.
(5) Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred
potekom mandatne dobe:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne spoštujejo določb veljavne zakonodaje ali tega odloka in novinarskega etičnega kodeksa,
– če delujejo v nasprotju s programsko zasnovo glasila.
12. člen
(Delo in naloge članov uredništva)
(1) Delo ostalih članov uredništva obsega: pisanje člankov, spremljanje dogajanja v občini in izven nje ter izbor tem,
sodelovanje z urednikom in drugimi člani, udeleževanje uredniških sej, drugo.
(2) Administrativno-tehnično in strokovno-tehnično delo
za časopis opravlja uredništvo, obsega pa: sprejemanje gradiva, prepisovanje besedil, ki niso v elektronskem zapisu, priprava oglaševalskega materiala, postavitev strani po predlogu urednika (v sodelovanju z oblikovalcem), pošiljanje nenaslovljenih
in naslovljenih glasil, skrb za izvrševanje nekaterih obveznosti
na podlagi Zakona o medijih, sodelovanje s pošto, tiskarno,
vračanje dogovorjenega gradiva avtorjem, drugo. Hkrati člani
uredništva skrbijo za lekturo besedil in prelom ter oblikovanje
celotnega časopisa.
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(3) Uredništvo je pri svojem delu ideološko in strankarsko
neodvisno in samostojno.
ODGOVORNI UREDNIK
13. člen
(pogoji za odgovornega urednika)
(1) Odgovornega urednika izmed kandidatov, ki ustrezajo
pogojem razpisa, ki ga pripravi občinska uprava Občine Kočevje, s sklepom izbere župan občine.
(2) Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje, določene
v Zakonu o medijih, razpisu, ki ga pripravi občinska uprava
Občine Kočevje in naslednje pogoje:
– ustrezna izobrazba VII. stopnje novinarske smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju urejanja
tiskanih medijev.
14. člen
(Delo in naloge odgovornega urednika)
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– izvaja programsko zasnovo časopisa,
– določa uredniško politiko,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove časopisa,
– zagotavlja redno izhajanje časopisa,
– zagotavlja in vodi dopisniško mrežo, ki jo sestavljajo
člani občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za
pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri
nastajanju časopisa,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
sodeluje pri oblikovanju posamezne številke časopisa,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje pri vseh
fazah nastajanja časopisa,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne
določa drugače,
– skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko
zasnovo in uredniško politiko ter načeli novinarske etike ob
upoštevanju določil Zakona o medijih, skrbi za tehnično pripravo in tisk časopisa,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
15. člen
(Odgovornost odgovornega urednika)
(1) Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške
politike odgovoren občinskemu svetu, ki mu enkrat letno poroča o svojem delu.
(2) Občinski svet redno spremlja uresničevanje programske zasnove in v ta namen najmanj enkrat letno obravnava poročilo programskega sveta o uresničevanju programske zasnove.
(3) Odgovorni urednik je v okviru določene programske
zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu samostojen in neodvisen.
16. člen
(Obveznosti odgovornega urednika)
(1) Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem člankov o morebitnih
spremembah ter o fotografski ali grafični opremi člankov, kontaktiranje z avtorji, priprava besedil za lektorja, priprava besedil za tisk, priprava slikovnega materiala, postavitev strani,
določitev rokov – oddajanje gradiva, usklajevanje s tiskarno,
izid časopisa, odločanje o objavi spornih člankov, spremljanje
dogajanja v občini ter izbor tem, skrbi za vsebinsko in vizualno
aktualnost časopisa, ima celoten pregled nad časopisom, vodenje uredništva, drugo.
(2) Ureja oglasne vsebine.
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(3) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega
prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar
je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti
avtorja prispevka in člane Programskega sveta.
(4) Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika
ter člani uredništva in drugi avtorji prispevkov so v okviru sprejete programske zasnove, profesionalnih pravil, meril in standardov ter novinarskega kodeksa in v skladu s tem odlokom pri
svojem delu neodvisni in samostojni.
(5) Odgovorni urednik oziroma njegov namestnik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike časopisa v skladu s
programsko zasnovo.
17. člen
(Honorarji)
Novinarski prispevki v časopisu niso posebej honorirani.
Občina ustanoviteljica zagotavlja stroške izdajanja časopisa le
v okviru sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu. Avtorji
prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov.
Objavljeni prispevki morajo biti avtorizirani.
OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA ČASOPISA
18. člen
(plačljivo in brezplačno oglaševanje)
(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in
druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih
objavo naroči pravna ali fizična oseba.
(2) Objavljajo se samo plačani oglasi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ne plačajo:
– obvestila izdajatelja,
– objava aktov in odlokov izdajatelja,
– objave kulturnih in drugih prireditev izdajatelja,
– objave humanitarnih in dobrodelnih akcij,
– najave kulturnih in drugih prireditev društev in zavodov z omejenim prostorom, glede na odločitev odgovornega
urednika.
19. člen
(prostor oglaševanja)
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga
določi odgovorni urednik.
20. člen
(izvajanje trženja)
Opravljanje posameznih marketinških, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z izdajanjem glasila, se lahko na
podlagi razpisa naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna
dela sklene pogodba.
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22. člen
(posebna volilna številka časopisa)
V času volilne kampanje lahko izide posebna volilna številka ali priloga časopisa po predhodnem soglasju Programskega sveta. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se
zagotovijo s sklepom Občinskega sveta Občine ustanoviteljice.
23. člen
(plačljivo oglaševanje v času volilne kampanje)
Če želijo organizatorji volilne kampanje v glasilu objaviti
dodatna sporočila, se ta zaračunajo po veljavnem ceniku.
VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA ČASOPISA
24. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja časopisa so:
– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,
– sredstva od oglaševalskih sporočil, čestitk, osmrtnic ipd.,
– druga sredstva.
25. člen
(upravičeni stroški porabe sredstev)
Sredstva iz 24. člena tega odloka se morajo porabiti za:
– stroške priprave in tiska časopisa,
– stroške dostave časopisa,
– materialne stroške uredništva,
– plačilo storitev za odgovornega urednika in člane uredniškega odbora,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(1) Izdajatelj časopisa ga je dolžan pred začetkom vpisati
v razvid medijev.
(2) Člani Programskega sveta, uredniškega odbora in odgovorni urednik se imenujejo najkasneje v roku treh mesecev
po sprejetju tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 615-1/2015-2004
Črnomelj, dne 1. aprila 2015

OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
21. člen
(Volilna in referendumska propagandna sporočila)
(1) Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne
kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z
zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih
sporočil.
Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem
enake pogoje za objavljanje.
Odgovorni urednik določi in objavi pravila za izrabo prostora v časopisu ter predlog cenika, ki ga potrdi in sprejme tudi
Programski svet.
(2) Podrobnejša pravila za objave v času volilne in referendumske kampanje v skladu z zakonom, ki ureja volilno
kampanjo, sprejme Programski svet na predlog odgovornega
urednika. Pravila se objavijo pred kampanjo v časopisu in na
spletni strani Občine Kočevje.

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
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Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini
Kočevje

Na podlagi 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.
US in 40/12 – ZUJF), Odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15) ter 27. in 101. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine
Kočevje na 7. redni seji, dne 31. 3. 2015 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanje ter prodaja zapuščenih vozil, ki se nahajajo
na javnih površinah ali na zasebnih površinah v javni uporabi,
ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil, katerih prodaja ni
možna, na območju Občine Kočevje.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti, na javni površini, ali na nekategorizirani
cesti, na kateri se odvija promet, ki nima registrskih tablic oziroma ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba,
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih
podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za
zapuščeno vozilo po tem odloku je občinski redar oziroma
inšpektor;
– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni
organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil
za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto
uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,
ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti
in podobne);
– izvajalec odstranjevanja, varovanja ter prodaje zapuščenih vozil oziroma uničenja le-teh (v nadaljevanju: izvajalec),
je izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
javnih cest, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta
odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničenja
zapuščenih vozil;
– javne površine so:
– ceste, ulice, pločniki, trgi, kolesarske steze in poti, podvozi, nadvozi, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste;
– železniške in avtobusne postaje, postajališča, parkirni
prostori, tržnice;
– javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob
javnih poteh in objektih ter varovane zelene površine;
– otroška in športna igrišča;
– pokopališča.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot ga določata zakon o pravilih cestnega prometa in
zakon, ki ureja javne ceste.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek odstranjevanja zapuščenega vozila mora najprej storiti vse potrebno,
da bi ugotovila kdo je lastnik zapuščenega vozila in na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero obvesti lastnika
zapuščenega vozila, da je dolžan v roku treh dni odstraniti
zapuščeno vozilo z javne površine. Odredba mora vsebovati
opozorilo, da bo v nasprotnem primeru zapuščeno vozilo odpeljano na njegove stroške.
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(2) Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaževanje
okolja ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja, se odredi
takojšnja odstranitev vozila.
(3) Šteje se, da je bila pisna odredba lastniku vozila pravilno vročena tudi, če je bila kasneje poškodovana ali uničena,
če pooblaščena uradna oseba lahko dokaže, da je bila odredba
nameščena na zapuščeno vozilo.
(4) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se
vroči izvajalcu rednega vzdrževanja cest, ki mora zapuščeno
vozilo odstraniti najpozneje v roku osmih dni po preteku roka,
določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga
lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
4. člen
(1) Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba
fotografirati zapuščeno vozilo in kraj, kjer se vozilo nahaja.
(2) Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega
vozila;
– registrska številka vozila;
– tip in barvo zapuščenega vozila;
– lokacijo zapuščenega vozila;
– rok odstranitve zapuščenega vozila ter
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega vozila.
5. člen
(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno vozilo ne
poškoduje.
(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
(3) Lastnik je dolžan pokriti stroške odvoza v celoti, kot da
bi izvajalec vozilo dejansko odpeljal do skladišča, če izvajalec
v postopku odvoza zapuščeno vozilo premakne.
(4) Če se postopek odvoza prekine preden izvajalec premakne vozilo, iz razloga, ker lastnik vozila zapuščeno vozilo
umakne sam, izvajalec pa je že prišel na kraj, kjer se nahaja
zapuščeno vozilo, je lastnik dolžan pokriti stroške odvoza v
polovični višini, kot če bi izvajalec vozilo dejansko odpeljal do
skladišča.
(5) O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti
pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza.
6. člen
(1) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke
vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na
določbe tega odloka uniči kot kosovni odpadek.
(2) V tem primeru stroške odvoza in uničenja krije Občina
Kočevje.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
7. člen
Izvajalec mora za varovanje zapuščenih vozil zagotavljati
ograjen prostor z ustreznim varovanjem.
8. člen
Izvajalec mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje najmanj
naslednje podatke:
– lokacijo in čas prevzema vozila;
– tip vozila s fotografijo;
– zapisnik o prevzemu vozila;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega
vozila;
– podatke o prodaji vozila;
– dohodek od prodanega vozila.
9. člen
(1) Izvajalec s priporočeno pošiljko pozove lastnika zapuščenega vozila, da odpelje vozilo v treh mesecih od vročitve
pošiljke.

Stran

2944 /

Št.

25 / 13. 4. 2015

(2) Izvajalec preda zapuščeno vozilo lastniku na podlagi
listine, s katero ta dokaže, da je lastnik vozila.
(3) Izvajalec o predaji zapuščenega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča),
– podatke o stanju vozila pri predaji,
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo,
– podpis lastnika vozila.
(4) Lastnik zapuščenega vozila mora pred prevzemom
vozila plačati stroške odvoza in hrambe.
(5) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora
izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki je vodila postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
(6) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljalec
skladišča zapuščenih vozil preko sredstev javnega obveščanja,
ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o najdenem
vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame
zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti
plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem
primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno kot
kosovni odpadek.
10. člen
Cenik stroškov za odstranitev, hrambo in uničenje zapuščenega vozila pripravi izvajalec in potrdi župan.

Uradni list Republike Slovenije
podal uradni pooblaščeni osebi zahtevek za odstranitev, se
uporablja postopek odstranjevanja, določen s tem odlokom.
VI. NADZOR IN KAZENSKE SANKCIJE
14. člen
(1) Za vodenje postopka o prekrških zoper določbe tega
odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje lastnika
zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v skladu s prvim
odstavkom 3. člena.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje izvajalca, če
ne odstrani vozila v roku iz četrtega odstavka 3. člena.
(4) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba izvajalca, če ta ne odstrani vozila v roku iz četrtega
odstavka 3. člena.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015-2003
Kočevje, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
(1) Če lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v
roku treh mesecev od dneva vročitve poziva iz prvega odstavka
9. člena tega odloka, se vozilo lahko uniči.
(2) Zapuščeno neprevzeto vozilo večje vrednosti, se proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira izvajalec.
(3) O prodaji na dražbi izvajalec obvesti pooblaščeno
uradno osebo.
(4) Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda
pisno mnenje.
(5) Iz izkupička od prodanega vozila izvajalec pokrije
stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek
pripada lastniku vozila. Izvajalec ga obvesti o prodaji in mu
določi rok, v katerem je dolžan izvajalcu dati podatke o tem,
kam izvajalec nakaže preostanek izkupička.
(6) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, ali pa lastnik v roku, ki mu ga je podal izvajalec,
ne poda potrebnih podatkov, se izkupiček od prodanega vozila
po pokritju vseh stroškov nakaže v proračun Občine Kočevje.
12. člen
(1) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma
kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo šteje
za komunalni odpadek in se uniči.
(2) Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti,
kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(3) Po poteku roka iz prvega odstavka 9. člena mora
izvajalec, pred uničenjem zapuščenega vozila, s komisijo, ki jo
sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba
in predstavnik Občine Kočevje, zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije) in lastnika vozila, ki nosi
stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila;
(4) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je
lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega
odstavka tega člena. Stroški odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila so v tem primeru breme občinskega proračuna.
V. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL
Z DRUGIH POVRŠIN
13. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na zemljiščih v zasebni lasti, ki pa so v javni uporabi in je zanje lastnik zemljišča
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Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln
na območju Občine Kočevje

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08),
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 3. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15) ter
27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski
svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel

ODLOK
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
S tem odlokom se določajo: pogoji za prodajo blaga zunaj
prodajaln na območju Občine Kočevje, organiziranost in način
delovanja javne organizirane tržnice kot izbirne gospodarske
javne službe, pogoji za organiziranje občasne prodaje na javnih
površinah in površinah v zasebni lasti, pravice in obveznosti
upravljavcev prodajnih mest ter prodajalcev na teh prodajnih
mestih ter izvajanje nadzora nad prodajo blaga zunaj prodajaln.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– Prodaja blaga zunaj prodajaln pomeni prodajo blaga
s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah in priložnostno
prodajo na prireditvah, shodih, sejmih in podobno.
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– Potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila, ki je
prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga.
– Za premično stojnico se šteje stojnica, prodajna miza ali
mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga. Za premično
stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga (tovorno vozilo, iz katerega se prodaja
suha roba, jabolka …).
– Prodajalec po tem odloku je vsak, ki si pridobi soglasje
oziroma dovoljenje na podlagi tega odloka in ima sklenjen pravni odnos z upravljavcem površine, na kateri prodaja.
– Upravljavec površin za prodajo blaga zunaj prodajaln je:
– za površine, ki so v lasti občine Kočevje ali pa predstavljajo javno dobro v upravljanju občine Kočevje – občina
Kočevje;
– za površine, ki skladno s tem odlokom sodijo v okvir
javne organizirane tržnice – Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.;
– za površine v zasebni lasti – lastnik zemljišča, kjer se
bo prodaja izvajala, ali z njegove strani imenovana odgovorna
oseba.
– Prodajno mesto je površina prostora, na katerem prodajalec izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln.
– Občinska taksa je plačilo za uporabo površin prodajnega mesta, ki so v upravljanju Občine Kočevje, in je določena z
Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS,
št. 8/10).
– Uporabnina je plačilo prodajnega mesta na prostoru
javne organizirane tržnice s skupnim imenom Tržnica Kočevje
in je določena s tržnim redom.
3. člen
(pravne podlage)
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, z določili tržnega reda in v skladu z drugimi
predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
II. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH,
KI SO V UPRAVLJANJU OBČINE KOČEVJE
4. člen
(dovoljenje za prodajo)
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln, razen za površine,
ki predstavljajo površine javne organizirane tržnice, je potrebno
pridobiti dovoljenje pristojnega organa občinske uprave, skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja
na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v
nadaljevanju prireditve). V teh primerih lahko organizator prireditve pridobi dovoljenje za vse prodajalce.
(3) V dovoljenju občina določi prostor in časovni termin
prodaje blaga ter odmeri občinsko takso.
5. člen
(pogoji za prodajo)
(1) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način,
v rokih in na lokaciji, kot je to določeno v dovoljenju.
(2) Župan na predlog občinske uprave s sklepom določi
posamezne lokacije v občini, kjer se prodaja zunaj prodajaln
lahko izvaja in za posamezno lokacijo določi, kakšno blago se
lahko prodaja na njej.
(3) Po koncu prodaje mora prodajalec na lastne stroške
odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine
v prejšnje stanje.
(4) V času prireditev se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, ki ni niso del teh prireditev, prilagodi ali začasno ustavi.
(5) Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah od 8. do 20. ure, natančen termin
prodaje je določen v izdanem dovoljenju. V času prireditev se
lahko določi tudi drugi obratovalni čas.
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III. POGOJI ZA PRODAJO NA POVRŠINAH,
KI SO V LASTI ZASEBNEGA LASTNIKA
6. člen
(prodaja na zasebnih površinah)
(1) Prodaja se lahko opravlja tudi na zasebnih površinah.
(2) V teh primerih je potrebno za prodajo pridobiti pisno
soglasje Občine Kočevje.
(3) Vlogo za soglasje mora vlagatelj občini oddati najmanj
10 dni pred začetkom nameravane prodaje, razen v primeru
prodaje hitro pokvarljivega blaga, v tem primeru mora prodajalec
vlogo oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.
(4) V vlogi mora vlagatelj navesti:
– podatke o prodajalcu,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala (naslov, parcelna
številka in podobno),
– način prodaje zunaj prodajaln, opis ali fotografijo prodajnega mesta (npr. stojnice, avtomata ipd.),
– časovno obdobje prodaje (navedba dni in ur prodaje),
– podatke o registraciji za opravljanje dejavnosti.
(5) Vloga za soglasje se vloži pri Občini Kočevje.
(6) Vlogi, če vlagatelj ni lastnik zemljišča, na katerega
se vloga nanaša, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika
zemljišča oziroma pogodbo, iz katere izhaja upravičenost vlagatelja do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje.
(7) Soglasje se izda pod pogoji iz 5. člena tega odloka.
7. člen
(zavrnitev soglasja)
(1) Občina lahko zavrne izdajo soglasja predvsem zaradi:
– prostorske neprimernosti lokacije (neposredna bližina
cestišča in s tem ogrožena varnost pri vključevanju v promet),
o čemer predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za
varnost v cestnem prometu;
– neustrezne namembnosti predlagane površine, o čemer
predhodno poda mnenje služba občine, pristojna za urejanje
prostora;
– če je predlagani način prodaje neustrezen ali prodajno
mesto neprimerno;
– če je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih
soglasij.
(2) Župan lahko s sklepom določi posamezne lokacije v
občini, kjer se prodaja zunaj prodajaln lahko izvaja in za posamezno lokacijo določi, kakšno blago se lahko prodaja na njej.
IV. JAVNA ORGANIZIRANA TRŽNICA
8. člen
(prostorska opredelitev tržnice)
(1) Na območju Občine Kočevje je za prodajo blaga zunaj
prodajaln v obliki javne organizirane tržnice na premičnih stojnicah določena osrednja tržnica, ki posluje na urejenem tržnem
prostoru, na zemljiških parcelah parc. št. 1284/1 in 1284/2,
ter delu parc. št. 1285/1 ter 1285/3 (vse) k.o. 1577 – Kočevje.
(2) Ime tržnice je Tržnica Kočevje, Ljubljanska cesta 2.
(3) Za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne organizirane tržnice je predvidena tudi prodaja na področju parkirišča
mestnega pokopališča v Kočevju, na zemljiški parceli parc.
št. 2483, ter del parc. št. 2487/3 (obe) k.o. 1577 – Kočevje.
9. člen
(javna gospodarska služba)
(1) Dejavnost urejanja in čiščenja javne tržnice predstavlja
izbirno javno gospodarsko službo.
(2) Javno gospodarsko službo opravlja javno podjetje
Komunala Kočevje d.o.o..
(3) Tržnica Kočevje predstavlja infrastrukturo za opravljanje javne gospodarske službe, ki je v lasti Občine Kočevje in ki
jo ta daje izvajalcu GJS v najem.

Stran

2946 /

Št.

25 / 13. 4. 2015

(4) Upravljavec javne organizirane tržnice je dolžan lastniku poravnavati najemnino za Tržnico Kočevje.
(5) Občina Kočevje je dolžna upravljavcu javne organizirane tržnice poravnavati stroške delovanja tržnice, ki so sestavljeni
iz stroškov infrastrukture in stroškov izvajanja javne službe,
zmanjšanih za uporabnino, ki jo poravnajo prodajalci na tržnici.
(6) Podrobna ureditev izvajanja gospodarske javne službe
se določi z medsebojno pogodbo.
10. člen
(tržni red)
(1) Prodaja na javni organizirani tržnici se izvaja v skladu
z določbami tržnega reda.
(2) Tržni red Tržnice Kočevje sprejme upravljavec in potrdi
župan Občine Kočevje.
(3) Del tržnega reda je tudi cenik, v skladu s katerim se
zaračuna uporabnina za uporabo prodajnega mesta na javni
organizirani tržnici.
V. PRODAJNA MESTA
11. člen
(prodajna mesta na javni organizirani tržnici)
(1) Prodajna mesta so stalna in občasna. Stalna prodajna
mesta so stalne stojnice.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike,
lončarski, leseni in kovinski izdelki),
– dodatne prodajne stojnice ter
– prodaja v potujočih prodajalnah.
(3) Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
12. člen
(pogoji uporabe prodajnega mesta)
(1) Prodajno mesto se lahko za površine, ki so v upravljanju Občine Kočevje, najame dnevno ali za daljše obdobje na
podlagi dovoljenja upravljavca – Občine Kočevje. Dovoljenje se
izda upoštevajoč Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje.
(2) Prodajno mesto na javni organizirani tržnici se najame dnevno, po plačilu uporabnine ali za daljše obdobje na
podlagi pogodbe med upravljavcem javne organizirane tržnice,
Komunalo Kočevje, d.o.o., in stalnim prodajalcem. S stalnim
prodajalcem upravljavec Komunala Kočevje, d.o.o. sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje, ki pa ne sme biti krajše od
treh mesecev. Obdobje je zaokroženo na mesečna obdobja.
(3) Če prodajalec brez predhodnega obvestila o njegovi
zamudi, ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure,
določene v dovoljenju ali tržnem redu, lahko upravljavec za
tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
(4) Plačanega zneska cene občinske takse, uporabnine
ali sorazmernega dela po pogodbi se v primeru iz prejšnjega
odstavka ne vrne.
(5) Vrednost uporabnine za površine, katerih upravljavec
je Komunala Kočevje d.o.o., je določena s cenikom, ki je sestavni del tržnega reda.
VI. PRODAJA BLAGA
13. člen
(vrste blaga)
(1) Na javni organizirani tržnici se trguje z naslednjimi
živilskimi in neživilskimi izdelki:
– živilski izdelki: so žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso
in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki,
rastlinska olja (olivno, bučno …), sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne in alkoholne pijače, gobe in gozdni sadeži, med in
izdelki iz medu, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in
druga živila rastlinskega in živalskega izvora,
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– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in
okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti, galanterijsko
blago, bižuterija, novoletne smreke, sveče, tekstilije, časopis,
revije, tobak in razno blago v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
(2) Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in
živila.
(3) Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali,
semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
(4) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na javni organizirani tržnici prodaja tudi drugo blago.
(5) Na površinah v upravljanju Občine Kočevje se trguje z
vrstami blaga, kot je to določeno v Odloku o občinskih taksah
v Občini Kočevje.
14. člen
(pogoji za prodajo blaga)
(1) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane
pogoje za prodajo na površinah v Občini Kočevje.
(2) Na površinah v Občini Kočevje je dovoljeno prodajati
blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo.
Za odgovornost, ki izhaja iz blaga, ki ne ustreza zakonskim
pogojem, odgovarja izključno prodajalec.
VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCEV
15. člen
(pravice in dolžnosti Občine Kočevje kot upravljavca)
Občina Kočevje kot upravljavec ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter
razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta prodajalcem,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest
usklajeno z veljavnimi predpisi,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar lahko z izvajalcem javne službe
zbiranja odpadkov sklene pogodbo v pisni obliki.
16. člen
(pravice in dolžnosti zasebnega upravljavca)
Upravljavec zasebnih površin, na katerih se vrši prodaja
blaga izven prodajaln, ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da sklene s prodajalci pravno razmerje za prodajo na
površinah v njegovi lasti;
– da na površinah v njegovem upravljanju prodajajo le
prodajalci, ki so pridobili soglasje Občine Kočevje za prodajo,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest
usklajeno z veljavnimi predpisi in v skladu z izdanim soglasjem,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar lahko z izvajalcem javne službe
zbiranja odpadkov sklene pogodbo v pisni obliki.
17. člen
(pravice in dolžnosti Komunale Kočevje kot upravljavca)
Komunala Kočevje kot upravljavec javne organizirane
tržnice ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da sprejme tržni red, s katerim določi pogoje trgovanja,
predvsem pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca,
datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta,
določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge posebne storitve,
– da s tržnim redom določi ceno uporabnine prodajnih mest,
– da sklene s prodajalci na javni organizirani tržnici pravno razmerje za prodajo na javni organizirani tržnici skladno s
tržnim redom,
– da prodajalcem zaračuna in pobira uporabnino prodajnih mest,
– da redno vodi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju
zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest,
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– da vodi evidenco o zaračunanih in plačanih uporabninah,
– da vsako leto o navedenem izdelati poročilo za prejšnje
koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca v tekočem letu
predloži Občini Kočevje,
– da vsaj deset let hraniti sklenjene zakupne pogodbe in
vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z zakupom in jo na
zahtevo predložiti Občini Kočevje.
VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV
18. člen
(dolžnosti prodajalcev na površinah
v upravljanju Občine Kočevje)
Prodajalci na površinah v upravljanju Občine Kočevje so
dolžni:
– pred pričetkom prodaje poravnati občinsko takso,
– vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu,
– nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter ostale odpadke sproti odstranjevati s stojnice,
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno ločiti
in odložiti v ustrezne zabojnike. Če prodajalec odpadkov ne
odstranjuje, oziroma ne zapusti čistega tržnega prostora, bo
na stroške prodajalca to storil upravljavec,
– varovati v uporabo vzeto prodajno mesto,
– v primeru uporabe občinske stojnice le to varovati in jo
po prenehanju uporabe vrniti v takem stanju, kot so jo prejeli,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in
motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
– ne smejo postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori in s tem zagotavljati neoviran
prehod,
– ne smejo samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta,
– prodajno mesto morajo vidno opremiti s cenikom in
nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca ter tudi upravljavca,
– meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa
običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje,
– prodajnega mesta in premične stojnice ne smejo dati v
uporabo oziroma v podzakup drugemu,
– zagotoviti morajo varnost in zaščito prodajnega blaga
in ljudi,
– skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so urejeni
in primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni in da ne kršijo
javnega reda in miru.
19. člen
(dolžnosti prodajalcev na površinah zasebnega upravljavca)
Prodajalci na površinah v upravljanju zasebnega upravljavca so dolžni:
– skleniti pogodbo z upravljavcem,
– vložiti vlogo za soglasje skladno s četrtim členom tega
odloka vsaj 10 dni pred pričetkom prodaje (5 dni v primeru
prodaje hitro pokvarljivega blaga),
– po poteku tržnega časa zapustiti prodajno mesto čisto,
odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke ustrezno
ločiti in odložiti v ustrezne zabojnike,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in
motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev ter občanov,
– prodajno mesto morajo vidno opremiti s cenikom in
nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca ter tudi upravljavca,
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi.
20. člen
(pravice in dolžnosti prodajalca v okviru
javne organizirane tržnice)
Pravice in dolžnosti prodajalca v okviru javno organizirane
tržnice se podrobno opredelijo v tržnem redu skladno z desetim
členom tega odloka.
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IX. IZVAJANJE NADZORA
21. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga
opravljajo pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo
pooblaščeni delavci upravljavca in občinsko redarstvo.
(3) Upravljavec je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi in občinskim redarstvom ter jih o kršitvah in
drugih nepravilnostih redno obveščati.
X. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje posameznik (fizična
oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni organizirani tržnici
ali drugi površini v upravljanju Občine Kočevje ali upravljanju
od nje pooblaščenih subjektov:
– prodaja blago brez izdanega soglasja oziroma dovoljenja, v nasprotju s soglasjem oziroma dovoljenjem (preko dovoljenega časa prodaje ipd.) ali brez izpolnjenih pogojev iz soglasja (plačane pristojbine, sklenjena pogodba z upravljavcem),
– prodaja vrste blaga, ki jih na teh površinah ni dovoljeno
prodajati, ali prodaja blago, ki je umazano ali ni hranjeno v
primerni embalaži.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik (fizična
oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik, ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni organizirani tržnici
ali drugi površini v upravljanju Občine Kočevje ali upravljanju
od nje pooblaščenih subjektov:
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v
prejšnje stanje,
– v primeru, da je na prodajnem mestu organizirano ločeno zbiranje odpadkov, le-teh ne odda na za to določena mesta
oziroma posode (kontejnerje),
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem
mestu,
– ne označi prodajnega mesta s firmo ali na prodajnem
mestu ne zagotovi vidnega cenika,
– drugače krši s strani upravljavca določen tržni red oziroma obveznosti iz 18. člena tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega in drugega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo 1000 EUR se kaznuje organizator prodaje
na zasebni površini ne glede na njegovo pravno obliko, ki za
prodajo blaga na tej površini ne pridobi soglasja oziroma dovoljenja v skladu s tem odlokom oziroma ravna v nasprotju s
pridobljenim soglasjem oziroma dovoljenjem.
(5) Z globo 400 EUR se za ta prekršek kaznuje vsak posamezni prodajalec, ne glede na njegovo pravno obliko, če prodaje
blaga na zasebni površini ne organizira posamezni organizator.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje organizator prodaje na
zasebni površini, če le-tega ni pa vsak posamezni prodajalec
ne glede na pravno obliko, ki po koncu prodaje s prodajnih površin, za katere je odgovoren oziroma jih uporablja, ne odstrani
blaga, opreme za prodajo in odpadkov.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok –
koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo/adaptacijo
objekta tržnice v Kočevju in izvajanje gospodarske javne službe
urejanja in vzdrževanje javne tržnice in Odlok o tržnem redu v
Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 94/00).

Stran
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24. člen
(rok za pripravo predpisov)
(1) Upravljavec javne organizirane tržnice, Komunala Kočevje d.o.o., je dolžna v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega
odloka, sprejeti Tržni red skladno z desetim členom tega odloka
in ga predložiti županu Občine Kočevje v potrditev.
(2) Župan občine Kočevje izda sklep o določitvi površin iz
drugega odstavka 5. člena tega odloka v roku štirih mesecev
po uveljavitvi tega odloka
25. člen
(vacatio legis)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015-2003
Kočevje, dne 1. aprila 2015

KOSTANJEVICA NA KRKI
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja
komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških
odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov
v Občini Kostanjevica na Krki

Na podlagi 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in 5. člena Uredbe o me-

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

SKLEP
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja
komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških
odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov
v Občini Kostanjevica na Krki
I.
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in
obdelave komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2015.

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

1099.

todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih
javnih služb varstva okolja v Občini Kostanjevica na Krki je
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji
dne 26. 3. 2015 sprejel

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Vodarina v m3

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in
obdelave komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2015.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim
povračilom za leto 2015 za vse uporabnike:

Cena v EUR
3,9657
11,8970
39,6566
59,4849
0,0000
198,2830
0,0000
0,0000

Cena v EUR z 9,5% DDV
4,3424
13,0272
43,4240
65,1360
0,0000
217,1199
0,0000
0,0000

0,9861

1,0798

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Stroški izvajanja storitve v m3

Cena v EUR
7,8464
23,5391
78,4638
117,6957
0,0000
392,3192
0,0000
0,0000
0,4176

Cena v EUR z 9,5% DDV
8,5918
25,7753
85,9179
128,8768
0,0000
429,5895
0,0000
0,0000
0,4572

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30

Faktor
1
3

Cena v EUR
4,0400
12,1201

Cena v EUR z 9,5% DDV
4,4238
13,2714

Uradni list Republike Slovenije

Št.

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
10
15
30
50
100
200

Stroški izvajanja storitve v m3
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Cena v EUR
40,4002
60,6003
0,0000
202,0012
0,0000
0,0000
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Cena v EUR z 9,5% DDV
44,2382
66,3573
0,0000
221,1913
0,0000
0,0000

0,6957

0,7618

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2015 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec

Faktor

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5% DDV

OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20

1

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30

3

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 40

10

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 50

15

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 65

30

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 80

50

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 100

100

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 150

200

0,0000

0,0000

0,5108

0,5593

Stroški izvajanja storitve v m3

Predračunska lastna cena prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec

Faktor

Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5% DDV

OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20

1

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30

3

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 40

10

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 50

15

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 65

30

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 80

50

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 100

100

0,0000

0,0000

OMREŽNINA priključka DN 150

200

0,0000

0,0000

0,3576

0,3916

Stroški izvajanja storitve v m3

Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5% DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0026

0,0028

Strošek izvajanja storitve na kg

0,0949

0,1040

Skupaj na kg

0,0975

0,1068

Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5% DDV

0,0077

0,0084

Strošek izvajanja storitve na kg

Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
Cena v EUR

Cena v EUR z 9,5% DDV

0,0358

0,0392

Strošek izvajanja storitve na kg

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2015 dalje.
Št. 354-3/2014-9
Kostanjevica na Krki, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov,
zbiranja bioloških odpadkov in obdelave
komunalnih odpadkov ter subvenciji za
izvajanje gospodarske javne službe odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki
(Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12)
ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Kostanjevica na Krki je Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih
odpadkov ter subvenciji za izvajanje
gospodarske javne službe odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode
v Občini Kostanjevica na Krki
I.
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave
komunalnih odpadov v Občini Kostanjevica na Krki in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na
Krki iz sredstev občinskega proračuna.
II.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena v EUR
3,9656
11,8969
39,6564
59,4846
0,0000
198,2820
0,0000
0,0000

Vodarina v m3

Cena v EUR z 9,5% DDV
4,3423
13,0271
43,4238
65,1356
0,0000
217,1188
0,0000
0,0000

0,9861

1,0797

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode:

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150
Stroški izvajanja storitve v m3

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Pridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5% DDV
7,8464
8,5918
23,5391
25,7753
78,4638
85,9179
117,6957
128,8768
0,0000
0,0000
392,3192
429,5895
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4176

Nepridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5% DDV
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,4572

Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 100% za uporabnike nepridobitne dejavnosti.

0,4176

0,4572
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Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Pridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5% DDV
4,0400
4,4238
12,1201
13,2714
40,4002
44,2382
60,6003
66,3573
0,0000
0,0000
202,0012
221,1913
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Stroški izvajanja storitve v m3

0,6957

0,7618

Nepridobitna dejavnost
Cena v EUR
Cena v EUR
z 9,5% DDV
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6957

0,7618

Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 100% za uporabnike nepridobitne dejavnosti.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Stroški izvajanja storitve v m3

Cena v EUR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena v EUR z 9,5% DDV
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,5108

0,5593

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav:
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
OMREŽNINA priključka DN 40
OMREŽNINA priključka DN 50
OMREŽNINA priključka DN 65
OMREŽNINA priključka DN 80
OMREŽNINA priključka DN 100
OMREŽNINA priključka DN 150

Faktor
1
3
10
15
30
50
100
200

Stroški izvajanja storitve v m3

Cena v EUR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Cena v EUR z 9,5% DDV
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,3576

0,3916

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
Strošek javne infrastrukture na kg
Strošek izvajanja storitve na kg
Skupaj na kg

Cena v EUR
0,0026
0,0949
0,0975

Cena v EUR z 9,5% DDV
0,0028
0,1040
0,1068

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov:
Strošek izvajanja storitve na kg

Cena v EUR
0,0077

Cena v EUR z 9,5% DDV
0,0084

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov:
Strošek izvajanja storitve na kg

Cena v EUR
0,0358

Cena v EUR z 9,5% DDV
0,0392

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2015 dalje.
Št. 354-3/2014-10
Kostanjevica na Krki, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

Stran
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NOVA GORICA

1101.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Nova
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in 69. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. aprila
2015 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica
1.
Sprejme se obvezna razlaga 49. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 95/12, 112/13 – popr., 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 –
popr. 2/15 – popr.) (v nadaljevanju: odlok), ki se glasi:
»Termin koristna površina gre razumeti kot termin uporabna površina, ki je opredeljen v standardu za izračunavanje
površin in prostornin stavb SIST ISO 9836.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezno razlago se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-8/2006-633
Nova Gorica, dne 5. aprila 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

1102.

Zaključni račun proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – ZDIU12) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 5. aprila 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Nova Gorica
za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za
leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-

Uradni list Republike Slovenije
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o
njihovi realizaciji v letu 2014.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica
za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na
spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-7/2015-2
Nova Gorica, dne 5. aprila 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

1103.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merila za odmero komunalnega prispevka
za območje ob železniški postaji v Novi Gorici

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na seji dne 5. aprila 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merila za odmero komunalnega prispevka
za območje ob železniški postaji
v Novi Gorici
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero
komunalnega prispevka za območje »Ob železniški postaji v
Novi Gorici« (v nadaljevanju: program opremljanja), ki jih je
izdelalo podjetje Biro Obala d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper,
št. proj. 15/15-1 v marcu 2015.
2. člen
(1) V 3. členu Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici (Uradni list
RS, št. 72/14, v nadaljevanju: Odlok), se spremeni zadnja
alineja tako, da se glasi: »grafični prikaz predloga parcelacije
zemljišč na območju opremljanja: načrt parcelacije – spremembe.«.
(2) Za zadnjo alinejo se doda nova, deveta alineja, ki se
glasi: »grafični prikaz ureditve Prvomajske ulice.«
3. člen
Spremeni se 7. člen Odloka tako, da se po novem glasi:
»(1) Skupni stroški nove primarne komunalne opreme po
posameznih vrstah komunalne opreme so:

Uradni list Republike Slovenije
Obračunsko
območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
SKUPAJ:

Št.

25 / 13. 4. 2015 /

Nova komunalna oprema
vodovod NL DN 500 mm v Prvomajski ulici
meteorni odvodnik v Prvomajski ulici
dograditev Prvomajske ulice z zelenico, kolesarsko stezo, pločnikom in tremi
krožišči, vključno z javno razsvetljavo
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Skupni stroški za novo
komunalno opremo (EUR)
1.145.080,64
5.264.424,22
1.625.432,07
8.034.936,93

(2) Skupni stroški nove sekundarne komunalne opreme
po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko
območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever
CE-jug

RO-jug
SKUPAJ:

Nova komunalna oprema
zazankano vodovodno omrežje območja sever
zazankano vodovodno omrežje območja jug
fekalna in meteorna kanalizacija območja sever
fekalna in meteorna kanalizacija območja jug
severna obodna cesta od Prvomajske ulice do železniške proge in del
povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno cesto na meji med
območji sever in jug, vključno z javno razsvetljavo in potrebnimi zemljišči
obodna cesta ob železnici od meje z območjem sever do Erjavčeve ulice,
del povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno cesto na meji med
območji sever in jug ter vmesna cesta znotraj območja, vključno z javno
razsvetljavo in potrebnimi zemljišči
ekološki otoki za zbiranje ločenih frakcij odpadkov

Skupni stroški za novo
komunalno opremo
(EUR)
297.980,26
431.475,80
512.204,11
616.725,87
294.588,54

1.181.812,30
52.213,61
3.387.000,48

(3) Skupni stroški vsebujejo DDV.«.
4. člen
Spremeni se 8. člen Odloka tako, da se po novem glasi:
»(1) Obračunski stroški nove primarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko
območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
SKUPAJ:

Nova komunalna oprema
vodovod NL DN 500 mm v Prvomajski ulici
meteorni odvodnik v Prvomajski ulici
dograditev Prvomajske ulice z zelenico, kolesarsko stezo, pločnikom in tremi
krožišči, vključno z javno razsvetljavo

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo (EUR)
767.204,03
3.421.875,74
1.056.530,85
5.245.610,62

(2) Obračunski stroški nove sekundarne komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko
območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever
CE-jug

RO-jug
SKUPAJ:

Nova komunalna oprema
zazankano vodovodno omrežje območja sever
zazankano vodovodno omrežje območja jug
fekalna in meteorna kanalizacija območja sever
fekalna in meteorna kanalizacija območja jug
severna obodna cesta od Prvomajske ulice do železniške proge in del
povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno cesto na meji med območji
sever in jug, vključno z javno razsvetljavo in potrebnimi zemljišči
obodna cesta ob železnici od meje z območjem sever do Erjavčeve ulice, del
povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno cesto na meji med območji
sever in jug ter vmesna cesta znotraj območja, vključno z javno razsvetljavo in
potrebnimi zemljišči
ekološki otoki za zbiranje ločenih frakcij odpadkov
(3) Drugi viri za financiranje komunalne opreme na območju opremljanja niso predvideni. Mestna občina Nova Gorica
v proračunu zagotovi delež sredstev za financiranje izgradnje
primarne komunalne opreme v višini 35% skupnih stroškov za
meteorni odvodnik v Prvomajski ulici, dograditev Prvomajske
ulice in v višini 33% skupnih stroškov za gradnjo primarnega
vodovoda NL DN 500 mm v Prvomajski ulici.«.

Obračunski stroški za novo
komunalno opremo (EUR)
297.980,26
431.475,80
512.204,11
616.725,87
294.588,54

1.181.812,30
52.213,61
3.387.000,48
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5. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 9. člena Odloka
tako, da se po novem glasita:
»(2) Obračunski stroški obstoječe primarne komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
DO

Obračunski stroški za obstoječo
komunalno opremo (EUR)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
155.518,16 €

(3) Obračunski stroški obstoječe sekundarne komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever
CE-jug
DO
JZ
RO (območje sever)
RO-jug

Obračunski stroški za obstoječo
komunalno opremo (EUR)
0,00 €
50.560,95 €
0,00 €
0,00 €
233.586,13 €
78.280,32 €
436.827,33 €
389.077,42 €
43.007,28 €
57.813,32 €
«.

6. člen
Spremeni se 11. člen Odloka tako, da se po novem glasi:
»(1) Preračun obračunskih stroškov nove primarne komunalne opreme iz 8. člena tega odloka na enote mere iz
10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne opreme je:
Obračunsko območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
skupaj:

Cpij (EUR/m2)
8,53
38,04
11,75
58,32

Ctij (EUR/m2)
3,71
25,15
5,12
33,98

(2) Preračun obračunskih stroškov nove sekundarne
komunalne opreme iz 8. člena tega odloka na enote mere
iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
Obračunsko območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever
CE-jug
RO-jug

Cpij (EUR/m2)
5,49
12,10
9,44
17,29
5,43
33,14
1,46

Ctij (EUR/m2)
4,04
3,25
10,11
7,22
4,00
8,90
0,61
«.

7. člen
Spremeni se 12. člen Odloka tako, da se po novem glasi:
»(1) Preračun obračunskih stroškov obstoječe primarne
komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enote mere

iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
Obračunsko območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
DO

Cpij (EUR/m2)
0,00
0,00
0,00
1,73

Ctij (EUR/m2)
0,00
0,00
0,00
0,75

(2) Preračun obračunskih stroškov obstoječe sekundarne komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enote mere
iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
Obračunsko območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever
CE-jug
DO
JZ
RO (območje sever)
RO-jug

Cpij (EUR/m2)
0,00
1,42
0,00
0,00
4,30
2,19
4,86
4,33
0,79
1,62

Ctij (EUR/m2)
0,00
0,38
0,00
0,00
3,17
0,59
3,21
2,86
0,85
0,68
«.

8. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena Odloka tako, da se
po novem glasi:
»(2) Manjkajoča komunalna oprema na območju urejanja,
ki ga obravnava ta odlok se bo gradila po sledeči dinamiki:
– Dograditev Prvomajske ulice:
v letih 2015 in 2016;
– Izgradnja vodovoda NL DN
500 mm:
v letih 2015 in 2016;
– Meteorni odvodnik – prva faza: v letih 2015 in 2016;
– Meteorni odvodnik – druga in
tretja faza
do leta 2025;
– Prenos zgrajene sekundarne
komunalne opreme območja sever:
letu 2015;
– Gradnja vmesne povezovalne
ceste:
do leta 2025;
– Sekundarna komunalna oprema istočasno z objekti
območja jug:
območja jug.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Spremembe in dopolnitve programa opremljanja so na
vpogled na Mestni občini Nova Gorica.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-4/2010-22
Nova Gorica, dne 5. aprila 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.
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VSEBINA
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.

1074.

1075.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o bančništvu (ZBan-2)
Sklep o razrešitvi ministra za obrambo
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
Državnega zbora
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
Državnega zbora
Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
Državnega zbora
Sklep o prenehanju mandata poslanke Državnega
zbora
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
Državnega zbora
Sklep o potrditvi mandata poslanca Državnega zbora

1085.
2833
2917

1086.

2917

1087.

2917
2917
2917
2918
2918
2918

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje izven
letaliških pristankov in vzletov helikopterjev

2918

2920

1077.

1078.
1079.

1080.
1081.

1082.
1083.
1084.

DOBRNA

Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto
2014

2922

2923

1094.

1097.

1099.

2923
2924

IVANČNA GORICA

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini
Ivančna Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine
Ivančna Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1445/6, k.o. 1825 – Zagradec
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 516/4 in parc. št. 516/6, k.o.
1825 – Zagradec

1093.

1098.

HORJUL

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in izobraževanj
v Občini Horjul
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Horjul

1091.

1096.

DOL PRI LJUBLJANI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Dol pri Ljubljani

1090.

1095.

OBČINE
1076.

1089.

1092.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije

1088.

1100.

2924

2931

1101.

2931

1102.

2932

1103.

2932

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1480/2, k.o. 1823 – Dob
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1387/4, k.o. 1823 – Dob
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1070/9, 1070/7, 1070/6,
1066/6, 1067/2, 1071/2, 1071/4, 1071/5, 1071/6
vse k.o. 1814 – Kriška vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1596/2, 1593/7 in 1593/12,
vse k.o. 1810 – Stična
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 385/7 in 385/8, vse k.o. 1810 – Stična
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 981/6, k.o. 1811 – Dobrava
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 385/2, k.o. 1811 Dobrava

2932
2933

2933
2933
2934
2934
2934

KOBARID

Zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2014
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in
druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in
turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu

2934
2935
2937
2939

KOČEVJE

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini
Kočevje
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Kočevje

2940
2942
2944

KOSTANJEVICA NA KRKI

Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih
odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave
komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na
Krki
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških
odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter
subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v
Občini Kostanjevica na Krki

2948

2950

NOVA GORICA

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za
odmero komunalnega prispevka za območje ob
železniški postaji v Novi Gorici

2952
2952

2952
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/15
22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani
(MOPSEUVN)
Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Republiko
Filipini na drugi strani (MPSEUPH)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med
Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter
Kraljevino Norveško na področju satelitske navigacije (MSNEUNO)
Zakon o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko
(EKO SKLAD III) (MPEIBES)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP)
Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in
Republiko Moldovo o ponovnem sprejemu oseb,
ki prebivajo brez dovoljenja

217

253

285
299
304

310

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi
strani s sklepno listino
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za
obnovo in razvoj o ustanovitvi in dejavnostih rezidenčne pisarne Evropske banke za obnovo in
razvoj v Republiki Sloveniji

315

315

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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