Poročilo o postopkih za dostop do informacij javnega značaja za leto 2016

Zap.
št.

Vlagatelj

Datum
prejema

Vsebina zahteve

Izdana odločba

Pritožba na IP in
odločba

Upravni spor

Stanje zadeve

1.

1Odvetniška
družba Tratnik,
Sočan in Bogataj

2.6. 2014

Cenitve Deloitte AQR
in likvidacijske
vrednosti v NLB

št. 26.00-0374/14 z
dne 30. 6. 2014;
zahteva je bila delno
zavrnjena

090 - 213/2014/15 z
dne 17. 10. 2016,
pritožba je bila
zavrnjena

I U 1639/2016; v teku

Upravno sodišče je IP
naložilo, da naj ponovno
odloči, vendar je vlagatelj
znova vložil tožbo o
upravnem sporu.

2.

Združenje Frank

2.2.2015

1. Poročilo o
posojilih, ki so jih v
Sloveniji registrirane
banke najele v EUR
(ali SIT) in CHF, ter
informacijo o
kreditih, ki so jih v
Sloveniji registrirane
banke odobrile v EUR
(ali SIT) in CHF od
leta 2003 do danes.

26.00-0083/15-MP z
dne 27. 2. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena.

090-100/2015/9 z dne
4. 12. 2015; pritožbi je
bilo delno ugodeno

Upravni spor pričet s
strani BS, zaradi
dostopa do
nadzorniških pisem;
zadeva I U 26/2016

2. Vsa sporočila,
letake, okrožnice,
navodila ali
kakršnekoli druge
dokumente ali pisne
informacije, ki jih je
Banka Slovenije od
leta 2003 do danes
(zahteva je z dne 2. 2.
2015) poslala v
Sloveniji
registriranim

Upravni spor pričet s
strani vlagatelja zaradi
podatkov o posojilih;
zadeva II U 8/2016

Upravni spor je v teku.
Upravna spora sta v teku.

3.

1Fizična oseba

20.2.2015

4.

5Fizična oseba

24.2.2015

5.

5Odvetniška
družba Tratnik,
Sočan in Bogataj

25. 3. 2015

6.

4Fizična oseba

28. 3. 2015

bankam, objavila na
svoji spletni strani ali
kako drugače
posredovala
strokovni ali splošni
javnosti
Dostop do Agentske
pogodbe
(pooblastilo) o
prodaji
numizmatičnih
vrednosti za Deželno
banko od leta 2008
naprej
Vpogled v cenitve
(Asset Quality
Review, Hypothetical
Orderly Liquidation
Valuation), ki so jih
izvedle družbe
Roland Berger, Ernst
& Young, Deloitte,
Oliver Wyman, … ki
so bile podlaga za
izrek izrednih
ukrepov Banke
Slovenije v Abanki,
Banki Celje, Factor
banki, NKBM, NLB in
Probanki
Pogodba med
Deloitte in BS o
izvedbi cenitve
likvidacijske
vrednosti v NLB
Vse listine skupščine

26.00 -0195/15-MP z
dne 24. 4. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena

090-150/2015/8 z dne
7. 1. 2016; pritožbi je
bilo delno ugodeno

NE

Prosilcu je bila
posredovana
dokumentacija v skladu z
odločbo IP. ZAKLJUČENO.

26.00-0503/15-MP z
dne 22. 10. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena

090-172/2015/8 z dne
19. 2. 2016, pritožba je
bila zavrnjena

NE

Izveden je bil vpogled v
skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO.

26.00-0192/15-MP z
dne 23. 4. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena

090-159/2015/4 z dne
13. 1. 2016; pritožba je
bila zavrnjena

I U 236/2016; v teku

Upravni spor je v teku.

26.00-0168/15-MP z

090-118/2015/6 z dne

NE

Prosilcu je bila

7.

2Fizična oseba

1. 7. 2015

8.

8Fizična oseba
.

24. 9. 2015

9.

6Združenje Frank

14.12.2015

10. 1Fizična oseba

13. 4. 2016

NLB, ki je odločala o
zmanjšanju
osnovnega kapitala
na podlagi odločbe
BS o izrednih ukrepih
Celoten AQR za NLB

Pogodba med
Deloitte in BS o
izvedbi cenitve AQR v
NLB
Podatki o posojilih, ki
so jih od leta 2004 do
dne vložitve zahteve
v Sloveniji
registrirane banke
najele v EUR (ali SIT)
in CHF, po mesecih
po banki in po
mesecih skupaj za
vse banke (v
nadaljevanju:
informacije o najetih
posojilih) in vse
informacije o
kreditih, ki so jih v
Sloveniji registrirane
banke v obdobju od
2004 do dne vložitve
te zahteve odobrile v
EUR (ali SIT) in CHF
po mesecih za vse
skupaj
1.informacija o tem,

dne 9. 4. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena

11. 1. 2016; pritožba je
bila zavrnjena

posredovana
dokumentacija v skladu z
odločbo BS. ZAKLJUČENO

26.00-0283/15-MP z
dne 29. 7. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena
26.00-0503/15-MP z
dne 22. 10. 2015;
zahteva je bila delno
zavrnjena
26.00-0012/16-MP z
dne 13. 1. 2016;
zahteva je bila delno
zavrnjena

090-230/2015/7 z dne
1. 3. 2016; pritožba je
bila zavrnjena

I U 385/2016; v teku

Upravni spor je v teku.

090-298/2015/4 z dne
4. 5. 2016; pritožbi je
bilo delno ugodeno

NE

090-63/2016/7 z dne
30. 6. 2016; pritožba je
bila zavrnjena

NE

Prosilcu je bila
posredovana
dokumentacija v skladu z
odločbo IP. ZAKLJUČENO.
ZAKLJUČENO.
Posredovana je bila
dokumentacija v skladu z
odločbo BS.

26.00-0163/16-MP z

NE

NE

ZAKLJUČENO.

0

ali je Svet Banke
Slovenije v prvem
četrtletju leta 2014
spremenil
(znižal)
oceno kapitalskega
primanjkljaja Banke
Celje d. d.

dne 13. 5. 2016;
zahteva je bila delno
zavrnjena

Posredovana je bila
dokumentacija v skladu z
odločbo BS.

2.informacija o tem,
ali oziroma kdaj je
Banka Slovenije s
spremenjeno
(znižano)
oceno
kapitalskega
primanjkljaja Banke
Celje d. d. seznanila
Ministrstvo RS za
finance
11. 8Fizična oseba

8. 6. 2016

12. 7Odvetniška
družba Odvetniki
Šelih & partnerji
za 9 finančnih
strank

26. 7. 2016

13. 1Unistar LC d. o.
1o.

5.9.2016

Zapisnik sestanka z
MF z dne 22. 9. 2014
in zapisnik tajnega
sestanka z leta poprej
ter zapisnik sestanka
na hodniku MF
Zapisniki Sveta BS,
Usmerjevalnega
odbora in
Medresorske
komisije za leto 2013

26.00-0234/16-MP z
dne 29. 6. 2016;
zahteva je bila
zavrnjena

NE

NE

ZAKLJUČENO.

26.00-0289/16-MP z
dne 23. 8. 2016;
zahteva je bila
zavrnjena

II U 43/2017; Vlagatelj
sprožil upravni spor.

Upravni spor je v teku.

Vpogled v ponudbo
konkurenčnega
ponudnika

26.00-0353/16-MP z
dne 3. 10. 2016;
zahteva je bila delno

090-225/2016/6 z dne
8.12.2016: zahteva
glede zapisnikov Sveta
BS je bila vrnjena v
ponovni postopek,
pritožba glede
Usmerjevalnega
odbora in Medresorske
komisije pa zavrnjeno
NE

NE

BS je izdala o zahtevi
glede zapisnikov Sveta
Banke Slovenije novo
odločbo 26.00-0007/17MP z dne 9. 1. 2017,
zoper katero je vložena
pritožba.
Vpogled je bil izveden v
skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO.

14. 9Fizična oseba

9.9.2016

Zapisnik sestanka z
MF z dne 22. 9. 2014
in Odločba o začetku
postopka za odvzem
dovoljenja za člana
uprave

zavrnjena
26.00-0365/16 z dne
7. 10. 2016;
zahteva je bila delno
zavrnjena

NE

NE

ZAKLJUČENO.
Posredovana je bila
dokumentacija v skladu z
odločbo BS.

