1. Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi, z dne 10. 10.
2017
a) Odločba o prekršku zoper kreditno institucijo in odgovorno osebo
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe
Osebno ime fizične osebe Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj, Banka Slovenije je pravni osebi z odločbo o prekršku izrekla globo
ki pomenijo kršitev
v višini 500.000 EUR, zaradi ne odsvojitve delnic v roku iz odredbe
ZBan-2 ali Uredbe (EU)
po 267. členu ZBan-2 (prekršek po prvem odstavku 374. člena
št. 575/2013
ZBan-2).
Ne odsvojitev delnic v roku iz odredbe.
Narava ugotovljenih
kršitev
Izrek odločbe, s katero se postopek konča:
Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi 380. člena Zakona o bančništvu1, po pooblaščeni
uradni osebi --- po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. in 46. člena Zakona o
prekrških2, v postopku o prekršku zoper pravno osebo --- s sedežem v Ljubljani, in odgovorni osebi -- in ---, zaradi prekrška po prvem odstavku 374. člena ZBan-2:
o d l o č a:
1. pravna oseba ---: družba),
je odgovorna,
da odgovorni osebi --- in ---, pri opravljanju funkcije članov uprave družbe, ki sta bila pooblaščena
za odsvojitev premoženja družbe, v imenu in za račun družbe, v roku šestih mesecev od vročitve -- (v nadaljevanju odločba ---), ki se je iztekel dne 21. 3. 2016, nista odsvojila delnic, ki jih ima
družba v nasprotju z določbami ZBan-2 (torej kot neupravičeni imetnik), to je vseh delnic ---, ki
jih ima neposredno in posredno, kot je bilo družbi to naloženo s 3. točko odločbe BS, ki je bila
družbi vročena dne 21. 9. 2015, s čimer je družba kršila odločbo Banke Slovenije iz 267. člena
ZBan-2.
S tem je družba storila prekršek po prvem odstavku 374. člena ZBan-2.

2. odgovorna oseba ---, v času storitve prekrška zaposlen pri --- (v nadaljevanju kršitelj ali
odgovorna oseba),
je odgovoren,
da kot odgovorna oseba pri opravljanju funkcije člana uprave družbe, ki je bil pooblaščen odsvojiti
premoženje družbe, v imenu in za račun družbe, v času od 19. 11. 2015 do 21. 3. 2016 ni
zagotovil, da bi družba v roku šestih mesecev od vročitve odločbe Banke Slovenije, ki se je iztekel
Zakon o bančništvu - Uradni list RS št. 25/15, 44/16-ZRPPB in 77/16-ZCKR, v nadaljevanju ZBan-2.
Zakon o prekrških - Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl.
US in 32/16; v nadaljevanju: ZP-1.
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dne 21. 3. 2016, odsvojila delnice, ki jih ima družba v nasprotju z določbami ZBan-2, to je vse
delnice ---, ki jih ima neposredno in posredno, kot je bilo družbi to naloženo s 3. točko odločbe
Banke Slovenije, ki je bila družbi vročena dne 21. 9. 2015, s čimer je kršil odločbo Banke
Slovenije iz 267. člena ZBan-2.
S tem je kršitelj storil prekršek po petem v povezavi s prvim odstavkom 374. člena ZBan-2.

3. odgovorna oseba ---, v času storitve prekrška zaposlen pri --- (v nadaljevanju kršitelj ali
odgovorna oseba),
je odgovoren,
da kot odgovorna oseba pri opravljanju funkcije predsednika uprave družbe, ki je bil pooblaščen
odsvojiti premoženje družbe, v imenu in za račun družbe, v času od 19. 11. 2015 do 21. 3. 2016 ni
zagotovil, da bi družba v roku šestih mesecev od vročitve odločbe Banke Slovenije, ki se je iztekel
dne 21. 3. 2016, odsvojila delnice, ki jih ima družba v nasprotju z določbami ZBan-2, to je vse
delnice ---, ki jih ima neposredno in posredno, kot je bilo družbi to naloženo s 3. točko odločbe
Banke Slovenije, ki je bila družbi vročena dne 21. 9. 2015, s čimer je kršil odločbo Banke
Slovenije iz 267. člena ZBan-2.
S tem je kršitelj storil prekršek po petem v povezavi s prvim odstavkom 374. člena ZBan-2.
Na podlagi prvega odstavka v povezavi s petim odstavkom 374. člena ZBan-2, v zvezi s tretjim
odstavkom 52. člena ZP-1 in 382. člen ZBan-2, se izreče:
pravni osebi --- globa v višini 500.000,00 EUR;
odgovorni osebi --- globa v višini 5.000,00 EUR;
odgovorni osebi --- globa v višini 5.000,00 EUR.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Zoper odločbo o prekršku postopek sodnega varstva po ZBan-2 ni dopusten3.

277. člen ZBan-2 v 4. alineji drugega odstavka določa, da Banka Slovenije objavi informacijo o tem ali je
zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu s tem zakonom (torej v skladu z ZBan-2). Banka
Slovenije pri tem pojasnjuje, da je odločbo o prekršku mogoče izpodbijati v skladu z določbami Zakona o
prekrških (in ne ZBan-2), ki pa ne predvideva razkritja informacij, zato Banka Slovenije podatkov o morebitnih
postopkih sodnega varstva ne sme razkriti.
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