
Ukrep nadzora zoper člana uprave kreditne institucije zaradi kršitve 1. točke drugega odstavka 

45. člena ZBan-2 v povezavi s točko (a) člena 77 CRR, z dne 24. 9. 2015 

 

Informacije o kršitelju    

Naziv in sedež pravne 

osebe 

- 

Informacije o kršitvi    

Opis okoliščin in ravnanj, 

ki pomenijo kršitev tega 

zakona ali uredbe (EU) št. 

575/2013  

Banka Slovenije je ugotovila, da je kreditna institucija zmanjšala 

instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala brez predhodno 

pridobljenega dovoljenja Banke Slovenije in brez predložitve dokazil 

Banki Slovenije o nadomestitvi zmanjšanega dela z enako ali bolj 

kakovostnimi kapitalskimi instrumenti in brez dokazila, da je kapital 

kreditne institucije po zadevni aktivnosti presegel zahteve iz člena 92 

(1) CRR in zahteve po skupnem blažilniku. 

Kreditna institucija je takoj po ugotovitvi, da ni pridobila ustreznega 

dovoljenja Banke Slovenije, pristopila k odprodaji lastnih delnic. Z 

odkupljenimi lastnimi delnicami je razpolagala zelo kratko obdobje, pri 

čemer razpolagalna upravičenja niso imela nikakršnega vpliva na 

kapitalsko ustreznost kreditne institucije. Član uprave je kršitev 

odpravil pred izdajo odredbe o odpravi kršitev, zato je bila članu uprave 

v skladu s četrtim odstavkom 270. člena ZBan-2 izdana Odločba o 

odpravljenih kršitvah. 

Narava ugotovljenih 

kršitev 

Član uprave ni zagotovil, da bi kreditna institucija poslovala v skladu z 

ZBan-2, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in v skladu z določbo iz 

točke (a) člena 77 CRR.  

Izrek odločbe, s katero se postopek konča:  

Banka Slovenije ugotavlja, da je član uprave: 

 kršil 1. točko drugega odstavka 45. člena ZBan-2 v povezavi s točko (a) člena 77 CRR, s tem 

ko je kot član uprave s tem, ko ni zagotovil, da bi kreditna institucija pod njegovim vodstvom 

za zmanjšanje navadnega lastniškega temeljnega kapitala zaradi odkupa lastnih delnic 

pridobila predhodno dovoljenje Banke Slovenije kot pristojnega organa skladno s točko (a) 

člena 77 CRR, ki se v Republiki Sloveniji neposredno uporablja od 1. 1. 2014 na podlagi 

člena 288 Pogodbe o delovanju Evropske Unije (Uradni list EU C 326/50 z dne 26. 10. 2012), 

zaradi česar je kreditna institucija zmanjšala instrumente navadnega lastniškega temeljnega 

kapitala brez predhodno pridobljenega dovoljenja Banke Slovenije in brez predložitve dokazil 

Banki Slovenije o nadomestitvi zmanjšanega dela z enako ali bolj kakovostnimi kapitalskimi 

instrumenti in brez dokazila, da je kapital kreditne institucije po zadevni aktivnosti presegel 

zahteve iz člena 92 (1) CRR in zahteve po skupnem blažilniku in  

 je ugotovljeno kršitev odpravil.  

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2  

Postopek sodnega varstva ni bil sprožen. 

 


