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Hranilnica LON d. d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Jaka Vadnjal, Bojan Mandič
Banka Slovenije je hranilnici in odgovornima osebama z odločbo o
prekršku izrekla opomin zaradi prekrška po drugem odstavku v
povezavi z 2. točko prvega odstavka 373. člena ZBan-2 in po četrtem
odstavku 373. člena ZBan-2 v povezavi z 2. točko prvega odstavka
373. člena ZBan-2 (kršitev petega odstavka 30. člena ZBan-2).
Opravljanje storitev, ki jih hranilnica ne sme opravljati.

Narava ugotovljenih
kršitev
Izrek odločbe, s katero se postopek konča:
Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi 380. člena Zakona o bančništvu 1, po pooblaščeni
uradni osebi J, po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o prekrških2 in 46.
člena ZP-1, v postopku o prekršku zoper pravno osebo Hranilnica LON d. d., Kranj s sedežem v
Kranju in odgovorni osebi Jako Vadnjala ter Bojana Mandiča, zaradi prekrškov po drugem odstavku
v povezavi z 2. točko prvega odstavka 373. člena ZBan-2 in po četrtem odstavku 373. člena ZBan-2 v
povezavi z 2. točko prvega odstavka 373. člena ZBan-2:
o d l o č a:
1. Pravna oseba Hranilnica LON d. d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj, matična številka J (v
nadaljevanju: hranilnica),
je odgovorna,
ker sta odgovorni osebi hranilnice Jaka Vadnjal kot (v času storitve prekrška) predsednik uprave in
Bojan Mandič kot (v času storitve prekrška) član uprave, pooblaščeni za zagotavljanje, da
hranilnica posluje v skladu s predpisi, v imenu in za račun hranilnice, v Kranju, s tem, ko:
sta na seji uprave št. 28 dne 11. 9. 2017 potrdili sklep št. 331, v posledici katerega je hranilnica od
dne 25. 9. 2017 do dne 19. 1. 2018 opravljala posle posredovanja pri prodaji kuponov (vavčerjev)
družbe J, J za nakup virtualnih valut, na način, da je na določenih bankomatih omogočila
gotovinski in kartični nakup kuponov (vavčerjev) za nakup virtualnih valut preko spletne strani J,
kar predstavlja storitve, ki jih hranilnica ne sme opravljati, s čimer je hranilnica kršila peti
odstavek 30. člena ZBan-2.
S tem je hranilnica storila prekršek po 2. točki prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom
373. člena ZBan-2.
2. odgovorna oseba JAKA VADNJAL, J, J, J, v času storitve prekrška predsednik uprave
hranilnice (v nadaljevanju kršitelj ali odgovorna oseba ali Jaka Vadnjal),
Zakon o bančništvu - Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL
in 44/19 – odl. US, v nadaljevanju ZBan-2.
2 Zakon o prekrških - Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US,
32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US, v nadaljevanju ZP-1.
1

je odgovoren,
da je kot predsednik uprave hranilnice v sostorilstvu z Bojanom Mandičem, v Kranju, s tem, ko:
je na seji uprave št. 28 dne 11. 9. 2017 potrdil sklep št. 331, v posledici katerega je hranilnica od
dne 25. 9. 2017 do dne 19. 1. 2018 opravljala posle posredovanja pri prodaji kuponov (vavčerjev)
za nakup virtualnih valut na način, da je na določenih bankomatih omogočila gotovinski in
kartični nakup kuponov (vavčerjev) družbe J, J za nakup virtualnih valut preko spletne strani J, kar
predstavlja storitve, ki jih hranilnica ne sme opravljati, kršil 1. in 3. točko drugega odstavka 45.
člena ZBan-2, zaradi česar je bila pri hranilnici podana kršitev iz 2. točke prvega odstavka 373.
člena ZBan-2 (opredeljena v 1. točki tega izreka).
S tem je storil prekršek po četrtem odstavku v povezavi z 2. točko prvega odstavka 373. člena
ZBan-2.
3. odgovorna oseba BOJAN MANDIČ, J, J, J, v času prekrška član uprave hranilnice (v
nadaljevanju kršitelj ali odgovorna oseba ali Bojan Mandič),
je odgovoren,
da kot član uprave hranilnice v sostorilstvu z Jako Vadnjalom, v Kranju, s tem, ko:
je na seji uprave št. 28 dne 11. 9. 2017 potrdil sklep št. 331, v posledici katerega je hranilnica od
dne 25. 9. 2017 do dne 19. 1. 2018 opravljala posle posredovanja pri prodaji kuponov (vavčerjev)
za nakup virtualnih valut na način, da je na določenih bankomatih omogočila gotovinski in
kartični nakup kuponov (vavčerjev) družbe J, J za nakup virtualnih valut preko spletne strani J, kar
predstavlja storitve, ki jih hranilnica ne sme opravljati, kršil 1. in 3. točko drugega odstavka 45.
člena ZBan-2, zaradi česar je bila pri hranilnici podana kršitev iz 2. točke prvega odstavka 373.
člena ZBan-2 (opredeljena v 1. točki tega izreka).
S tem je storil prekršek po četrtem odstavku v povezavi z 2. točko prvega odstavka 373. člena
ZBan-2.
Na podlagi prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 373. člena ZBan-2 in četrtega
odstavka 373. člena ZBan-2, vse v povezavi z 21. členom ZP-1, se izreče:
-

hranilnici za prekršek iz točke 1 tega izreka opomin,
Jaki Vadnjalu za prekršek iz točke 2 tega izreka opomin,
Bojanu Mandiču za prekršek iz točke 3 tega izreka opomin.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Postopek sodnega varstva ni bil sprožen.

