Razkritje informacij o izrečenem ukrepu kreditni instituciji
Ukrep nadzora zoper Delavsko hranilnico d. d., zaradi kršitve predpisov s področja ugotavljanja
skupine povezanih strank in upoštevanja omejitve velikih izpostavljenosti z dne 8. 12. 2017
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj,
ki pomenijo kršitev ZBan2 ali Uredbe (EU) št.
575/2013
Narava ugotovljenih
kršitev

Delavska hranilnica d. d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana, matična
številka: 5448557000
Iz podatkov, s katerimi je razpolagala Banka Slovenije, je bila
ugotovljena kršitev predpisov iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2 v
zvezi s tretjim odstavkom 249. člena ZBan-2

Kršitev s področja ugotavljanja skupine povezanih strank v skladu s
podtočko (b) 39. točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št.
575/2013 in upoštevanja omejitve velikih izpostavljenosti oziroma
izpostavljenosti institucije do strank ali skupine povezanih strank iz
prvega odstavka 395. člena Uredbe(EU) št. 575/2013 po stanju na dan
31. 7. 2017 in 31. 8. 2017
Izrek odločbe, s katero se postopek konča
1.

Banka Slovenije je pri izvajanju nadzora nad Delavsko hranilnico d. d. Ljubljana, Miklošičeva
5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557000 (v nadaljevanju hranilnica) ugotovila, da je
hranilnica kršila predpise iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom
249. člena ZBan-2, ker ni zagotovila:
 ugotavljanja skupine povezanih strank v skladu s podtočko (b) 39. točke prvega odstavka 4.
člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 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) (v nadaljevanju Uredba), ob
upoštevanju določb Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni
list RS, št. 28/16), tj. dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb, med katerimi ni razmerja, ki
predstavlja obvladovanje, vendar je treba šteti, da predstavljajo eno samo tveganje, ker so
med seboj tako povezane, da bi v primeru finančnih težav, zlasti težav s financiranjem ali
odplačilom, ene od njih verjetno imele težave s financiranjem ali odplačilom tudi druge
(upoštevanje t. i. ekonomskih povezav),
 upoštevanja omejitve velikih izpostavljenosti oziroma izpostavljenosti institucije do strank
ali skupine povezanih strank iz prvega odstavka 395. člena Uredbe po stanju na dan 31. 7.
2017 in 31. 8. 2017 in kljub preseganju omejitev, določenih v prvem odstavku 395. člena
Uredbe, prvič po stanju na dan 31. 7. 2017, hranilnica vrednosti izpostavljenosti ni
nemudoma sporočila Banki Slovenije kot pristojnemu organu, ki lahko, kadar to
opravičujejo okoliščine, instituciji odobri omejeno časovno obdobje, v katerem se mora
uskladiti z omejitvijo.

Hranilnica je s tem, ko je pri ugotavljanju skupine povezanih strank upoštevala tudi t. i. ekonomski
interes in se uskladila z omejitvijo iz prvega odstavka 395. člena Uredbe, ugotovljeni kršitvi dne
30. 9. 2017 odpravila.
2.

Informacijo o izrečenem ukrepu, z razkritjem identitete kršitelja, bo Banka Slovenije v skladu
z 277. in 278. členom ZBan-2 objavila na spletni strani Banke Slovenije.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Po ugotovitveni odločbi o odpravljenih kršitvah ni bil sprožen upravni spor.

