Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora kreditni instituciji
Informacije o kršitelju
Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava
Naziv in sedež pravne
osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj, Hranilnica je s sklenitvijo sporazuma, s katerim bo v prihodnjih štirih
ki pomenijo kršitev ZBan- letih pridobila finančna sredstva, znatno povečala izpostavljenost
obrestnemu tveganju in s tem presegla regulativni limit iz drugega
2 ali uredbe (EU) št.
odstavka 176. člena ZBan-2.
575/2013
Kršitev s področja upravljanja obrestnega tveganja.
Narava ugotovljenih
kršitev
Izrek odločbe, s katero se postopek konča
1. Primorska hranilnica Vipava, d. d., Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka 5214246000
(v nadaljevanju hranilnica), krši 157. člen ZBan-2 v povezavi z drugim odstavkom 176. člena
ZBan 2, ker ni zagotovila ustreznih sprememb pri upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz
netrgovalnih dejavnosti, s katerimi bi zmanjšala izpostavljenost obrestnemu tveganju na
sprejemljivo raven, pri čemer izguba, ki jo hranilnica izkazuje pri izvedbi nadzorniškega
standardnega šoka zaradi nenadnih in nepričakovanih sprememb obrestnih mer za 200
bazičnih točk, ne bi presegla 20 odstotkov kapitala, ki se upošteva pri izpolnjevanju
kapitalskih zahtev.
2. Za odpravo kršitev iz 1. točke te odredbe mora hranilnica najpozneje do 4. 11. 2019 izvesti
ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila zmanjšanje čezmerno povišane izpostavljenosti
obrestnemu tveganju, ob tem pa ne bo presegla regulativnega limita iz drugega odstavka 176.
člena ZBan-2.
3. Uprava hranilnice mora Banki Slovenije najpozneje do 4. 10. 2019 predložiti podroben
akcijski načrt, v katerem bo podala izbrane ukrepe za zmanjšanje čezmerno povišane
izpostavljenosti obrestnemu tveganju v skladu z 2. točko te odredbe in v katerem bo izkazala,
kako bo zagotovila izpolnjevanje regulativnega limita, opredeljenega v drugem odstavku 176.
člena ZBan-2. Z akcijskim načrtom mora uprava hranilnice terminsko opredeliti izvedbo
posameznega ukrepa in opredeliti tudi osebe, ki bodo v skladu z interno organizacijo
hranilnice odgovorne za izvedbo posameznega ukrepa oziroma aktivnosti, sporočiti pa mora
tudi ime odgovornega člana uprave, ki bo zadolžen za izvršitev akcijskega načrta. Hranilnica
mora o izvedbi ukrepov v skladu z akcijskim načrtom najpozneje do 11. 11. 2019 poročati
Banki Slovenije.
4. V skladu z 277. členom ZBan-2 bodo na spletnih straneh Banke Slovenije po dokončnosti tega
postopka javno objavljene informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora, in sicer:
- informacije o kršitelju:
 o nazivu in sedežu pravne osebe;
- informacije o kršitvi:
 opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev,
 narava ugotovljenih kršitev;
- izrek odločbe, s katero se postopek konča;
- informacija o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Zoper odredbo ni bilo ugovora.
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