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 PREDLOG 

EVA 2021-1611-0002 

 

 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE 

 

 

 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 

 

Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za 

vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149), zadnjič popravljena s Popravkom Direktive 

2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 

št. 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU) je bila v domači 

pravni red prenesena z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljnjem 

besedilu: ZSJV). 

 

ZSJV ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah in hranilnicah na območju 

Republike Slovenije, pristojnosti in naloge Banke Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za 

jamstvo vlog ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge. 

 

Na podlagi ZSJV je v Republiki Sloveniji vzpostavljen en sistem jamstva za vloge, katerega članice so 

vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, pod določenimi pogoji pa tudi banke tretjih 

držav, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v 

Republiki Sloveniji. 

 

Znesek kritja za vloge posameznega vlagatelja pri eni banki znaša 100 tisoč evrov, izjemoma je za 

nekatere vloge (npr. vloge, ki so posledica nakupa oziroma prodaje stanovanjske nepremičnine, izplačila 

iz naslova socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja ali izplačila invalidnine). izplačilo 

jamstva lahko tudi višje od navedenega zneska.  

 

S sistemom jamstva za vloge upravlja Banka Slovenije. Ta naloga zajema: 

 

− upravljanje s skladom za jamstvo vlog; 

− zbiranje rednih in izrednih prispevkov bank in hranilnic v sklad za jamstvo vlog ter sklepanje 

dogovorov o drugih oblikah financiranja sklada; 

− vzpostavitev, preverjanje in posodabljanje postopkov za izplačilo kritja zajamčenih vlog; 

− nadziranje članov sistema jamstva za vloge glede izpolnjevanja obveznosti iz članstva. 

 

Sredstva za izplačilo jamstva za vloge v primeru propada banke ali hranilnice se zagotovijo iz sklada za 

jamstvo vlog. Ciljna vrednost sredstev sklada znaša 0,8 % vrednosti vseh zajamčenih vlog v Republiki 

Slovenije, ki mora biti dosežena najkasneje do 3. julija 2024. Po podatkih Banke Slovenije so banke in 

hranilnice doslej v sklad za jamstvo vlog vplačale 73,5 milijona EUR (stanje na dan 31. 12. 2019), ciljna 

vrednost pa znaša približno 155 milijonov EUR. Sredstva tega sklada doslej še niso bila uporabljena. V 

primeru, da sredstva sklada ne bi zadoščala za izplačilo jamstva za vloge, dodatna sredstva zagotovijo 

banke in hranilnice.  
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V okviru postopka preverjanja pravilnosti prenosa Direktive 2014/49/EU je Evropska komisija opozorila 

na pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti, in sicer pri prenosu: 

 

− prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/49/EU, ki ureja možnost združitve sistemov jamstva za 

vloge iz različnih držav članic Evropske unije ali ustanovitve čezmejnih sistemov jamstva za vloge; 

 

− tretjega odstavka 14. člena Direktive 2014/49/EU, ki določa, da se v primeru prenosa dela 

dejavnosti banke v drugo državo članico Evropske unije, zaradi česar se za ta del zanjo uporablja 

drug sistem jamstva za vloge, prispevki te banke, plačani v 12 mesecih pred prenosom, z izjemo 

izrednih prispevkov, prenesejo v drug sistem jamstva za vloge sorazmerno višini prenesenih vlog; 

 

− petega odstavka 16. člena Direktive 2014/49/EU, ki določa omejitve oglaševanja storitev bank v 

zvezi s članstvom v sistemu jamstva za vloge.  

 

S predlogom zakona se navedene pomanjkljivosti pri prenosu Direktive 2014/49/EU odpravijo. 

 

S predlogom zakona se dodatno omogoči, da Banka Slovenije, ki poleg sklada za jamstvo vlog upravlja 

tudi s skladom za reševanje bank, ustanovljenim z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank 

(Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZOSRB), s sredstvi 

obeh skladov lahko upravlja na način skupnega aktivnega upravljanja. Pri tem se zagotavlja ločeno 

vodenje sredstev za vsakega od navedenih skladov na ravni ločenih knjigovodskih evidenc. ZOSRB 

takšen način upravljanja s sredstvi sklada za reševanje bank že dopušča, saj v 8. členu določa, da je 

premoženje sklada za reševanje bank ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od drugega 

premoženja v upravljanju Banke Slovenije, vendar lahko Banka Slovenije upravlja premoženje tega 

sklada skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim premoženjem v upravljanju Banke 

Slovenije, če za sredstva in obveznosti sklada za reševanje bank vodi ločeno knjigovodsko evidenco.  

 

Kot je razvidno iz Sklepa o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za jamstvo vlog, ki ga je na 

podlagi 3. točke drugega odstavka in petega odstavka 27. člena v zvezi s 36. členom ZSJV sprejel Svet 

Banke Slovenije, Banka Slovenije zaradi učinkovitejšega izvajanja naložbene politike sredstva sklada 

za jamstvo vlog lahko naloži v skupni sklad v njenem upravljanju, ki sledi strateškim usmeritvam 

naložbene politike, pri čemer skladu za jamstvo vlog v skupnem skladu pripada delež, sorazmeren višini 

sredstev sklada za jamstvo vlog. Ne glede na skupno upravljanje sredstev v okviru skupnega sklada 

predstavlja sklad za jamstvo vlog, vključno s svojim deležem v skupnem skladu, premoženje, ki je ločeno 

od drugega premoženja v skupnem skladu in drugega premoženja Banke Slovenije ali v upravljanju 

Banke Slovenije in Banka Slovenije zagotavlja vodenje ločenih evidenc na ravni sklada za jamstvo vlog. 

 

 

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

 

Cilji 

 

Cilj predloga zakona je odprava pomanjkljivosti pri prenosu Direktive 2014/49/EU v domači pravni red. 
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Načela 

 

Pri pripravi predloga zakona je bilo upoštevano načelo zagotavljanja jasnosti in preglednosti pravne 

ureditve. Ureditev jamstva za vloge v Republiki Sloveniji namreč v tem trenutku ni povsem skladno z 

EU zakonodajo, čeprav ugotovljene pomanjkljivosti v ničemer ne vplivajo na zaščito vlog vlagateljev pri 

bankah in hranilnicah, ki so članice sistema jamstva za vloge, vzpostavljenega na podlagi določb ZSJV.  

 

Načelo zagotavljanja jasnosti in preglednosti pravne ureditve se uresničuje tudi z določitvijo možnosti 

skupnega upravljanja s sredstvi sklada za jamstvo vlog in sklada za reševanje bank, saj je to možnost 

eksplicitno do sedaj določal le ZOSRB, Banka Slovenije pa je z namenom učinkovitejšega in 

donosnejšega upravljanja s sredstvi, ki so ji zaupani v upravljanje, že vzpostavila način upravljanja, ki v 

največji možni meri zagotavlja gospodarno upravljanje s sredstvi.   

 

 

Poglavitne rešitve 

 

Z dopolnitvijo 4. člena ZSJV se odpravi pomanjkljivost pri prenosu prvega odstavka 4. člena Direktive 

2014/49/EU. Dopolnitev omogoča, da bo kot sistem jamstva za vloge priznan tudi sistem jamstva za 

vloge, ki bi nastal z združitvijo že obstoječega sistema jamstva za vloge z enim ali več sistemi jamstva 

za vloge, ki so ustanovljeni v drugih državah članicah Evropske unije in izpolnjujejo pogoje iz Direktive 

2014/49/EU, ali bi nastal z ustanovitvijo čezmejnega sistema jamstva za vloge, ki bi ga poleg 

obstoječega sistema jamstva za vloge sestavljali sistemi jamstva za vloge, ki so ustanovljeni v drugih 

državah članicah Evropske unije in izpolnjujejo pogoje iz Direktive 2014/49/EU. O združitvi ali ustanovitvi 

čezmejnega sistema jamstva za vloge bo odločila Vlada Republike Slovenije po predhodnem soglasju 

Banke Slovenije. 

 

S spremembo 12. člena ZSJV se odpravi pomanjkljivost pri prenosu petega odstavka 16. člena Direktive 

2014/49/EU. Omejitve pri oglaševanju storitev banke, zlasti tistih, ki so povezane z jamstvom za vloge, 

se bodo nanašale na vse banke in hranilnice v Republiki Sloveniji, ki so članice sistema jamstva za 

vloge, ustanovljenega na podlagi ZSJV, in ne le na oglaševanje storitev podružnice banke v tretji državi. 

 

Z dopolnitvijo 52. člena ZSJV se odpravi pomanjkljivost pri prenosu tretjega odstavka 14. člena Direktive 

2014/49/EU. Navedeni člen ZSJV sedaj ureja le prenos prispevkov banke, vplačanih v sklad za jamstvo 

vlog, v primeru, ko se banka preoblikuje tako, da preneha biti član sistema jamstva za vloge in se vključi 

v sistem jamstva za vloge druge države članice Evropske unije. Z dopolnitvijo tega člena se uredi prenos 

teh prispevkov v primeru, ko banka v druge države članice Evropske unije prenese opravljanje dela 

njenih storitev. V tem primeru se v drug sistem jamstva za vloge prenese le sorazmerni del vplačanih 

prispevkov v sklad za jamstvo vlog, glede na višino prenesenih zajamčenih vlog. 

 

S spremembo 26. in 27. člena ZSJV se nedvoumno določi, da lahko Banka Slovenije upravlja 

premoženje sklada za jamstvo vlog tudi skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim 

premoženjem v upravljanju Banke Slovenije, pri čemer mora za sredstva in obveznosti sklada za 

jamstvo vlog voditi ločeno knjigovodsko evidenco. Gre za rešitev, ki je povzeta po ureditvi upravljanja s 

sredstvi sklada za reševanje bank, ustanovljenega na podlagi ZOSRB. 
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BESEDILO ČLENOV 

 

1. člen 

 

V Zakonu o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16) se v 2. členu za besedilom »z dne 12. 

junija 2014, str. 149« dodajo zaklepaj, vejica in besedilo »zadnjič popravljena s Popravkom Direktive 

2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 

št. 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 37), («. 

 

2. člen 

 

V 3. členu se v prvem odstavku v 5. točki za besedilom »z dne 12. junija 2014, str. 190« dodajo zaklepaj, 

vejica in besedilo »zadnjič spremenjeni z Direktivo 2019/2162/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi 

direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019, str. 29), zadnjič popravljeno 

s Popravkom Direktive (EU) 2019/879 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 

spremembi Direktive 2014/59/EU glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za 

pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter Direktive 98/26/ES (UL L št. 283 z dne 31. avgusta 2020, str. 2), 

(«. 

 

Za besedilom »(UL L št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1)« se dodata vejica in besedilo »popravljeno s 

Popravkom Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi 

enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v 

okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe 

(EU) št. 1093/2010 (UL L št. 154 z dne 12. junija 2019, str. 48)«. 

 

V drugem odstavku se za besedilom »z dne 27. junija 2013, str. 1« dodajo zaklepaj, vejica in besedilo 

»zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o 

spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije 

COVID-19 (UR L št. 204 z dne 26. junij 2020, str. 4), zadnjič popravljeno s Popravkom Uredbe (EU) 

2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 

glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (UR L št. 335 z dne 13. oktober 2020, str. 

20), («.  

 

3. člen 

 

V 4. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

 

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je sistem jamstva za vloge po tem zakonu tudi sistem jamstva 

za vloge, ki nastane z združitvijo sistema jamstva za vloge iz prvega odstavka tega člena s sistemi 

jamstva za vloge, ki so ustanovljeni v drugih državah članicah, ali z ustanovitvijo čezmejnega sistema 

jamstva za vloge. 

 

(4)  Za nastanek čezmejnih ali združenih sistemov jamstva za vloge iz prejšnjega odstavka je potrebno 

predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije. 
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5) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na aktivnosti Banke Slovenije kot upravljavca sistema jamstva 

za vloge, se smiselno uporabljajo tudi za čezmejne ali združene sisteme jamstva za vloge, v kolikor se 

ti ustanovijo v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.«. 

 

 

4. člen 

 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»12. člen 

(posebni pogoji oglaševanja) 

 

Pri  oglaševanju svojih storitev lahko banka v zvezi z jamstvom za vloge vključi le informacijo o tem, v 

kateri sistem jamstva za vloge je vključena in o višini jamstva za vloge iz prvega odstavka 10. člena 

tega zakona.«. 

 

5. člen 

 

V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»(1) Banka Slovenije v okviru upravljanja sistema jamstva za vloge vzpostavi sklad za jamstvo vlog (v 

nadaljnjem besedilu: sklad). Premoženje sklada je ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in 

od drugega premoženja v upravljanju Banke Slovenije.«.  

 

 

6. člen 

 

V 27. členu se na koncu četrtega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če Banka Slovenije upravlja 

premoženje sklada skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim premoženjem v 

upravljanju Banke Slovenije, mora za sredstva in obveznosti sklada voditi ločeno knjigovodsko 

evidenco.«. 

 

7. člen 

 

V 52. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka doda besedilo »v Republiki Sloveniji«.  

 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

 

»(4) Če se banka preoblikuje tako, da opravljanje dela storitev prenese v drugo državo članico in se 

tako vključi v sistem jamstva za vloge druge države članice, se prispevki te banke, ki so bili plačani v 

sistem jamstva za vloge v 12 mesecih pred prenosom storitev, razen izrednih prispevkov, prenesejo v 

sistem jamstva za vloge, v katerega se vključi, v sorazmerni višini glede na višino prenesenih 

zajamčenih vlog.«. 

 

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 
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8. člen 

 

V 56. členu se v prvem odstavku v 12. točki beseda »peti« nadomesti z besedo »šesti«. 

 

 

9. člen 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

 

 

K 1. členu 

Dopolnitev 2. člena Zakon o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljnjem besedilu: 

ZSJV) je redakcijske narave. Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 

2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149; v nadaljnjem besedilu: 

Direktiva 2014/49/EU) se je namreč po uveljavitvi ZSJV spremenila, pri čemer je navedba tega EU 

predpisa dopolnjena z zadnjim popravkom. 

 

K 2. členu 

Dopolnitev 3. člena ZSJV je redakcijske narave. Po uveljavitvi ZSJV so se EU predpisi, ki so navedeni 

v tem členu, spremenili, zato se navedbe teh predpisov dopolnijo z zadnjo spremembo oziroma zadnjim 

popravkom. 

 

K 3. členu 

Z dopolnitvijo 4. člena ZSJV se odpravijo pomanjkljivosti pri prenosu prvega odstavka 4. člena Direktive 

2014/49/EU. V skladu s predlagano dopolnitvijo se bo lahko nacionalni sistem jamstva za vloge združil 

z enim ali več drugimi nacionalnimi sistemi jamstva za vloge držav članic Evropske unije ali pa bo 

nacionalni sistem jamstva za vloge ustanovni član čezmejnega sistema jamstva za vloge, ki ga bodo 

sestavljali še drugi nacionalnimi sistemi jamstva za vloge držav članic Evropske unije. Predlog za 

združitev oziroma ustanovitev čezmejnega sistema jamstva za vloge bo podala Banka Slovenije, ki 

upravlja z nacionalnim sistemom jamstva za vloge, s tem predlogom pa bo morala soglašati Vlada 

Republike Slovenije. 

 

Zaradi posebnosti nacionalne ureditve jamstva za vloge, po kateri se na območju Republike Slovenije 

ustanovi le en (obvezen) sistem jamstva za vloge, s katerim upravlja Banka Slovenije, bo v primeru 

združitve oziroma ustanovitve čezmejnega sistema jamstva za vloge potrebna smiselna uporaba določb 

ZSJV, saj bo Banka Slovenije še naprej izvajala naloge na tem področju v razmerju do bank in hranilnic 

s sedežem v Republiki Sloveniji in bank tretjih držav, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, 

pridobile dovoljenje za ustanovitev EU podružnice v Republiki Sloveniji, kadar bo EU podružnica 

vključena v sistem jamstva za vloge po ZSJV.        

 

K 4. členu 

S spremembo 12. člena ZSJV se odpravijo pomanjkljivosti pri prenosu petega odstavka 16. člena 

Direktive 2014/49/EU. Omejitve glede oglaševanja storitev banke se namreč nanašajo na vse banke in 

hranilnice in ne le na storitve podružnice banke v tretji državi.  

 

Pri  oglaševanju svojih storitev bo lahko banka v zvezi z jamstvom za vloge vključila le informacijo o 

tem, v kateri sistem jamstva za vloge je vključena in o višini jamstva za vloge, ki na podlagi prvega 

odstavka 10. člena ZSJV znaša do 100 tisoč evrov. 

 

K 5. in 6. členu 

S spremembo in dopolnitvijo 26 in 27. člena ZSJV se Banki Slovenije omogoči, da lahko upravlja 

premoženje sklada za jamstvo vlog tudi skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim 

premoženjem v upravljanju Banke Slovenije, pri čemer mora za sredstva in obveznosti sklada za 

jamstvo vlog voditi ločeno knjigovodsko evidenco. Gre za rešitev, ki je že uveljavljena za upravljanje s 
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sredstvi sklada za reševanje bank, ustanovljenega na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje 

bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17). S tem se zagotovi učinkovitejše 

izvajanje naložbene politike Banke Slovenije, ki bo lahko sredstva sklada za jamstvo vlog naložila v 

skupni sklad, pri čemer bo skladu za jamstvo vlog v skupnem skladu pripadal delež, sorazmeren višini 

sredstev sklada za jamstvo vlog. 

 

K 7. členu 

Z dopolnitvijo 52. člena ZSJV se odpravi pomanjkljivost pri prenosu tretjega odstavka 14. člena Direktive 

2014/49/EU. Pomanjkljivost sedanje pravne ureditve glede prenosa vplačanih prispevkov med sistemi 

jamstva za vloge je bila v tem, da ni bil urejen prenos v primeru, če se banka preoblikuje tako, da 

opravljanje dela storitev prenese v drugo državo članico in se tako vključi v sistem jamstva za vloge 

druge države članice. S predlagano dopolnitvijo se določi, da se v tem primeru prispevki te banke, ki so 

bili plačani v sistem jamstva za vloge v 12 mesecih pred prenosom storitev, razen izrednih prispevkov, 

prenesejo v sistem jamstva za vloge, v katerega se vključi, v sorazmerni višini glede na višino 

prenesenih zajamčenih vlog.  

 

K 8. členu 

Sprememba 12. točke prvega odstavka 56. člena ZSJV je potrebna zaradi dopolnitve 52. člena ZSJV. 

  

K 9. členu 

Člen določa rok za uveljavitev tega zakona. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

2. člen 
(prenos aktov Evropske unije) 

S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 
2014, str. 149, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU). 

3. člen 
(pojmi) 

(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1.    »banka« je banka ali hranilnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo; 
2.    »EU podružnica« je podružnica, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, v Republiki Sloveniji 

ustanovi banka tretje države; 
3.     »kolektivni naložbeni podjem« je investicijski sklad, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja investicijske 

sklade in družbe za upravljanje; 
4.     »organ za jamstvo vlog« je subjekt javnega ali zasebnega prava, ki je v državi članici ali tretji državi 

pooblaščen in odgovoren za upravljanje sistema jamstva za vloge, ki je vzpostavljen v tej državi, 
ter za nadzor nad tem sistemom v skladu z nacionalno zakonodajo te države; 

5.     »organ za reševanje« je organ države članice, ki je pooblaščen in odgovoren za uporabo 
instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje tako kot je določeno v Direktivi 
2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo 
ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 
82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 
2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 190, v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2014/59/EU) in Uredbi (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in 
določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za 
reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1), 
vključno z enotnim odborom za reševanje, kadar izvaja pristojnosti in naloge organa za reševanje, 
ter v Republiki Sloveniji pomeni Banko Slovenije, kadar izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z 
reševanjem na podlagi predpisov, ki v pravni red Republike Slovenije prenašajo Direktivo 
2014/59/EU; 

6.     »plačilni račun« je račun, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme; 
7.     »pokojninska družba« je družba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje; 
8.     »pokojninski sklad« je sklad, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje; 
9.     »pozavarovalnica« je pozavarovalnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
10.   »prisilno prenehanje« so ukrepi in postopki, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo prisilno prenehanje 

bank, izvede Banka Slovenije; 
11.   »reševanje« je uporaba instrumentov in pooblastil za reševanje, ki jih v skladu s predpisi, ki v pravni 

red Republike Slovenije prenašajo Direktivo 2014/59/EU, v zvezi z banko izvede Banka Slovenije; 
12.   »sistem jamstva za vloge« je sistem, ki ga država članica na svojem ozemlju ustanovi ali uradno 

priznava kot sistem za zagotavljanje jamstva zajamčenih vlog v skladu z Direktivo 2014/49/EU; 
13.   »skrbniški račun« je račun, ki ga odpre določena pooblaščena oseba za račun ene ali več oseb kot 

dejanskih upravičencev, pri čemer se sredstva na tem računu v skladu z zakonom obravnavajo 
ločeno od drugih sredstev pooblaščene osebe; 

14.   »skupni račun« je račun, ki je odprt v imenu vsaj dveh oseb in na katerem s sredstvi lahko 
samostojno ali skupaj razpolagata vsaj dve osebi kot dejanska upravičenca; 

15.   »tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije; 
16.   »vlagatelj« je imetnik ali imetnica vloge, v primeru skupnega računa pa vsak od imetnikov vloge; 
17.   »zavarovalnica« je zavarovalnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
18.   »zavarovalni holding« je zavarovalni holding, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja zavarovalništvo. 
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(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja 
bančništvo, ali v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 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 nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 
št. 575/2013), razen če je v tem zakonu določeno drugače. 

4. člen 
(sistem jamstva za vloge) 

(1) Sistem jamstva za vloge je sistem, ki ga v skladu s tem zakonom vzpostavi in upravlja 
Banka Slovenije in ki zagotavlja jamstvo za vloge vlagatelja v primeru nerazpoložljivosti vlog pri banki z 
izplačilom kritja zajamčenih vlog vlagateljem ali z drugimi ukrepi, s katerimi se ohranja dostop vlagateljev 
do zajamčenih vlog v primeru reševanja ali prisilnega prenehanja banke. 

(2) Sistem jamstva za vloge vključuje: 
1.      vzpostavitev in upravljanje sklada za jamstvo vlog pri Banki Slovenije; 
2.      postopke za izplačilo kritja zajamčenih vlog vlagateljem z uporabo sredstev sklada za jamstvo 

vlog; 
3.      postopke pri financiranju ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, ki se izvedejo v skladu s 

predpisi o reševanju in prisilnem prenehanju bank ter zagotavljajo vlagateljem ohranitev dostopa 
do zajamčenih vlog. 

12. člen 
(posebni pogoji oglaševanja) 

(1) Pri oglaševanju storitev podružnice banke v tretji državi lahko banka vključi le tiste 
informacije iz prvega odstavka prejšnjega člena v zvezi s članstvom podružnice v sistemu jamstva za 
vloge v tretji državi, ki so omejene na poimenovanje sistema jamstva za vloge, ki jamči za posamezen 
produkt, ter na tiste dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu s predpisi, ki veljajo v tretji državi. 

(2) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka lahko vsebujejo dejanski opis delovanja 
sistema jamstva za vloge, ne smejo pa vsebovati sklicevanja na morebitno neomejeno kritje, ki se 
zagotavlja v sistemu jamstva za vloge iz tretje države. 

26. člen 
(sklad za jamstvo vlog) 

(1) Banka Slovenije v okviru upravljanja sistema jamstva za vloge vzpostavi sklad za jamstvo 
vlog (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki ga upravlja ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od 
drugega premoženja v upravljanju Banke Slovenije. 

(2) Premoženje sklada predstavljajo sredstva iz prvega odstavka 30. člena tega zakona ter 
druga sredstva, kadar ta ali drug zakon določa, da se določena sredstva štejejo kot premoženje sklada. 

(3) Sklad nima pravne osebnosti, vendar je premoženje, ki predstavlja sklad, lahko 
samostojni nosilec pravic in obveznosti ter nastopa kot stranka v sodnem postopku. 

(4) Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, ki predstavlja sklad. 

(5) Sklad se vpiše v Poslovni register Slovenije. 

 

27. člen 
(upravljanje sklada) 
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(1) Sklad upravlja Banka Slovenije tako, da odloča o delovanju sklada ter zastopa in 
predstavlja sklad v razmerju do tretjih oseb. Za odločanje Banke Slovenije o delovanju sklada ter za 
zastopanje in predstavljanje sklada se uporabljajo določbe zakona, ki ureja Banko Slovenije. 

(2) Banka Slovenije v zvezi z upravljanjem sklada zlasti: 
1.      določa ciljno raven sklada ter določa in zbira redne prispevke in plačilne obveznosti bank za 

izpolnjevanje ciljne ravni sklada; 
2.      določa in zbira izredne prispevke bank za izpolnjevanje obveznosti sklada; 
3.      določa naložbeno politiko za sredstva sklada in nalaga sredstva sklada; 
4.      sklepa dogovore o drugih oblikah financiranja sklada; 
5.      sklepa dogovore o posojanju sredstev z drugimi sistemi jamstva za vloge držav članic. 

(3) Sredstva sklada se lahko pod pogoji, določenimi v tem zakonu, uporabijo za naslednje 
namene: 
1.      izplačilo kritja zajamčenih vlog; 
2.      financiranje ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, s katerimi se vlagateljem zagotavlja 

ohranitev dostopa do zajamčenih vlog, v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje in prisilno 
prenehanje banke; 

3.      kritje stroškov v zvezi z izplačilom kritja zajamčenih vlog; 
4.      kritje stroškov upravljanja sklada; 
5.      kritje stroškov zadolževanja iz 3. in 4. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona. 

(4) Banka Slovenije vodi sredstva sklada ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in 
od drugega premoženja, ki ga v skladu s predpisi upravlja Banka Slovenije za druge osebe. Banka 
Slovenije ne odgovarja za obveznosti sklada. 

(5) Stroški, ki nastanejo Banki Slovenije v zvezi z upravljanjem sklada, se krijejo iz sredstev 
sklada. Stroški upravljanja sklada, ki jih zaračuna Banka Slovenije, ne smejo presegati dejanskih 
stroškov upravljanja. 

52. člen 
(prenos vplačanih prispevkov med sistemi jamstva za vloge) 

(1) Če se banka preoblikuje tako, da preneha biti član sistema jamstva za vloge in se vključi 
v sistem jamstva za vloge druge države članice, se prispevki te banke, ki so bili plačani v sistem jamstva 
za vloge v 12 mesecih pred prenehanjem članstva, razen izrednih prispevkov, prenesejo v sistem 
jamstva za vloge, v katerega se vključi. 

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi pri preoblikovanju podružnice banke druge 
države članice v banko s sedežem v Republiki Sloveniji. 

(3) Če se banka države članice preoblikuje tako, da se vključi v sistem jamstva za vloge v 
Republiki Sloveniji, se prispevki, ki jih je vplačala banka države članice v sistem jamstva za vloge te 
države članice, prenesejo v sistem jamstva za vloge. Za prenos prispevkov se smiselno uporablja prvi 
odstavek tega člena. 

(4) Pri prenosu prispevkov med sistemi jamstva za vloge v skladu s tem členom so vse 
vloge, ki so bile vplačane pri banki ali podružnici pred preoblikovanjem, po prenosu prispevkov 
zajamčene v novem sistemu jamstva za vloge. 

(5) Banka obvesti svoje vlagatelje o nameravanem prestopu v drug sistem jamstva za vloge 
najmanj en mesec pred nameravanim prestopom. 

56. člen 
(globa za kršitev banke) 

(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje banka ali EU podružnica, 
ki: 
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1.      ne obvesti vlagatelja, da je obveznost po pogodbi lahko predmet pobota s terjatvijo vlagatelja iz 
naslova izplačila kritja zajamčene vloge (peti odstavek 10. člena); 

2.      ne objavlja informacij o sistemu jamstva za vloge ali jih objavlja v nasprotju z zakonom (drugi in 
tretji odstavek 11. člena); 

3.      pred sklenitvijo pogodbe o vlogi ne zagotovi vlagatelju informacij o sistemu jamstva za vloge (četrti 
in peti odstavek 11. člena); 

4.      ne zagotavlja vlagatelju informacij o njegovi vlogi (šesti odstavek 11. člena); 
5.      oglašuje v nasprotju z zakonom (12. člen); 
6.      na zahtevo vlagatelja ne izplača upravičene vloge (prvi odstavek 13. člena) ali pisno ne obvesti 

vlagateljev o združitvi in možnosti uveljavljanja pravic zaradi združitve (drugi odstavek 13. člena); 
7.      Banki Slovenije ne poroča o vlagateljih in vlogah, ki jih Banka Slovenije potrebuje za namene 

upravljanja sistema jamstva za vloge (prvi odstavek 23. člena); 
8.      ne plača ali ne plača pravočasno rednega prispevka v skladu z odločbo Banke Slovenije (prvi 

odstavek 31. člena); 
9.      ne plača ali ne plača pravočasno izrednega prispevka v skladu z odločbo Banke Slovenije (prvi 

odstavek 32. člena); 
10.   sredstva in pridobljene informacije za izplačilo kritja zajamčenih vlog ne uporabi izključno za 

namen, da se vlagateljem zagotavlja dostop do izplačanega kritja zajamčenih vlog (tretji odstavek 
42. člena); 

11.   ne zagotovi ustreznega informacijskega sistema za dostop do podatkov, potrebnih za izplačilo kritja 
zajamčenih vlog (prvi odstavek 43. člena); 

12.   v roku ne obvesti svojih vlagateljev o nameravanem prestopu v drug sistem jamstva za vloge (peti 
odstavek 52. člena). 

(2) Z globo v višini od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba banke 
ali odgovorna oseba EU podružnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

 


