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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za
vloge

Spoštovani,
z dopisom z dne 8. 10. 2021 ste nam poslali predlog, da se v okviru napovedanih sprememb in
dopolnitev Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljnjem besedilu:
ZSJV) med vloge, ki so v okviru sistema jamstva za vloge zajamčene tudi v primeru, ko
presegajo vrednost 100 tisoč EUR, dodajo bančne vloge, ki predstavljajo sredstva rezervnih
skladov večstanovanjskih stavb. V nadaljevanju vam na kratko pojasnjujemo, zakaj vašemu
predlogu ni mogoče ugoditi.
Z ZSJV se je v domači pravni red prenesla 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). Značilnost nove pravne ureditve jamstva za
vloge je tudi, da neomejeno jamstvo za vloge pri bankah oziroma hranilnicah ni več dopustno,
razen v primeru izjem, ki so navedene v drugem odstavku 6. člena Direktive 2014/49/EU. V
ZSJV so te izjeme navedene v drugem odstavku 10. člena ZSJV, pri čemer je neomejeno
jamstvo v skladu z Direktivo 2014/49/EU časovno omejeno na šest mesecev. Nobena od
dopustnih izjem iz drugega odstavka šestega člena Direktive 2014/49/EU se ne nanaša na
bančne vloge, ki so po vsebini fiduciarni računi, na katerih se zbirajo sredstva rezervnih skladov
večstanovanjskih stavb.
Z nameravano spremembo ZSJV se zgolj odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti pri prenosu
Direktive 2014/49/EU, ta direktiva pa se od sprejetja dalje ni spreminjala. Morebitno dodajanje
predlagane izjeme v ZSJV, za katero bi veljalo višje jamstvo od predpisanega, bi bilo torej v
nasprotju z Direktivo 2014/49/EU.
Lep pozdrav.
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mag. Robert Petek
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