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Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00
F: 01 369 66 09 
E: gp.mf@gov.si

Številka: 403-19/2016/
Ljubljana, 21. 11. 2017
EVA 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter 
izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 5. do 31. 7. 2017
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in drugega 
odstavka 4. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, 
št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji… seji dne …. sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega 
nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od
1. 5. 2017 do 31. 7. 2017 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 

                                                                                                       
                                                                                             mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA VLADE

Sklep prejmejo:
 Družba za upravljanje terjatev bank
 Državni zbor Republike Slovenije
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka
 Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
 Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje
 Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem
 mag. Aleksander Nagode, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja
 Bernarda Suša, vodja Sektorja za spremljanje državnih pomoči
 mag. Primož Šešek, višji svetovalec II v Sektorju za finančni sistem
 Nada Udovč, podsekretarka v Sektorju za upravljanje javnega premoženja
 mag. Eva Križnik, podsekretarka v Direktoratu za proračun
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
 mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance
 mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka
 Gorazd Renčelj, državni sekretar
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 mag. Saša Jazbec, državna sekretarka
 Tilen Božič, državni sekretar
 Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
 Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje
 Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem
 mag. Aleksander Nagode, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja
 Bernarda Suša, vodja Sektorja za spremljanje državnih pomoči
 mag. Primož Šešek, višji svetovalec II v Sektorju za finančni sistem
 Nada Udovč, podsekretarka v Sektorju za upravljanje javnega premoženja
 mag. Eva Križnik, podsekretarka v Direktoratu za proračun
5. Kratek povzetek gradiva:
V skladu z drugim odstavkom 4. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti 
bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 
27/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUKSB) izvaja ministrstvo nadzor nad DUTB. Nadzor 
ministrstva obsega nadzor poslovanja DUTB. ZUKSB v zvezi z nadzorom ministrstva v predhodno 
navedenem členu še določa, da DUTB predloži ministrstvu vse dokumente in informacije, ki jih 
ministrstvo zahteva. Ministrstvo lahko zahteva vse dokumente in informacije, ki jih potrebuje za 
opravljanje nadzora, razen dokumentov in informacij, ki se nanašajo na zaupna razmerja.

V skladu z drugim odstavkom 4. člena ZUKSB ministrstvo vsake tri mesece obvesti Vlado Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in Državni zbor Republike Slovenije o nadzoru, ki ga je 
opravilo, ter o izdanih pisnih usmeritvah. 

S predlaganim sklepom se vlada seznani s Poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega 
nadzora nad DUTB ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih NE
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek 
za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je takšne narave, da sodelovanje javnosti ni potrebno. DA, ni potrebno.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
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                              mag. Mateja VRANIČAR ERMAN
                MINISTRICA

Priloge: 
 predlog sklepa (priloga 1)
 obrazložitev sklepa (priloga 2)
 Poročilo Ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank, 

d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017 (priloga 3)
 Mnenje Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo z dne 25. 10. 2017 (priloga 4)
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PRILOGA 1

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE                                                                      

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in drugega odstavka 4. člena 
Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-
K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.) je Vlada Republike Slovenije na 
svoji… seji dne …. sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega nadzora 
nad Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 5. 2017 do 
31. 7. 2017 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 

                                                                                                       mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                             GENERALNA SEKRETARKA VLADE

Številka:
Ljubljana, …

Sklep prejmejo:
 Družba za upravljanje terjatev bank
 Državni zbor Republike Slovenije
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
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PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV SKLEPA

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 
(Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.; 
v nadaljnjem besedilu: ZUKSB) izvaja Ministrstvo za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) nadzor 
nad Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB). Nadzor ministrstva obsega 
nadzor poslovanja DUTB. ZUKSB v zvezi z nadzorom ministrstva v predhodno navedenem členu še 
določa, da DUTB predloži ministrstvu vse dokumente in informacije, ki jih ministrstvo zahteva. Ministrstvo 
lahko zahteva vse dokumente in informacije, ki jih potrebuje za opravljanje nadzora, razen dokumentov in 
informacij, ki se nanašajo na zaupna razmerja.

Nadzor, ki ga izvaja ministrstvo, je še podrobneje določen v Smernicah za delovanje DUTB (v nadaljnjem 
besedilu: smernice), ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). V 5. točki 
omenjenih smernic je določeno, da ministrstvo izvaja nadzor nad delovanjem DUTB v skladu z ZUKSB. 
Ministrstvo v skladu z ZUKSB nadzoruje skladnost poslovanja DUTB z ZUKSB in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. Ministrstvo mora pri izvajanju nadzora spoštovati dejstvo, da je DUTB gospodarska 
družba. 

V skladu z drugim odstavkom 4. člena ZUKSB ministrstvo vsake tri mesece obvesti vlado in Državni zbor 
Republike Slovenije o nadzoru, ki ga je opravilo ter o izdanih pisnih usmeritvah. 

S predlaganim sklepom se vlada seznani s poročilom ministrstva glede opravljenega nadzora nad DUTB
ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017.
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