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SPREMEMBE
SPLOŠNIH POGOJEV O IZVAJANJU OKVIRA DENARNE POLITIKE

1. člen
Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike z dne 14. decembra 2020, spremenjeni 30. marca
2021, se spremenijo, kot sledi:
1. Člen 173(2) se spremeni tako, da se glasi:
»2.

Nasprotnim strankam, ki so pod nadzorom, kakor je navedeno v členu 56(b)(i), vendar ne
izpolnjujejo kapitalskih zahtev, določenih v Uredbi (EU) št. 575/2013, na posamični in/ali
konsolidirani podlagi v skladu z nadzorniškimi zahtevami, in nasprotnim strankam, ki so
pod nadzorom, ki je po standardu primerljiv, kakor je navedeno v členu 56(b)(iii), vendar ne
izpolnjujejo zahtev, primerljivih kapitalskim zahtevam, določenim v Uredbi (EU) št.
575/2013, na posamični in/ali konsolidirani podlagi, se samodejno omeji dostop do operacij
denarne politike Eurosistema iz razlogov skrbnega in varnega poslovanja. Omejitev mora
ustrezati stopnji dostopa do operacij denarne politike Eurosistema v času, ko je Eurosistem
o takem neizpolnjevanju uradno obveščen. Ta omejitev ne posega v nadaljnje diskrecijske
ukrepe, ki jih lahko sprejme Eurosistem. Če se najpozneje v 20 tednih od referenčnega
datuma zbiranja podatkov, pri katerem je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje kapitalskih
zahtev, s primernimi in pravočasnimi ukrepi znova ne vzpostavi izpolnjevanje teh
kapitalskih zahtev, se nasprotnim strankam samodejno začasno onemogoči dostop do
operacij denarne politike Eurosistema iz razlogov skrbnega in varnega poslovanja.«.

2. Člen 173(3) se spremeni tako, da se glasi:
»3.

Eurosistem lahko iz razlogov skrbnega in varnega poslovanja v okviru ocene finančne
trdnosti nasprotne stranke na podlagi člena 56(c), in brez poseganja v druge diskrecijske
ukrepe omeji dostop do operacij denarne politike Eurosistema naslednjim nasprotnim
strankam:
(a)

nasprotnim strankam, za katere informacije o količnikih kapitala in/ali finančnega
vzvoda v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 niso popolne ali niso dane na voljo
zadevni NCB in ECB pravočasno in najpozneje v 14 tednih po zaključku upoštevnega
četrtletja;

(b)

nasprotnim strankam, ki niso zavezane poročati količnikov kapitala in finančnega
vzvoda v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013, vendar informacije po primerljivem
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standardu iz člena 56(b)(iii) niso popolne ali niso dane na voljo zadevni NCB in ECB
pravočasno in najpozneje v 14 tednih po zaključku upoštevnega četrtletja.
Dostop se znova vzpostavi, ko se zadevni NCB dajo na voljo ustrezne informacije in se
presodi, da nasprotna stranka izpolnjuje kriterij finančne trdnosti v skladu s členom 56(c).
Če se ustrezne informacije ne dajo na voljo najpozneje v 20 tednih po koncu upoštevnega
četrtletja, se dostop nasprotne stranke do operacij denarne politike Eurosistema samodejno
začasno onemogoči iz razlogov skrbnega in varnega poslovanja.«.
3. Člen 175 se spremeni tako, da se glasi:
»175. člen
Poročanje podatkov o izračunanih obveznih rezervah
1.

Na podlagi podatkov, ki jih institucije, za katere veljajo zahteve glede obveznih rezerv, kot
je določeno v členu 1 Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2021/378 z dne 22. januarja
2021 o uporabi zahtev glede obveznih rezerv (prenovitev) (ECB/2021/1) (UL L 73, 3. 3.
2021, str. 1), poročajo Banki Slovenije znotraj splošnega okvira denarne in finančne
statistike ECB, Banka Slovenije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23.
novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (UL L 318, 27. 11.
1998, str. 1) in Uredbo (EU) 2021/378 (ECB/2021/1) izračuna obvezne rezerve za vsako
institucijo ter ji najpozneje pet delovnih dni Banke Slovenije pred začetkom obdobja
izpolnjevanja prek sistema za izmenjavo datotek B2B posreduje podatek o njenih obveznih
rezervah. Institucije predložijo morebitne popravke postavk v bilanci stanja, ki sodijo v
osnovo za obvezne rezerve, najkasneje do predzadnjega delovnega dne Banke Slovenije
pred začetkom obdobja izpolnjevanja. Banka Slovenije najpozneje do zadnjega delovnega
dne Banke Slovenije posreduje institucijam morebitne spremembe njihovih obveznih
rezerv. Institucije potrdijo svoje obvezne rezerve najpozneje na zadnji delovni dan Banke
Slovenije pred začetkom obdobja izpolnjevanja. Če institucija ne odgovori na prejeto
obvestilo Banke Slovenije s podatkom o njenih obveznih rezervah do konca tega dne, se
šteje, da je bila potrditev o njenih obveznih rezervah za ustrezno obdobje izpolnjevanja
podana. Ko so obvezne rezerve institucije potrjene, se za ustrezno obdobje izpolnjevanja ne
morejo več popraviti.

2.

Banka Slovenije javno objavi datume za posredovanje podatka o obveznih rezervah, datume
potrditve in datume dokončnosti podatkov o obveznih rezervah skupaj s koledarjem obdobij
izpolnjevanja na svoji spletni strani.«.
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4. Člen 176 se spremeni tako, da se glasi:
»176. člen
Imetja rezerv
1.

Institucijam se v imetjih rezerv pri Banki Slovenije, kot zahteva Uredba (EU) 2021/378
(ECB/2021/1), upošteva stanje na računu pri Banki Slovenije konec dneva, in sicer:
(a)

Institucijam, ki v sistemu TARGET2-Slovenija nimajo odprtega PM računa, se v
imetjih rezerv upošteva stanje na računu obveznih rezerv neporavnalnih kreditnih
institucij.
Račun obveznih rezerv se vodi v skladu s Splošnimi pogoji vodenja računov
obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri Banki Slovenije, ki so objavljeni na
spletni strani Banke Slovenije.

(b)

Institucijam, ki imajo v sistemu TARGET2-Slovenija odprt PM račun, se v imetjih
rezerv upošteva stanje na računu obveznih rezerv poravnalnih kreditnih institucij. Na
računu obveznih rezerv poravnalnih kreditnih institucij se evidentira promet iz
naslova:
(i)

plačil v breme in v dobro na PM računu v sistemu TARGET2-Slovenija,

(ii)

plačil v breme in v dobro na namenskem denarnem računu za TIPS v sistemu
TARGET2-Slovenija,

(iii)

plačil v breme in v dobro na namenskem denarnem računu za T2S v sistemu
TARGET2-Slovenija.

Račun obveznih rezerv se vodi v skladu s Splošnimi pogoji za udeležbo v sistemu
TARGET2-Slovenija, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije.
Za sredstva na računu obveznih rezerv ne sme veljati nobena zakonska, pogodbena,
regulativna ali druga omejitev, ki bi instituciji preprečila likvidacijo, prenos, dodelitev ali
odsvojitev takih sredstev v zadevnem obdobju izpolnjevanja. Institucije brez odlašanja
obvestijo Banko Slovenije o kakršnih koli omejitvah iz predhodnega stavka.
Za namene dela 7 ima »račun obveznih rezerv« enak pomen kakor izraz »račun rezerv« v
Uredbi (EU) 2021/378 (ECB/2021/1).«.
5. Člen 177 se spremeni tako, da se glasi:
»177. člen
Obrestovanje imetij na računih obveznih rezerv
1.

Imetja na računu obveznih rezerv institucije se do višine njenih obveznih rezerv obrestujejo
v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2021/378 (ECB/2021/1). Imetja na računu obveznih
rezerv institucije, ki presegajo njene obvezne rezerve (v nadaljevanju: presežne rezerve), se
obrestujejo v skladu s členom 1 Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2019/1743 z dne 15.
3

oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog (prenovitev)
(ECB/2019/31) (UL L 267, 21. 10. 2019, str. 12).
2.

Plačilo obresti za imetja obveznih rezerv se izvede v skladu s členom 9 Uredbe (EU)
2021/378 (ECB/2021/1), plačilo obresti za izvzeta in neizvzeta imetja presežnih rezerv pa se
izvede v skladu s členom 1 Sklepa (EU) 2019/1743 (ECB/2019/31). Če je obrestna mera za
izvzeta in/ali neizvzeta imetja presežnih rezerv negativna, lahko Banka Slovenije svojo
terjatev iz naslova negativnih obrestnih mer poplača iz obresti za imetja obveznih rezerv
in/ali obresti za izvzeta imetja presežnih rezerv, če so te pozitivne. Če obresti za imetja
obveznih rezerv in/ali obresti za izvzeta imetja presežnih rezerv ne zadoščajo za poplačilo
celotne terjatve iz naslova negativnih obrestnih mer, lahko Banka Slovenije preostanek
terjatve poplača iz sredstev na računu obveznika: iz sredstev na PM računu v primeru
obveznika, ki ima v sistemu TARGET2-Slovenija odprt PM račun, ali iz sredstev na računu
obveznih rezerv neporavnalnih kreditnih institucij v primeru obveznika, ki v sistemu
TARGET2-Slovenija nima odprtega PM računa.«.
2. člen

Te spremembe začnejo veljati 28. junija 2021, razen členov 2(3), 2(4) in 2(5), ki začnejo veljati 28.
julija 2021.

Ljubljana, 15. junij 2021

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Boštjan Vasle
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