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SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV
O IZVAJANJU OKVIRA DENARNE POLITIKE

1. člen
V Splošnih pogojih o izvajanju okvira denarne politike z dne 16. 7. 2019 se besedilo 177. člena
spremeni tako, da se glasi:
"177. člen
Obrestovanje sredstev za izpolnjevanje obveznih rezerv
1.

Sredstva na računu obveznih rezerv obveznika se do višine njegovih izračunanih obveznih
rezerv obrestujejo v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9). Sredstva na
računu obveznih rezerv obveznika, ki presegajo njegove izračunane obvezne rezerve (v
nadaljevanju: presežne rezerve), se obrestujejo v skladu s členom 1 Sklepa Evropske centralne
banke z dne 15. oktobra 2019 o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog
(prenovitev) (ECB/2019/31).

2.

Plačilo obresti za izračunane obvezne rezerve se izvede v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št.
1745/2003 (ECB/2003/9), plačilo obresti za izvzeta in neizvzeta imetja presežnih rezerv pa se
izvede v skladu s členom 1 Sklepa Evropske centralne banke 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 izračunane obvezne rezerve
in/ali obresti za izvzeta imetja presežnih rezerv, če so te pozitivne. Če obresti za izračunane
obvezne rezerve 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

Ta sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike prične veljati 6. 11. 2019.
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