POROČILO O POSTOPKIH ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OD KONCA LETA 2013 DO 31.3.2021
Zap. št.

Vlagatelj

Datum prejema

Vsebina zahteve

Izdana odločba

Pritožba na IP in odločba

Upravni spor

Stanje zadeve

1.

1POP TV

4. 10. 2013

26.00-ZDIJZ-odl. 3/13 z dne
14. 10. 2013; zahteva je bila
zavrnjena

090-225/2013/4 z dne 13. 1.
2014; pritožbi je bilo delno
ugodeno.

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
IP. ZAKLJUČENO.

2.

1Fizična oseba

24. 12. 2013

Vpogled in morebitno
fotokopiranje vseh pogodb, ki
jih je Banka Slovenije sklenila
za stresne teste in AQR s
podjetji Ernst & Young,
Deloitte, Oliver Wyman in
Roland Berger
Fotokopije odločb Banke
Slovenije o izrednih ukrepih
zoper vseh pet poslovnih
bank, podredno pa del, ki se
nanaša na odpis kvalificiranih
obveznosti.

26.00-0035/14 z dne 20. 1.
2014; zahteva je bila delno
zavrnjena.

090-37/2014/9 z dne 12. 5.
2014, pritožbi je bilo ugodeno.

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

BS je vložila zoper odločbo IP
tožbo, s katero je Upravno
sodišče tožbi ugodilo in zadevo
vrnilo IP nazaj v odločanje ( I U
988/2014-51 z dne 20. 5. 2015).
IP je v ponovnem odločanju
pritožbo zavrnila z odločbo 09037/2014/16 z dne 11. 10. 2016.

3.

1Ovis d. o. o.

24. 12. 2013

Dostop do odločb Banke
Slovenije, s katero naj bi
prenehale obveznice z ISIN
oznako XS0283183084 in
XS0325446903 in odločbe
Banke Slovenije
o izrednih ukrepih zoper vseh
pet poslovnih bank

26.00-0036/14 z dne 20. 1.
2014; zahteva je bila delno
zavrnjena.

090-46/2014/8 z dne 12. 5.
2014, pritožbi je bilo ugodeno.
BS je vložila zoper odločbo IP
tožbo, s katero je Upravno
sodišče tožbi ugodilo in zadevo
vrnilo IP nazaj v odločanje ( I U
989/2014-31 z dne 20. 5. 2015).
IP je v ponovnem odločanju
pritožbo zavrnila z odločbo 09046/2014/20 z dne 11. 10. 2016.

4.

1Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in
Bogataj

10. 1. 2014

Dostop do celotne odločbe
Banke Slovenije o izrednih
ukrepih št. 24.20-021/13-010
z dne 17. 12. 2013 z vsemi
sestavnimi deli in morebitnimi
prilogami.

26.00-0039/14 z dne 20. 1.
2014; zahteva je bila delno
zavrnjena.

090-36/2014/12 z dne 12. 5.
2014, pritožbi je bilo ugodeno.
BS je vložila zoper odločbo IP
tožbo, s katero je Upravno
sodišče tožbi ugodilo in zadevo
vrnilo IP nazaj v odločanje ( I U
982/2014-28 z dne 27. 5. 2015).
IP je v ponovnem odločanju

pritožbo zavrnila z odločbo 09036/2014/20 z dne 11. 10. 2016.
5.

1Časnik Finance

24. 3. 2014

Odločbo o dokapitalizaciji
Banke Celje

št. 26.00-0268/14 z dne 22. 4.
2014; zahtevi je bilo delno
ugodeno.

090-130/2014/8 z dne 26. 9.
2014, pritožba je bila zavrnjena.

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

6.

1Fizična oseba

27. 3. 2014

Dostop do Poročila Deloitte:
Hypothetical Liquidation
Valuation of NLB as of 30
September 2013 z dne 10.
12. 2013

26.00-0293/14 – JŽ z dne 9.
5. 2014; zahteva je bila delno
zavrnjena.

090-151/2014/8 z dne 20. 4.
2015, pritožbi je bila zavrnjena.

I U 686/2015 z dne 9. 7. 2015,
tožba prosilca je bila zavrnjena
zoper odločbo IP, zoper odločbo
BS pa zavržena.

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

odločbe, sklepe ali druge
dokumente o ukrepih
uvedenih za odpravo
pomanjkljivosti in kršitev v
NLB od leta 2002 do vključno
leta 2009
- fotokopijo dokumenta o
oceni izkaza finančnega
položaja NKBM in Abanke na
dan 30. 9. 2013,
- vpogled v vse dokumente,
ki so bili podlaga za izrečene
izredne ukrepe Abanki z
odločbo št. PHB-24.20023/13-009 z dne 17. 12.
2013 ter vse dokumente, s
katerimi organ dokazuje, da
imetniki podrejenega kredita
in obveznic niso utrpeli večjih
izgub, kot bi jih utrpeli v
primeru stečaja Abanke
(261.a člen ZBan-1) ter
- vpogled v vse dokumente,
ki so bili podlaga za izrečene
izredne ukrepe ter vse
dokumente, s katerimi organ
dokazuje, da imetniki
podrejenega kredita in
obveznic niso utrpeli večjih
izgub, kot bi jih utrpeli v
primeru stečaja NKBM (261.a
člen ZBan-1).
Cenitve Deloitte AQR in

št. 26.00-0368/14-JŽ z dne
23. 6. 2014; zahteva je bila
delno ugodena.

090 - 165/2014/6 z dne 29. 10.
2014, pritožbi je bilo ugodeno in
je bila zadeva vrnjena v
postopek BS

26.00-0369/14 z dne 24. 6.
2014; zahtevi je bila delno
ugodeno.

090-212/2014/6 z dne 28. 1.
2015, pritožba je bila zavrnjena

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO

št. 26.00-0374/14 z dne 30. 6.

090-213/2014/7 z dne 4. 2.

Prosilec je ponovno vložil tožbo

Ponovni upravni spor je v teku.

7.

1Fizična oseba

22. 5. 2014 in
dopolnitev z dne
28. 11. 2014

8.

1Fizična oseba

27. in 28. 5. 2014

9.

1Odvetniška družba

2. 6. 2014

I U 1012/2014-15 z dne 18. 11.
2015 (glede molka organazavrženo)
NE

BS je v ponovnem odločanju
zavrnila zahtevo v celoti z odločbo
26.00-0028/15-MP z dne 20. 1.
2015. ZAKLJUČENO.

Tratnik, Sočan in
Bogataj

likvidacijske vrednosti v NLB

2014; zahteva je bila delno
zavrnjena

2015, pritožbi je bilo delno
ugodeno.

zoper odločitev IP; I U 811/2020;
v teku

Upravno sodišče vrnilo zadevo
IP v ponovno odločanje (I U
419-2015 – 13 z dne 14. 5.
2015)
090 - 213/2014/15 z dne 17. 10.
2016, pritožba je bila zavrnjena.
Upravno sodišče vrnilo zadevo
IP v ponovno odločanje (I-U
1639/2016-43 z dne 6.11.2019.
090 - 213/2014/35 z dne
26.5.2020, pritožba je bila
zavrnjena.
10.

1Fizična oseba

29. 9. 2014

11.

1Mogvaj d. o. o.

19. 11. 2014

12.

1Ampelus Holding
Limited, Cyprus, ki jo je
zastopal Odvetnik
Bojan Pečenko
1Portal plus

21. 11. 2014

Dostop do odredbe z oznako
PBH – 24.20-024/13-021

22. 1. 2015

Združenje Frank ki ga v
pritožbenem postopku
in v upravnem sporu
zastopa Odvetniška
družba Pirc Musar o.p,
d. o. o.

2. 2. 2015

Podatki o vseh državnih
podjetij v popolni ali delni, v
posredni ali pa neposredni
lasti oziroma vplivu
1. Poročilo o posojilih, ki so jih
v Sloveniji registrirane banke
najele v EUR (ali SIT) in CHF,
ter informacijo o kreditih, ki so
jih v Sloveniji registrirane
banke odobrile v EUR (ali
SIT) in CHF od leta 2003 do
danes.

13.

14.

Mnenje BS v zvezi z
obveznicami NLB 26/dopis in
angleški prevod sodbe
ciprskega vrhovnega sodišča
Dostop do odredbe z oznako
PBH – 24.20-024/13-021

2. Vsa sporočila, letake,
okrožnice, navodila ali
kakršnekoli druge dokumente
ali pisne informacije, ki jih je

št. 26.00-0565/14 z dne 3. 11.
2014; zahteva je bila delno
zavrnjena

NE

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO

št. 26.00-0618/14 –MP z dne
19. 12. 2014; zahteva je bila
delno zavrnjena
št. 26.00-0617/14 –MP z dne
19. 12. 2014; zahteva je bila
delno zavrnjena

NE

NE

NE

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.
Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

št. 26.00-0075/15 –MP z dne
17. 2. 2015; zahteva je bila
zavrnjena v celoti.

NE

NE

ZAKLJUČENO.

26.00-0083/15-MP z dne 27.
2. 2015; zahteva je bila delno
zavrnjena.

090-100/2015/9 z dne 4. 12.
2015; pritožbi je bilo delno
ugodeno

Upravni spor pričet s strani BS,
zaradi dostopa do nadzorniških
pisem; zadeva I U 26/2016

Tožbi BS v Upravnem sporu I U
26/2016 je bilo ugodeno in zadeva
vrnjena IP v ponovno odločanje.
Slednji je zadevo vrnil v ponovno
odločanje BS.

Upravni spor pričet s strani
vlagatelja zaradi podatkov o
posojilih; zadeva II U 8/2016

Upravni spor II U 8/2016 je
zaključen, tožba je bila zavrnjena.
ZAKLJUČENO. Zadeva v zvezi z
razkritjem nadzorniških pisem je
vpisana pod točko 44.

15.

1Fizična oseba

20.2.2015

16.

5Fizična oseba

24.2.2015

17.

1RTVSLO

9. 3. 2015

18.

5Odvetniška družba
Tratnik, Sočan in
Bogataj

25. 3. 2015

19.

4Fizična oseba

28. 3. 2015

20.

424 ur POP TV

8. 6. 2015

Banka Slovenije od leta 2003
do danes (zahteva je z dne 2.
2. 2015) poslala v Sloveniji
registriranim bankam, objavila
na svoji spletni strani ali kako
drugače posredovala
strokovni ali splošni javnosti
Dostop do Agentske pogodbe
(pooblastilo) o prodaji
numizmatičnih vrednosti za
Deželno banko od leta 2008
naprej
Vpogled v cenitve (Asset
Quality Review, Hypothetical
Orderly Liquidation Valuation),
ki so jih izvedle družbe
Roland Berger, Ernst &
Young, Deloitte, Oliver
Wyman, … ki so bile podlaga
za izrek izrednih ukrepov
Banke Slovenije v Abanki,
Banki Celje, Factor banki,
NKBM, NLB in Probanki
Koliko sredstev je v zadnjih
treh letih BS izplačala svojim
zaposlenih na podlagi
avtorskih pogodb, podjemnih
in drugih pogodb.

26.00 -0195/15-MP z dne 24.
4. 2015; zahteva je bila delno
zavrnjena

090-150/2015/8 z dne 7. 1.
2016; pritožbi je bilo delno
ugodeno

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
IP. ZAKLJUČENO.

26.00-0209/15-MP z dne 8. 5.
2015; zahteva je bila delno
zavrnjena

090-172/2015/8 z dne 19. 2.
2016, pritožba je bila zavrnjena

NE

Izveden je bil vpogled v skladu z
odločbo BS. ZAKLJUČENO.

Odgovor na podlagi Zakona o
medijih

Pritožbi je bilo ugodeno z
odločbo 090-110/2015/6 z dne
20. 10. 2015

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
IP. ZAKLJUČENO

26.00-0192/15-MP z dne 23.
4. 2015; zahteva je bila delno
zavrnjena

090-159/2015/4 z dne 13. 1.
2016; pritožba je bila zavrnjena

I U 236/2016

Tožba zavrnjena. ZAKLJUČENO.

Vse listine skupščine NLB, ki
je odločala o zmanjšanju
osnovnega kapitala na
podlagi odločbe BS o izrednih
ukrepih

26.00-0168/15-MP z dne 9. 4.
2015; zahteva je bila delno
zavrnjena

090-118/2015/6 z dne 11. 1.
2016; pritožba je bila zavrnjena

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO

Vse upravne akte Banke
Slovenija, ki so bili v letu

26.00-0276/15-MP z dne 2. 7.
2015; zahteva je bila delno

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo

Kdo so bili največji prejemniki.
Pogodba med Deloitte in BS o
izvedbi cenitve likvidacijske
vrednosti v NLB

Nova zahteva podana v pritožbi
z dne 15. 4. 2015, s katero je
prosilec zahteval izročitev
cenitve Hypotethical liquidation
valuation of NLB as of 30
September 2013 z dne 10. 12.
2013 se je zavrgla z odločbo
26.00-0029/16-MP z dne 1. 2.
2016
NE

21.

2Fizična oseba

1. 7. 2015

22.

2Fizična oseba

18. 9. 2015

23.

8Fizična oseba
.

24. 9. 2015

24.

8Studio Rebeka d. o. o.,
. ki jo je zastopala
Odvetniška pisarna Igor
Križanec

7. 10. 2015

25.

8Fizična oseba, ki jo je
. zastopala Odvetniška
družba Andrić o.p. – d.
o. o.
6Združenje Frank, ki ga
je v pritožbenem
postopku zastopala
Odvetniška družba Pirc
Musar o.p, d. o. o.

14. 10. 2015

1Fizična oseba
0

13. 4. 2016

26.

27.

14. 12. 2015

2010 izdani v postopkih
zahtev za izdajo dovoljenj za
opravljanje funkcij člana
uprave banke
Celoten AQR za NLB
Ime in priimek direktorja
kadrovske službe z imenom
e-naslovom in vpogled v
dokumentacijo razpisanega
delovnega mesta
"Raziskovalec v Banki
Slovenije"
Pogodba med Deloitte in BS o
izvedbi cenitve AQR v NLB
Ocena izkaza finančnega
položaja Abanke Vipa na dan
30. 9. 2013 in poročilo družbe
Ernst&Young z dne 12. 12.
2013
Pogodba o zaposlitvi članov
izredne uprave Probanke d. d.
od leta 2013 do datuma
zahteve
Podatki o posojilih, ki so jih od
leta 2004 do dne vložitve
zahteve v Sloveniji
registrirane banke najele v
EUR (ali SIT) in CHF, po
mesecih po banki in po
mesecih skupaj za vse banke
(v nadaljevanju: informacije o
najetih posojilih) in vse
informacije o kreditih, ki so jih
v Sloveniji registrirane banke
v obdobju od 2004 do dne
vložitve te zahteve odobrile v
EUR (ali SIT) in CHF po
mesecih za vse skupaj
1.informacija o tem, ali je Svet
Banke Slovenije v prvem
četrtletju leta 2014 spremenil
(znižal) oceno kapitalskega
primanjkljaja Banke Celje d. d.
2.informacija o tem, ali

zavrnjena

BS. ZAKLJUČENO

26.00-0283/15-MP z dne 29.
7. 2015; zahteva je bila delno
zavrnjena
26.00-0364/15-MP z dne 2.
10. 2015; zahteva je bila
delno zavrnjena

090-230/2015/7 z dne 1. 3.
2016; pritožba je bila zavrnjena

I U 385/2016

Tožba zavrnjena. ZAKLJUČENO.

NE

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

26.00-0503/15-MP z dne 22.
10. 2015; zahteva je bila
delno zavrnjena
26.00-0519/15-MP z dne 14.
11. 2015; zahteva je bila
delno zavrnjena

090-298/2015/4 z dne 4. 5.
2016; pritožbi je bilo delno
ugodeno
NE

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
IP. ZAKLJUČENO.
Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

26.00-0519/15-MP z dne 4.
11. 2015; zahteva je bila
delno zavrnjena

NE

NE

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

26.00-0012/16-MP z dne 13.
1. 2016; zahteva je bila delno
zavrnjena

090-63/2016/7 z dne 30. 6.
2016; pritožba je bila zavrnjena

DA, II U 303/2016-16

Prosilcu je bila posredovana
dokumentacija v skladu z odločbo
BS. Tožba prosilca v upravnem
sporu je bila zavrnjena.

NE

ZAKLJUČENO.

26.00-0163/16-MP z dne 13.
5. 2016;
zahteva je bila delno
zavrnjena

NE

NE

ZAKLJUČENO. Posredovana je bila
dokumentacija v skladu z odločbo
BS.

oziroma kdaj je Banka
Slovenije s spremenjeno
(znižano) oceno kapitalskega
primanjkljaja Banke Celje d. d.
seznanila Ministrstvo RS za
finance
28.

8Fizična oseba

8. 6. 2016

29.

7Pozavarovalnica Sava
d. d., Zavarovalnica
Maribor d. d. (sedaj
Zavarovalnica Sava d.
d.), Adriatic Slovenica
d. d., Prva osebna
zavarovalnica d. d.,
Skupina Prva d. d.,
Fondi Slloveno –
Kosovar i Pensioneve
sh.a, Moja naložba d. d.
(sedaj Sava
pokojninska družba d.
d.), KBM - Infond d. o.
o. in Hranilnica Lon d.
d., ki je jih vse
zastopala odvetniška
družba Odvetniki Šelih
& partnerji, o. p., d. o.
o.
1Unistar LC d. o. o.
1

26. 7. 2016

5. 9.2016

Vpogled v ponudbo
konkurenčnega ponudnika

31.

9Fizična oseba

9. 9.2016

32.

8Izbrisani mali delničarji
NKBM

19. 7. 2017

Zapisnik sestanka z MF z dne
22. 9. 2014
in Odločba o začetku
postopka za odvzem
dovoljenja za člana uprave
Vpogled v:

cenitvi Data Integrity
and Asset Quality
Review in Hypothetical
Orderly Liquidation
Valuation, ki sta bili
izvedeni za NKBM

obremenitvene teste

30.

Zapisnik sestanka z MF z dne
22. 9. 2014 in zapisnik
tajnega sestanka z leta poprej
ter zapisnik sestanka na
hodniku MF
Zapisniki Sveta BS,
Usmerjevalnega odbora in
Medresorske komisije za leto
2013

26.00-0234/16-MP z dne 29.
6. 2016; zahteva je bila
zavrnjena

NE

NE

ZAKLJUČENO.

26.00-0289/16-MP z dne 23.
8. 2016; zahteva je bila
zavrnjena

090-225/2016/6 z dne
8.12.2016: zahteva glede
zapisnikov Sveta BS je bila
vrnjena v ponovni postopek,
pritožba glede Usmerjevalnega
odbora in Medresorske komisije
pa je bila zavrnjena.

I U 43/2017; Vlagatelj sprožil
upravni spor (zapisniki
Usmerjevalnega odbora).

Upravni spor I U 43/2017 se je
končal, zadeva je bila vrnjena BS
ponovno v postopek (zveza točka
39)

Vrnjeno v postopek: BS je
izdala o zahtevi glede
zapisnikov Sveta Banke
Slovenije novo odločbo 26.000007/17-MP z dne 9. 1. 2017,
s katero je zahtevo delno
zavrnila.

Zoper odločbo 26.00-0007/17MP z dne 9. 1. 2017, je bila
vložena pritožba. IP je pritožbo
zavrnila (090-39/2017/4 z dne
24. 4. 2017).

I U 1171/2017; Vlagatelj sprožil
upravni spor (zapisniki Sveta
BS).

Upravni spor I U 1171/2017 je še v
teku.

26.00-0353/16-MP z dne 3.
10. 2016; zahteva je bila
delno zavrnjena
26.00-0365/16 z dne 7. 10.
2016;
zahteva je bila delno
zavrnjena

NE

NE

Vpogled je bil izveden v skladu z
odločbo BS. ZAKLJUČENO.

NE

NE

ZAKLJUČENO. Posredovana je bila
dokumentacija v skladu z odločbo
BS.

26.00-0414/17-MP z dne 13.
9. 2017; zahteva je bila delno
zavrnjena

090-226/2017 z dne 23.2.2018;
delno ugodeno; BS mora
dodatno omogočiti vpogled v
Prilogo 1: Splošni pogoji družbe
(Appendix 1: Terms of business)
k Pogodbi »Assistance of the
Bank of Slovenia in the Asset
Quality Review (“AQR”) iz

NE

ZAKLJUČENO. Omogočen je bil
vpogled v dokumentacijo v skladu z
odločbo BS in odločbo IP.

Oliverja Wymana po
pristopu od spodaj
navzgor in Roland
Bergerja po pristopu od
zgoraj navzdol za
NKBM in

zapisnike
Usmerjevalnega odbora
Posredovanje vseh pogodb
sklenjenih z odvetniškimi
pisarnami za obdobje 2 let.
Dostop do informacij koliko
kazenskih ovadb je podala
Banka Slovenije in koliko
sumov kaznivega dejanja je
prijavila pristojnim organom
od decembra leta 2013 ter
koliko postopkov je doslej po
informacijah Banke Slovenije
že končanih z ugotovitvijo, da
kaznivega dejanja ni bilo
Informacijo ali je Banka
Slovenije v obdobju od dne
21. 12. 2016, to je po izdaji
sodbe velikega senata
Evropskega sodišča z dne 21.
12. 2016 v združenih zadevah
C-154/15, C-307/15 in C308/15, do dne 1. 9. 2017
zoper katero od poslovnih
bank, nad katerimi izvaja
nadzor, začela postopek
nadzora zaradi vključevanja t.
i. klavzule o minimalni
obrestni meri v potrošniške
kreditne pogodbe za
hipotekarna posojila
Več vprašanj v zvezi z
nadzorom nad izvajanjem
kreditov v CHF

33.

7Novinarka TVS

11. 8. 2017

34.

1Fizična oseba
1

28. 8. 2017

35.

9Fizična oseba

8.9.2017

36.

9Združenje frank

19. 10. 2017

37.

9Odvetniška družba
Zdolšek

11.6.2018

Kopija dovoljenja z dne
21.2.2018 AIK Banki

38.

9Fizična oseba

9.8.2018

Podatke o sestanku BS in
ministrstva za pravosodje

Priloge A dokumenta Data
Integrity and Asset Quality
Review – NKBM

26.00-0396/17-MP z dne 29.
8. 2017; zahteva je bila
zavržena
26.00-0421/17-MP z dne 19.
9. 2017; zahteva je bila
zavrnjena

NE

NE

ZAKLJUČENO.

NE

NE

ZAKLJUČENO.

26.00-050/17 z dne 6. 10.
2017;
zahteva je bila zavrnjena

NE

NE

ZAKLJUČENO.

26.00-0513/17- MP z dne 20.
11. 2017;
zahteva je bila delno
zavrnjena
2.07.4-3/2018-6 z dne 10. 7.
2018;
zahteva je bila delno
zavrnjena
2.07.4-3/2018-6 z dne 10. 7.
2018;
zahteva je bila delno

NE

NE

ZAKLJUČENO.
Posredovana dokumentacija v
skladu z odločbo BS.

NE

NE

ZAKLJUČENO.
Posredovana dokumentacija v
skladu z odločbo BS.

NE

NE

ZAKLJUČENO.
Dogovor o terminu vpogleda ni bil
dogovorjen.

39.

13.8.2018 (sodba
I U 43/2017-52;
zadeva vrnjena v
ponovno
obravnavo BS)

Dnevni redi in zapisniki
Usmerjevalnega odbora
(zveza točka 29)

40.

9Pozavarovalnica Sava
d. d., Zavarovalnica
Maribor d. d. (sedaj
Zavarovalnica Sava d.
d.), Adriatic Slovenica
d. d., Prva osebna
zavarovalnica d. d.,
Skupina Prva d. d.,
Fondi Slloveno –
Kosovar i Pensioneve
sh.a, Moja naložba d. d.
(sedaj Sava
pokojninska družba d.
d.), KBM - Infond d. o.
o. in Hranilnica Lon d.
d., ki je jih vse
zastopala odvetniška
družba Odvetniki Šelih
& partnerji, o. p., d. o.
o.
9ADM-Adria d.o.o.

5.12.2018

Vpogled v ponudbo izbranega
ponudnika

41.

Fizična oseba

26.3.2019

42.

Sindikat Ustavnega
sodišča RS

7.8.2019

Izročitev:
1. pogodb bank NLB, NKBM,
A banke – Celjske banke, ki
so bile sklenjene z Deloitte
svetovanje in Ernst & Young
svetovanje za izvedbo
vrednotenj AQR,
2. rezultatov vrednotenj AQR
s strani Deloitte svetovanje in
Ernst & Young svetovanje v
omenjenih treh bankah,
3. pogodb oziroma listin o
hipotetični likvidacijski
vrednosti z vsemi tremi
bankami
Dostop do podatkov o številu
zaposlenih, sistemizaciji
delovnih mest, plačnih
količnikih, razponu bruto plač,
opisih delovnih mest,
zahtevani izobrazbi in drugih
pogojev za opravljanje
delovnega mesta v Knjižnici

zavrnjena
2.07.4-4/2018-7 z dne 23. 10.
2018;
zahteva je bila zavrnjena

090-256/2018 z dne 8.3.2019;
pritožba zavrnjena

I U 652/2019

Začetek postopka pred Upravnim
sodiščem RS na podlagi tožbe
prosilcev.

2.07.4-3/2018-6 z dne 10. 7.
2018;
zahteva je bila delno
zavrnjena
2.07.4-3/2019-7 z dne
24.4.2019; zahteva je bila
delno zavrnjena

NE

NE

Izveden vpogled v skladu z odločbo
BS. ZAKLJUČENO.

/

/

Dostop do dokumentacije je bil
omogočen v skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO.

Ugodeno v celoti.

/

/

Posredovana dokumentacija v
skladu z zahtevo. ZAKLJUČENO.

43.

Fizična oseba

28.8.2019

44.

Združenje Frank ki ga v
pritožbenem postopku
in v upravnem sporu
zastopa Odvetniška
družba Pirc Musar o.p,
d. o. o.

Odločba IP št.
090-100/2015/24
z dne 21.11.2019
(nadaljevanje
zadeve iz točke
14)

45.

Fizična oseba

27.12.2019

46.

SI SKUPINA d. o. o

11.3.2020

Banke Slovenije.
odgovor na vprašanje: Ali je
Banka Slovenije v preteklem
letu kadarkoli pri kakem
zunanjem izvajalcu (npr.
svetovalni družbi) naročila
preiskavo o uhajanju
informacij iz Banke Slovenije?
če je dogovor na prejšnjo
alinejo da: (elektronsko)
kopijo (e), ali, če to ni možno,
vpogled v, pogodbo/pogodbe
(e), katerih predmet je
naročilo/so naročila iz prve
alineje
Dostop do nadzorniških pisem
v okviru zahteve po vseh
sporočilih, letakih, okrožnicah,
navodilih ali kakršnekoli druge
dokumente ali pisne
informacije, ki jih je Banka
Slovenije od leta 2003 do
danes (zahteva je z dne 2. 2.
2015) poslala v Sloveniji
registriranim bankam, objavila
na svoji spletni strani ali kako
drugače posredovala
strokovni ali splošni javnosti
Zahteva po posredovanju
dokumentov, iz katerih izhaja
ravnanje Banke Slovenije v
»takšnih primerih«. Kot takšne
primere šteje vlagatelj
preverjanje ustreznosti
ravnanja uslužbencev Banke
Slovenije v lastnih, zasebnih
zadevah, po vsakokrat
veljavnem Kodeksu Banke
Slovenije, za preteklih 10 let
oziroma za čas hrambe
dokumentacije, če je ta krajši
Dostop do:
-vseh pogodb, aneksov,
dogovorov, sporazumov,
naročil ali naročilnic, ki so
podlaga za nakup ali najem
telekomunikacijske opreme
(tako terminalne – telefonov,

2.07.4-7/2019-5 z dne
25.9.2019; zahteva je bila
delno zavrnjena

/

/

Dostop do dokumentacije je bil
omogočen v skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO.

Z odločbo 2.07.4-10/2019-8 z
dne 23.12.2019 je bila
zahteva delno zavrnjena.

IP je delno odpravil odločbo IP z
odločbo
090-45/2020/7 z dne 23. 5.
2020.

BS je vložila tožbo zoper
odločitev BS (I U 842/2020).

Upravni spor v teku.

Z odločbo 2.07.4-2/2020-3 z
dne 28.1.2020 je bila zahteva
delno zavrnjena.

/

/

Dostop do dokumentacije je bil
omogočen v skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO

Z odločbo 2.07.4-3/2020-8 z
dne 17.4.2020 je bila zahteva
delno zavrnjena.

/

/

Dostop do dokumentacije je bil
omogočen v skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO

47.

Odvetniška pisarna
Mitja Inkret, d. o. o.,

28. 1. 2021

48.

Fizična oseba

5.2.2021

kot telefonskih central, IP
opreme, prehodov in druge
telekomunikacijske opreme) in
uporabo telekomunikacijskih
storitev tega podjetja,
-vso dokumentacijo o
izvedenih postopkih javnih
naročil ali izdanih naročilnic,
na podlagi katerih ste
dogovorili in sklenili zgoraj
navedene dokumente,
-vse prejete račune vašega
podjetja za obdobje zadnjih
36 mesecev
Dostop do kopij
dokumentacije, ki je povezana
s poslovanjem Banke
Slovenije z družbo Sintal, in
sicer dostop do:
-razpisne dokumentacije
javnega naročila, ki je bilo
objavljeno pod št. objave
JN002143/2019 dne 9. 4.
2019 in
-ponudbene dokumentacije
izbranega ponudnika v
navedenem postopku javnega
naročila.
Dostop do informacij:
• o zadolženosti RS,
• o zadolženosti SFRJ pred
njenim razpadom,
• spremembe zadolženosti RS
od leta 1991 naprej,
• kako in kje se je RS
zadolževala in kateri organ je
odločal o višini in obliki
zadolženosti,
• kako se je spreminjala
zadolženost pod posameznimi
vladami RS,
• koliko znaša glavnica
zadolženosti in koliko
predstavljajo obresti,

Z odločbo 2.07.4-1/2021-4 z
dne 26. 2.2021 je bila zahteva
delno zavrnjena.

/

/

Posredovana dokumentacija v
skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO.

Z odločbo 2.07.4-2/2021-4 z
dne 11. 2.2021 je bila zahteva
delno zavrnjena.

/

/

Posredovana dokumentacija v
skladu z odločbo BS.
ZAKLJUČENO.

