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Številka: 050-59/2013/4
Datum: 13.12.2013

Zadeva: Predlog Mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogu, da naj Ustavno 
sodišče Republike Slovenije začasno zadrži uporabo 261.a, 261.b, 261.c, 
261.d, 261.e, 347. in 350.a člena Zakona o bančništvu 

Zveza:                  Vaš dopis št. 050-16/2013/4 z dne 13.12.2013

V zvezi z vašim zgoraj omenjenim dopisom, v prilogi katerega ste nam v pregled in mnenje danes 
poslali predlog vladnega gradiva, ki vsebuje mnenje Vlade Republike Slovenije o predlogu, da naj 
Ustavno sodišče Republike Slovenije začasno zadrži uporabo 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e, 347. 
in 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 –
ZPlaSS-B, 35/11, 52/11 – popr., 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13), z zaprosilom, da 
vam mnenje posredujemo danes do 12.00 ure, vam, glede na čas, ki ga imamo na volj za pregled, z 
vidika pristojnosti naše službe sporočamo naslednje: 

Glede na nujnost zadeve in časovni okvir usklajevanja ter upoštevajoč dejstvo, da se v tej fazi vlada 
izreka o pobudi Tadeja Kotnika in drugih (U-I-295/13) le v delu, ki se nanaša na predlog za zadržanje 
izvrševanja določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 
96/13; v nadaljnjem besedilu: ZBan-1L), in ne glede na to, da bi, po našem mnenju, vsebinsko veljalo 
dopolniti zlasti 2.b) točko predloga mnenja v delu, ki se tiče pravnega varstva zoper odločbo Banke 
Slovenije, popraviti prvi stavek prvega odstavka 3.b) točke predloga mnenja, drugi odstavek 4.a) točke 
predloga mnenja, prvi odstavek in drugi stavek četrtega odstavka 4.b) točke predloga mnenja, ter 
opraviti manjše redakcijske popravke, bi bilo treba  v povezavi s tretjim odstavkom 25. člena Zakona o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12; v nadaljnjem 
besedilu: ZUstS) že v tej fazi jasno izpostaviti dejstvo, da v primeru konkretne pobude za začetek 
postopka za oceno ustavnosti, s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja določb ZBan-1L, pravni 
interes v smislu drugega odstavka 24. člena ZUstS ni izkazan.   

S spoštovanjem. 

Pripravila:
dr. Karmen Vezjak Progar                                                                                                                  
                                                                                                                  Ksenija Mihovar Globokar
                                                                                                                     D I R E K T O R I C A 

V VEDNOST:
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 
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