
Obrazec  IZP POS 
________________________________ 
           (borznoposredniška družba) 

 
I Z P O S T A V L J E N O S T I  

 
po stanju na dan ________________ 

 

Zap. 

št. 

Naziv osebe Matična 

številka 

Oznaka 

osebe 

Izpostavljenost  

pred upoštevanjem 

izvzetij in učinkov 

kreditnih zavarovanj 

Delež od 

kapitala  

(v %) 

Izpostavljenost  

po upoštevanju izvzetij 

in učinkov kreditnih 

 zavarovanj 

Delež od 

kapitala 

 (v %) 

 1 2 3 4 5 6 7 

 I. Posamezne osebe 

. 

. 
II. Skupine povezanih oseb 

. 

. 
Skupaj skupina 

. 

      

 
1 Posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine) iz šestega odstavka 12. člena  tega sklepa. 

Posamezna oseba, ki je vključena v skupino povezanih oseb (II. del) se v I. delu ne navaja. 
3 (a) član uprave borznoposredniške družbe,  

(b) član nadzornega sveta borznoposredniške družbe,  
(c) prokurist borznoposredniške družbe,  
(d) fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih ima najmanj 5 odstotkov 
glasovalnih pravic ali najmanj 5-odstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe,  
(e-a) bližnji družinski član člana uprave borznoposredniške družbe, 
(e-b) bližnji družinski član člana nadzornega sveta borznoposredniške družbe, 
(e-c) bližnji družinski član prokurista borznoposredniške družbe, 
(e-d) bližnji družinski član fizične oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih ima 
najmanj 5 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 5-odstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe,  
(f) pravna oseba, ki ni borznoposredniška družba, katere član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist je hkrati član uprave ali 
nadzornega sveta oziroma prokurist borznoposredniške družbe, 
(g-abc)  pravna oseba, ki ni borznoposredniška družba, v kateri ima član uprave ali nadzornega sveta oziroma prokurist  borznoposredniške 
družbe najmanj 10 odstotkov  glasovalnih pravic ali 10-odstotni delež v kapitalu, 
(g-e) pravna oseba, v kateri ima bližnji družinski član člana uprave ali nadzornega sveta oziroma. prokurista borznoposredniške družbe  
najmanj 10 odstotkov  glasovalnih pravic ali 10-odstotni delež v kapitalu, 
(h) pravna oseba, ki ni borznoposredniška družba, in ki ima najmanj 10 odstotkov  glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu 
borznoposredniške družbe, 
(i) član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točke (h) šestega odstavka 12. člena tega sklepa, ki  ima najmanj 10 
odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe. 

4 Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s 5. členom sklepa o veliki izpostavljenosti, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi 
uporabe substitucije iz 15. člena sklepa o veliki izpostavljenosti (del izpostavljenosti zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali s 
premoženjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga borznoposredniška družba obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali 
izdajatelja premoženja). 

5 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 4 glede na kapital borznoposredniške družbe, izračunan v skladu s točko (c) 4. člena sklepa o veliki 
izpostavljenosti. 

6 Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem sklepa o veliki izpostavljenosti (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih 
zavarovanj). 

7  Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 6 glede na kapital borznoposredniške družbe, izračunan v skladu s točko (c) 4. člena sklepa o veliki 
izpostavljenosti. 

 

 

Datum: 

Sestavil:                                                                                                                                                          Žig in podpis 

Telefonska št.:  


