
 
 

  

O B V E S T I L O     Č L A N O M 
(v skladu s členom 24.4 veljavnega Pravilnika rednega in izrednega občnega zbora) 

 

Način izvajanja pravic pri kandidaturi za funkcije v  

ZKB ZADRUŽNI KRAŠKI BANKI TRST GORICA Zadrugi  

ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Società Cooperativa  
 

Obveščamo vas, da bo prihodnji občni zbor imenoval 3 upravitelje zaradi poteka mandata. 

Prvi sklic občnega zbora je predviden za 30. april 2021. Ugotovi se, da je na današnji dan v člansko knjigo vpisanih 

3521 članov. 
 

Poleg okrožnice 285 so za kandidaturo in izbiro članov upravnega odbora banke pomembna naslednja 

določila: 

- 26. člen Enotno besedilo bančnih zakonov (TUB) in zadevna izvršbena zakonodaja, posebej Ministrska 

uredba št. 169 z dne 23. novembra 2020; 

- 36. člen Uredbe z zakonsko močjo št. 201 z dne 6. decembra 2011, spremenjene v Zakon št. 214 z dne 22. 

decembra 2011 s področja interlocking directorates; 

- Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih 

institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (CRD IV); 

- Okrožnica št. 229 Banke Italije, Nadzorstvena navodila za banke, razdelek II, poglavje 2; 

- Statut banke, sprejet s sklepom skupščine 18. novembra 2018 oziroma podrobneje: 

• razdelek I, člen 2, ki vsebuje načela, na katerih temelji delovanje bank iz obravnavane panoge, 

vključno z varstvom in zaščito jezikovnih ter kulturnih posebnosti, in banko ter s tem njene člane uprave 

izrecno poziva k delovanju v skladu z listino, ki določa vrednote zadružnega bančništva; 

• razdelek VII, členi 34, 35, 36, 37, 38, 39 in 40, ki urejajo sestavo, trajanje funkcije, načine imenovanja, 

prenehanje funkcije, razrešitev, prenehanje in ustanovitev ter pooblastila in načine poteka sej 

upravnega odbora; 

• razdelek VII, člen 37 v zvezi z morebitnim ustanavljanjem posebnih odborov s posvetovalno, 

pripravljalno in predlagalno funkcijo; 

• razdelek VII, člen 43, ki vsebuje zahteve v zvezi s posebnimi pogoji za imenovanje na funkcijo 

predsednika upravnega odbora; 

• razdelek VIII, člen 44, ki ureja sestavo in načine poteka sej, sprejemanje sklepov in dodeljevanja 

pooblastil izvršnemu odboru, če je imenovan; 

• razdelek IX, člena 45 in 46, ki urejata sestavo, trajanje funkcije, načine imenovanja in pooblastila 

nadzornega odbora; 

- 8. točka dokumenta, ki opredeljuje vrednote zadružnega bančništva in določa, da »se zadružno bančništvo 

obvezuje, da bo spodbujalo povečevanje znanja in strokovnosti članov uprave, vodstvenih delavcev in 

sodelavcev ter rast in širjenje gospodarske, socialne in civilne kulture članov ter lokalnih skupnosti«, 

- 10. člen dokumenta, ki določa vrednote zadružnega bančništva in določa, da »se člani uprav v zadružnem 

bančništvu na lastno čast obvezujejo, da bodo pri odločitvah delovali vestno in samostojno, da bodo 

ustvarjali ekonomsko in socialno vrednost za člane in skupnost, posvečali potreben čas izvajanju navedene 

funkcije, da bodo osebno skrbeli za svoje poklicno usposabljanje in stalno izobraževanje«, 

- interni pravilniki, sprejeti na ravni zadružne bančne skupine,  

- vsakokrat veljavni etični kodeks, ki ga sprejme banka. 

******* 

V skladu z določili PRAVILNIKA ZA REDNI IN IZREDNI OBČNI ZBOR, ki ga je ta sprejel 18. novembra 2018 in 

»MODELA ZA DOLOČANJE OPTIMALNE KVALITATIVNO-KVANTITATIVNE SESTAVE BANK ČLANIC«, kot ga je 

sprejela vodilna banka v skupini Cassa Centrale Banca–Credito Cooperativo Italiano spa, so v 

nadaljevanju navedeni načini za uveljavljanje pravice do kandidature, pri čemer je v nadaljevanju 

naveden povzetek omenjene ureditve.  

 

Povzetek 

PRAVILNIKA REDNEGA IN IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA   

V. POGLAVJE 

NAČINI KANDIDIRANJA IN GLASOVANJA 

24. člen 

24.1. V. poglavje in nadaljnja poglavja urejajo: 

a) načine vlaganja kandidatur za organe družbe; 

b) zahteve in kriterije za kandidiranje v organih družbe; 



 
 

  

c) načine volitve organov družbe; 

skladno z zakonskimi določbami in statutom družbe ter upoštevaje pooblastila in pristojnosti matične družbe 

[…] 

24.3. Vsak član, ki izpolnjuje predpisane pogoje, lahko kandidira za položaj v organih družbe. 

24.4. Najmanj 90 (devetdeset) dni pred datumom občnega zbora, na katerem bodo imenovani člani organov 

družbe, izobesi družba na vidnem mestu na svojem sedežu in v podružnicah ter objavi na svoji spletni strani 

obvestilo z naslednjimi informacijami: 

a) načini in časovni roki za vložitev kandidature, vključno z morebitnimi poenostavljenimi volilnimi postopki, ki 

veljajo za družbo na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37. bis člena TUB in 

veljavnih predpisov; 

b) kvalitativna-kvantitativna sestava, ki jo upravni odbor smatra za optimalno, ter določitev primernega profila 

kandidatov z obrazložitvijo; 

c) morebitne smernice matične družbe; 

d) morebitne osebe, ki jih matična družba zaradi zahtev po enotnem upravljanju skupine, ki jo vodi, in zahtev 

po učinkovitem vodenju in koordinaciji same matične družbe, neposredno imenuje za člane upravnega 

odbora na podlagi kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37. bis člena TUB in na 

podlagi veljavnih predpisov. 

[…] 

25. člen 

25.1. Z namenom zagotavljanja pravilne izvedbe volilnega postopka mora upravni odbor najmanj 60 (šestdeset) 

dni pred datumom občnega zbora, na katerem se izvoli člane organov družbe, imenovati volilno komisijo, 

sestavljeno iz 3 (treh) oseb, ki niso člani uprave, lahko pa so zaposlene v družbi  

25.2. Volilna komisija je dolžna zagotoviti spoštovanje zakonskih predpisov, statutarnih določb, tega pravilnika ter 

kohezijske pogodbe, sklenjene v smislu črke b) 3. odstavka 37 bis člena TUB in veljavnih predpisov v zvezi z 

volitvami organov družbe.  

25.3. Člani volilne komisije ne smejo kandidirati za organe družbe, niti vlagati kandidatnih list oziroma podpirati 

samostojnih kandidatur v smislu spodnjega 26. člena.  
 

26. člen 

26.1. Volitve za člane organov družbe se izvedejo na podlagi samostojnih kandidatur ali na podlagi kandidatnih 

list, ki jih lahko vloži: 

a) upravni odbor; 

b) skupina članov, katere število dosega najmanj 1% vseh članov z glasovalno pravico na občnem zboru.  

26.2. Kandidature so dopustne pod naslednjimi pogoji: 

a) kandidatne liste morajo biti vložene na sedežu družbe najmanj 60 (šestdeset) dni pred datumom občnega 

zbora, na katerem se izvoli člane organov; 

b) vsak odbornik lahko glasuje samo za eno predlagano listo odbora; 

c) vsak član lahko vloži ali podpre vložitev ene same liste članov; 

d) člani, ki kandidirajo za funkcijo nadzornika, ne smejo podpreti nobene liste; 

e) vsak kandidat lahko nastopi samo na eni listi, sicer se ga izloči iz volitev; 

f) število kandidatov na vsaki listi mora biti enako številu mest v organih družbe, ki se jih voli na občnem 

zboru, morebiti povečano za polovico (po potrebi se število zaokroži navzgor), pri tem velja, da je lista 

veljavna tudi v primeru, če po vložitvi liste kandidati odstopijo ali se ugotovi, da obstajajo zadržki v zvezi s 

katerim od kandidatov; 

g) poleg imena vsakega kandidata mora biti navedena funkcija, za katero kandidira; 

h) kandidati na listah morajo izpolnjevati pogoje iz spodnjega 29. člena; 

i) za vsako listo mora biti naveden referent, na katerega se naslovi obvestila v zvezi s sestavo liste in rezultate 

predhodnega posvetovanja z matično družbo skladno s spodnjim 26.7 členom; 

j) vsaki listi mora biti priložena izjava o skladnosti z optimalno kvalitativno-kvantitativno sestavo po mnenju 

upravnega odbora v smislu zgornjega 24.4. člena (z izjemo določb iz črke f) glede kvantitativne sestave). 

Izjavo mora podpisati oseba iz zgornje črke a), oziroma morajo biti podani razlogi za morebitna 

odstopanja. 

26.3. Dovoljeno je vlaganje samostojnih kandidatur posameznih članov, ki niso na listah iz zgornjega 26.2 člena.  

Kandidature so dopustne pod naslednjimi pogoji: 

a) kandidature morajo vsebovati navedbo funkcije, za katero se poteguje kandidat; 

b) kandidature mora podpisati skupina članov, katere število dosega najmanj 1% vseh članov z glasovalno 

pravico na občnem zboru; 

c) član, ki podpiše listo članov, ne sme podpisati samostojne kandidature; 



 
 

  

d) vsak član, ki ni podpisal liste članov, lahko podpiše toliko samostojnih kandidatur, kolikor je mest v organih 

družbe, ki bodo izvoljeni na občnem zboru; 

e) člani, ki kandidirajo za funkcijo nadzornika, ne smejo podpreti nobene kandidature; 

f) člani, ki so na kandidatnih listah, ne smejo vlagati samostojnih kandidatur in obratno; 

g) kandidature morajo biti vložene na sedežu družbe najmanj 60 (šestdeset) dni pred datumom občnega 

zbora, na katerem se izvoli člane organov. 

Samostojnih kandidatur ni dovoljeno vložiti neposredno med občnim zborom, ki je bil sklican za izvolitev 

organov družbe. 

26.4. Obrazec s predlogi kandidatur (tako samostojnih kot kandidatnih list), ki ga pripravi družba, mora vsak 

kandidat podpisati, podpis morajo overiti osebe iz prvega stavka zgornjega 5.2 člena. Za vsakega kandidata 

morajo biti na obrazcu podane naslednje izjave: 

a) izjava, da ni nobenih okoliščin, zaradi katerih bi bil neizvoljiv in da izpolnjuje vse zahteve, predp isane z 

zakoni, statutom ali tem pravilnikom, za funkcijo, za katero kandidira; 

b) predhodna izjava, da v primeru izvolitve sprejema funkcijo; 

c) zaveza, da bo ob morebitni izvolitvi izpolnjeval vse dolžnosti, ki mu jih nalaga funkcija, z zahtevano 

marljivostjo in strokovnostjo, zavedajoč se s tem povezanih odgovornosti; 

d) zaveza kandidatov za člane upravnega odbora, da bodo v primeru izvolitve spoštovali obveznosti 

stalnega usposabljanja; 

e) izčrpna osebna in poklicna predstavitev z navedbo vlog, ki jih imajo v upravnih in nadzornih organih drugih 

družb; 

f) soglasje kandidata, da družbi in matični družbi dovoli obdelavo osebnih podatkov, vključno s podatki in 

informacijami iz njegovega življenjepisa, še posebej soglasje k objavi podatkov na sedežu in spletni strani 

družbe, ter na morebitnih podružnicah družbe. 

Poleg tega morajo biti kandidaturam priloženi naslednji dokumenti:  

a) življenjepis;  

b) kopija veljavnega osebnega dokumenta;  

c) potrdilo iz kazenske evidence; 

d) potrdilo o tekočih sodnih postopkih; 

26.5. Vložene kandidature, ki ne izpolnjujejo določb iz zgornjih členov 26.1, 26.2, 26.3 in 26.4, se ne upoštevajo.  

26.6. Volilna komisija preveri formalno pravilnost vloženih kandidatur in izpolnjevanje zakonskih in statutarnih 

zahtev za vse kandidate. V posebnem poročilu poda komisija povzetek preverjanja in ugotovljene rezultate. 

26.7. Ob upoštevanju morebitnih poenostavljenih volilnih postopkov, ki veljajo za družbo na podlagi kohezijske 

pogodbe, sklenjene skladno s črko b) 3. odstavka 37. bis člena TUB ter skladno z veljavnimi predpisi, kakor tudi 

morebitnih nujnih postopkov, ki jih določi matična družba, mora predsednik, potem ko volilna komisija opravi vse 

formalnosti iz zgornjega 26.6 člena, poslati matični družbi najkasneje 45 (petinštiridesetih) dni pred datumom 

občnega zbora za izvolitev članov v organe družbe seznam vloženih kandidatur oziroma kandidatne 

listeporočilo volilne komisije, življenjepise vseh kandidatov in spremno dokumentacijo, da upravni odbor matične 

družbe ob podpori odbora za imenovanja oceni primernost vsakega kandidata za funkcijo. Pri tem upošteva, ali 

je kandidat sposoben zagotoviti skrbno in varno upravljanje družbe, zlasti na podlagi osebnih zaslug, razvidnih iz 

dokazanega znanja in doseženih rezultatov v vlogi predstavnika družbe. Poleg tega se pri oceni kandidata 

upošteva tudi zahteve po enotnem upravljanju skupine in učinkovitem vodenju in koordinaciji.  

26.8. Ob upoštevanju morebitnih poenostavljenih volilnih postopkov, ki veljajo za družbo na podlagi kohezijske 

pogodbe, sklenjene skladno s črko b) 3. odstavka 37. bis člena TUB ter skladno z veljavnimi predpisi, mora večina 

kandidatov na vsaki listi dobiti pozitivno oceno matične družbe skladno z zgornjim 26.7 členom. V nasprotnem 

primeru predsednik upravnega odbora družbe obvesti referenta kandidatne liste, navedenega v zgornjem 

členu 26.2 i), ter volilno komisijo o rezultatih posvetovalnega postopka ter predlaga referentu, da izloči 

kandidate, ki jih je matična družba ocenila kot "neprimerne" in na listo vključi druge kandidate, ki izpolnjujejo 

zahteve, da jih bo matična družba dodatno ocenila. Če v roku 7 (sedmih) dni od zgoraj omenjenega obvestila 

družba ne prejme spremenjene kandidatne liste, se smatra, da lista ni bila vložena.  

Volilna komisija preveri formalno pravilnost novo vloženih kandidatur, ki jih družba posreduje matični družbi. 

Matična družba sporoči družbi rezultate novega kroga posvetovanj najkasneje v 7 (sedmih) dneh od 

predstavitve novih kandidatur matični družbi. Če matična družba ne pošlje odgovora v navedenem roku, se 

smatra, da so posamezni kandidati potrjeni in ocenjeni kot primerni za funkcijo. 

Če tudi po drugem krogu posvetovanj večina kandidatov na listi nima pozitivne ocene matične družbe glede 

njihove primernosti, se smatra, da lista ni vložena. 

26.9. Seznam vseh samostojnih kandidatur ter kandidatov na listah, ki so skladno z zgornjimi členi pozitivno 

ocenjene - upoštevaje morebitne odstope ali naknadne izločitve kandidatov - je skupaj z življenjepisom 

vsakega kandidata in, če je tako predvideno, z oceno matične družbe izobešen najkasneje 10 (deset) dni pred 

datumom občnega zbora za izvolitev članov v organe družbe - na vidnem mestu na sedežu družbe in v 

morebitnih podružnicah ter objavljen na spletni strani družbe.  



 
 

  

[…] 

 
VI. POGLAVJE 

ZAHTEVE ZA KANDIDATE ZA ČLANE UPRAVNEGA ODBORA 

29. člen 

29.1. Za člana upravnega odbora lahko kandidirajo člani, ki so v člansko knjigo vpisani najmanj 90 (devetdeset) 

dni ter izpolnjujejo zahteve glede strokovnosti, ugleda, znanja, korektnosti, časovne razpoložljivosti in 

neodvisnosti, ki jih nalagajo zakoni, statut družbe, ta pravilnik in “Obrazec za določitev optimalne kvalitativne-

kvantitativne sestave organov povezanih bank”, ki ga je potrdila matična družba. 

[…] 

 

Povzetek 

MODELA ZA DOLOČITEV   

KVALITATIVNO-KVANTITATIVNE SESTAVE BANK ČLANIC 

5.1. POGOJI GLEDE KOMPETENC IN STROKOVNOSTI  

Pogoji glede kompetenc  

Vsi predstavniki banke članice morajo dosegati osnovno raven tehničnega znanja, da so primerni za prevzem 

dodeljene funkcije, ob upoštevanju nalog, povezanih s posamezno funkcijo, in značilnosti po obsegu ter 

značilnosti glede poslovanja banke članice.  

 

V ta namen so pomembni tako teoretično znanje, pridobljeno s šolanjem in izobraževanjem, kot praktične 

izkušnje, pridobljene pri opravljanju prejšnjih ali trenutnih del na enem izmed naslednjih področij:  

 (i) finančni trgi,  

 (ii) urejanje bančnega in finančnega sektorja,  

 (iii) strateške usmeritve in načrtovanje,  

 (iv) organizacijski ustroji in vodenje družb,  

 (v) upravljanje s tveganji (njihovo ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje, nadzor in blažilni ukrepi za 

glavne vrste tveganja v banki, vključno z odgovornostmi zastopnikov v navedenih procesih),  

 (vi) sistemi za interni nadzor in drugi operativni mehanizmi,  

 (vii) bančne in finančne dejavnosti ter produkti,  

 (viii) računovodsko in finančno obveščanje,  

 (ix) računalniške tehnologije.  

  

 Pristojni organ preverja, ali so teoretično znanje in praktične izkušnje iz gornjega odstavka ustrezni glede na: 

 a. naloge, povezane z vlogo predstavnika in morebitnimi specifičnimi pooblastili ter pristojnostmi, vključno 

s sodelovanjem v odborih,  

 b. značilnosti banke in bančne skupine, med drugim glede velikosti, kompleksnosti, vrste opravljanih 

dejavnosti in z njimi povezanega tveganja, referenčnih trgov, držav, v katerih posluje.  

 

Za predstavnike s pridobljenimi izkušnjami, predvidenimi v prilogi k Ministrski uredbi št. 169 z dne 23. novembra 

2020, ocena izpolnjevanja pogojev glede kompetenc ni nujna.  

 

Pogoji glede strokovnosti  

Člani uprave se izvolijo izmed oseb, ki so vsaj tri leta, lahko tudi izmenično, opravljali:  

(i) dejavnost upravljanja oziroma nadzora ali vodstvene naloge na področju bančne, finančne, premičninske ali 

zavarovalniške dejavnosti,  

(ii) dejavnost upravljanja oziroma nadzora oziroma vodstvene naloge v družbah, ki kotirajo na borzi oziroma v 

večjih in kompleksnejših družbah, oziroma podobna dejavnost (glede prometa, vrste in kompleksnosti 

organizacije oziroma poslovanja) v primerjavi z banko članico.  

 

Samo za izvršne člane uprave je z zgoraj navedenimi pogoji izenačeno najmanj triletno, lahko tudi izmenično, 

opravljanje naslednjih dejavnosti oziroma funkcij:   

(iii) profesionalnih dejavnosti na področju bančništva, finančnega, premičninskega, zavarovalniškega 

poslovanja oziroma dejavnosti, ki v vsakem primeru služijo poslovanju banke; za profesionalno delovanje mora 

biti izpolnjen pogoj ustrezne ravni kompleksnosti, tudi glede oseb, za katere se storitev izvaja; potekati mora 

neprekinjeno ter v večjem obsegu na zgoraj navedenih področjih,   

(iv) dejavnosti poučevanja na univerzitetni ravni kot predavatelj prve ali druge stopnje, na področju pravnih in 

ekonomskih predmetov ali drugih predmetov, povezanih z dejavnostjo bančništva, finančnega in 

premičninskega poslovanja oziroma zavarovalništva,   



 
 

  

(v) vodilnih, upravnih in vodstvenih funkcij, ne glede na poimenovanje pri javnih ustanovah ali pri organih javne 

uprave v povezavi z bančnim, finančnim, premičninskim ali zavarovalniškim področjem, pod pogojem, da sta 

zahtevnost in kompleksnost zavoda/organizacije, pri kateri je predstavnik opravljal navedene funkcije, primerljivi 

z zahtevnostjo in kompleksnostjo poslovanja banke, pri kateri naj bi opravljal funkcijo.   

 

Pri tistih bankah, ki spadajo med manjše in operativno manj kompleksne v skladu z veljavnimi predpisi na 

področju upravljanja družb, se člani uprave imenujejo izmed oseb, ki so vsaj eno leto, lahko tudi izmenično, 

opravljali dejavnosti ali funkcije, navedene v gornjih točkah od (i) do (v).  

 

Samo za neizvršne člane uprave in največ za polovico le-teh, ki se lahko zaokroži navzgor, je z izjemo 

predsednika, za banke, ki spadajo v kategorijo manjših ali operativno manj kompleksnih bank v skladu z 

veljavnimi predpisi z zgoraj navedenimi pogoji izenačeno, tudi izmenično, opravljanje naslednjih dodatnih 

dejavnosti:   

(vi) dejavnosti upravljanja in nadzora oziroma vodstvenih nalog v podjetjih oziroma organizacijah/ustanovah na 

področju zadružnega bančništva,   

(iv) poučevanja pravnih in ekonomskih predmetov oziroma drugih predmetov, povezanih z dejavnostjo 

bančništva, finančnega in premičninskega poslovanja oziroma zavarovalništva,  

(viii) vodilnih, upravnih ali vodstvenih funkcij, ne glede na poimenovanje, pri javnih ustanovah ali pri organih 

javne uprave v povezavi z bančnim, finančnim, premičninskim ali zavarovalniškim področjem oziroma pri javnih 

institucijah oziroma organih javne uprave, če opravljane funkcije vključujejo upravljanje z ekonomsko-finančnimi 

sredstvi.   

 

5.2. POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI IN KOREKTNOSTI  

Glede na to, kako pomembni so pogoji, povezani z ugledom in dobrim imenom, upravni odbor priporoča, da 

kandidati za člane upravnega odbora – poleg izpolnjevanja pogojev, povezanih z ugledom v skladu z veljavnimi 

predpisi z obravnavanega področja – niso izvajali ravnanj, ki kljub temu, da ne predstavljajo nezakonitih 

in/oziroma kaznivih dejanj, niso združljiva s funkcijo članov upravnega odbora, članov uprave oziroma imajo za 

banko članico lahko škodljive posledice za njeno dobro ime.  

Pogoji glede primernosti  

Na funkcijo ne morejo biti imenovane osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev glede primernosti v skladu z veljavnimi 

predpisi, zlasti z Ministrsko uredbo št. 169 z dne 23. novembra 2020.  

Pogoji glede korektnosti   

Poleg pogojev glede primernosti morajo predstavniki izpolnjevati tudi pogoje glede korektnosti pri dosedanjem 

osebnem in poklicnem ravnanju skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in zlasti z Ministrsko uredbo št. 169 z dne 

23. novembra 2020. 

******* 
Glede KVALITATIVNO-KVANTITATIVNE SESTAVE se upoštevajo prehodna določila 57. člena veljavnega STATUTA 

BANKE, in sicer:  

[…] 

57.2. Člani se delijo na tiste, ki so bili ob združitvi člani Zadružne kraške banke - Banca di Credito Cooperativo del 

Carso, in tiste, ki so bili člani Zadružne Banke Doberdob in Sovodnje - Banca di Credito Cooperativo di Doberdò 

e Savogna. Za tiste, ki postanejo člani banke po združitvi in do sprejema zaključnega računa za poslovno leto 

2021, se bo štelo, da pripadajo Zadružni kraški banki - Banca di Credito Cooperativo del Carso, če glede 

izpolnjevanja pogojev spadajo v občino pristojnosti navedene banke v času združitve, oziroma da pripadajo 

Zadružni Banki Doberdob in Sovodnje - Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna, če glede 

izpolnjevanja pogojev spadajo v občino pristojnosti navedene banke v času združitve, kamor izključno spadajo 

tudi člani, ki pripadajo Občini Tržič. 
 

57.3. Upravni odbor, ki ga je imenoval občni zbor ob odobritvi projekta združitve in je nastopil funkcijo z 

datumom začetka veljavnosti združitve (1. oktobra 2017) z iztekom mandata v skladu s 1. odstavkom člena 35.1, 

in ostaja na funkciji do sprejema zaključnega računa za poslovno leto 2021, sestavlja 9 (devet) članov, izvoljenih 

izmed članov bank, ki sodelujejo pri družitvi, kot sledi: 6 (šest) članov uprave, imenovanih izmed članov, ki 

pripadajo občinam v pristojnosti Zadružne kraške banke - Banca di Credito Cooperativo del Carso, in 3 (treh) 

članov, imenovanih izmed članov banke, ki pripadajo občinam v pristojnosti Zadružne Banke Doberdob in 

Sovodnje - Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna, kot je navedeno v gornjem členu 57.2. 

[…] 

 

 



 
 

  

 

 
Obrazci za vložitev kandidatur so na voljo pri tajništvu direkcije in osebja na sedežu na Opčinah (Trst), Ulica del 

Ricreatorio 2. 
 

  

Člani bodo s kasnejšim obvestilom seznanjeni s sklepi upravnega odbora o postopku samoocen jevanja oziroma 

z rezultati analize glede strokovnosti in trenutne ter bodoče kvalitativno-kvantitativne sestave organov banke v 

skladu z določili naslova IV, poglavja 1, razdelka VI Okrožnice Banke Italije št. 285 z dne 17. decembra 2013 in 

kasnejšimi dopolnitvami ter spremembami. 

  

Statut družbe, pravilnik rednega in izrednega občnega zbora, model za sestavo optimalne kvalitativno-

kvantitativne sestave bank članic in uredba Ministrstva za Ekonomijo in Finance št. 169 z dne 23. novembra 2020 

so na voljo pri tajništvu direkcije in osebja in so za člane objavljeni na spletni strani www.zkb.it. 

 

Opčine, 29. januarja 2021        
                           ZKB  ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga 

                      ZKB  CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Soc.Coop. 

                                                         Predsednik  

                                                   (Adriano Kovačič) 
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