
Priloga 15

Priloga I 

Vlagatelj (firma in sedež) 

Naslovnik:

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
Poljanski nasip 6 
SI – 1000 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 

ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PRIMERNOSTI
V skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) in Sklepom o 
priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 
106/07; v nadaljevanju: sklep) vlagamo zahtevo za izdajo priznanja primernosti za namen 
izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje na podlagi podatkov in dokumentacije, kot 
je navedeno spodaj. 

I. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU VLAGATELJA
Naziv (obkrožite): G. Ga. Gdč.

Ime:  

Priimek:

Naziv delovnega mesta:  

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča:

ulica ali kraj, hišna številka:

poštna številka, pošta:

država:

Telefonska številka:  

Faks:  

Elektronski naslov:  

II. PODATKI O POOBLAŠ ENCU1

Naziv (obkrožite): G. Ga. Gdč.

                                                     
1 Izpolni se samo, e ima vlagatelj pooblaš enca. 
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Ime:  

Priimek:

Naslov stalnega ali začasnega prebivališča:

ulica ali kraj, hišna številka:

poštna številka, pošta:

država:

Telefonska številka:  

Faks:  

Elektronski naslov:  

POOBLASTILO
Podpisani pooblaš am

(ime in priimek pooblaš enca) za 
zastopanje v zadevi priznavanja primernosti za namen izra una kapitalske zahteve za 
kreditno tveganje. 

Podpis vlagateljevega zakonitega zastopnika 

III. SPLOŠNI PODATKI O ZAHTEVI
1. Vrsta zahteve za priznanje primernosti (ustrezno obkrožite):

a. za uporabo bonitetnih ocen vlagatelja ali skupine ECAI pri izračunu kapitalske 
zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu  

b. za uporabo bonitetnih ocen vlagatelja ali skupine ECAI pri izračunu kapitalske 
zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju 

2. Tržni segmenti, za katere vlagatelj želi priznanje primernosti: 

3. Firma in sedež podrejenih ECAI, za katere vlagatelj želi priznanje primernosti: 

4. Države, v katerih vlagatelj želi ali namerava pridobiti priznanje primernosti (ustrezno 
obkrožite in dopolnite):
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1. Avstrija 

2. Belgija 

3. Ciper 

4. Češka

5. Danska 

6. Estonija 

7. Finska 

8. Francija 

9. Nemčija

10. Grčija

11. Madžarska 

12. Irska 

13. Italija 

14. Latvija 

15. Litva 

16. Luksemburg 

17. Malta 

18. Nizozemska 

19. Poljska 

20. Portugalska 

21. Slovaška 

22. Slovenija 

23. Španija 

24. Švedska 

25. Velika Britanija 

26. Islandija 

27. Lihtenštajn 

28. Norveška 

29. Druge : 

IV. PRILOGE (ustrezno obkrožite in dopolnite)
1. Izjava o nameri uporabe bonitetnih ocen iz drugega stavka točke (a) drugega odstavka 3. 

člena sklepa 

2. Izjava o dovoljenju za poizvedovanje iz četrtega stavka točke (a) drugega odstavka 3. 
člena sklepa 

3. Izjava o skladnosti metodologij in postopkov skupine ECAI iz točke (b) drugega odstavka 
3. člena sklepa 

4. Izpolnjen enotni osnovni prijavni paket iz točke (c) drugega odstavka 3. člena sklepa s 
prilogami

5. Drugo: 
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Datum (dan, mesec, leto):  
Ime in priimek vlagateljevega zakonitega zastopnika: 

Žig vlagatelja: 

Podpis vlagateljevega zakonitega zastopnika: 




