Informacije o kršitelju

Pravna oseba M1, finančna družba d.d.,
Ljubljana, Vojkova cesta 58, Ljubljana, in
odgovorna oseba Mojca Pogorelec, rojena
leta 1966

Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo
kršitev 3. poglavja ZTFI-1

Kršitelja sta kršila 7. točko petega odstavka
70. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom
133. člena ZTFI-1, ker izjava o upravljanju
družbe, ki je sestavni del poslovnega
poročila, slednja pa del letnega in
konsolidiranega letnega poročila pravne
osebe za poslovno leto 2018, ni vsebovala
opisa politike raznolikosti, ki se izvaja v
zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in
nadzora družbe.

Narava ugotovljenih kršitev

Kršitelja sta kršila obveznosti javne družbe
glede objave letnih poročil.

Izrek odločbe, s katero se postopek konča

1. Pravna oseba M1, ki se skladno s 3.
alinejo osmega odstavka 55. člena Zakona
o gospodarskih družbah1 šteje za veliko
gospodarsko družbo, je odgovorna za
storitev prekrška po 1. točki prvega
odstavka 530. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov2,
2. Odgovorna oseba Mojca Pogorelec je
odgovorna za storitev prekrška po četrtem
odstavku v zvezi s 1. točko prvega odstavka
530. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov,
ker odgovorna oseba kot direktorica družbe
M1, ki je pooblaščena ravnati v imenu te
družbe, ni zagotovila, da bi družba M1, ki je
skladno s 123. členom Zakona o trgu
finančnih instrumentov javna družba, katere
delnice oznake MR1R so uvrščene na
organiziran trg – Trg delnic, Standardna
kotacija (Ljubljanska borza d.d., Ljubljana),
objavila letno in konsolidirano letno poročilo
za poslovno leto 2018 tako, da bi izjava o
upravljanju družbe, ki je sestavni del
poslovnega poročila, slednje pa del letnega
oziroma konsolidiranega letnega poročila,

Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,
15/17 in 22/19 – ZPosS.
2 Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr. - veljavnega v času storitve prekrška.
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vsebovala tudi opis politike raznolikosti, ki
se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih
vodenja in nadzora družbe z vidika spola in
drugih vidikov, kot so npr. starost ali
izobrazba in poklicne izkušnje, in navedba
ciljev, načina izvajanja ter doseženih
rezultatov politike raznolikosti v obdobju
poročanja oziroma če se politika
raznolikosti v družbi ne izvaja, pa se v izjavi
o upravljanju to obrazloži,
temveč je javna družba M1 na SEOnet-u
Ljubljanske borze d. d. dne 26. 4. 2019
javno objavila Letno poročilo M1, finančna
družba, d.d., Ljubljana (revidirano letno
poročilo za poslovno leto 2018) brez
razkritja teh podatkov, ampak je zgolj
navedla, da družba politike raznolikosti ne
izvaja, ni pa bilo obrazloženo, zakaj je ne
izvaja, in Skupinsko letno poročilo Skupine
M1 za leto 2018 (konsolidirano letno
poročilo za poslovno leto 2018), ki pa ni
vsebovalo nobenega opisa izvajanja
politike raznolikosti ne navedbe, da se
politika raznolikosti ne izvaja z obrazložitvijo
zakaj ne,
s tem pa je M1 kršila 7. točko petega
odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih
družbah v zvezi s prvim odstavkom 133.
člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.
Na podlagi prvega in četrtega odstavka
530. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov v zvezi s 26. členom Zakona
o prekrških3 se izreče:
1. Pravni osebi M1 globa v višini 15.000,00
eurov (petnajst tisoč eurov 00/100);
2. Odgovorni osebi Mojci Pogorelec globa v
višini 800,00 EUR (osemsto eurov 00/100).
Izrečeni globi morata pravna oseba in
odgovorna oseba plačati v roku 30 (trideset)
dni po pravnomočnosti te odločbe o
prekršku. Če pravna oseba in odgovorna
oseba ne plačata globe v določenem roku,
se ta prisilno izterja.
Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških
pa lahko plačata kršitelja, če ne vložita
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Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US
in 73/19 – odl. US.

zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o
prekršku, samo polovico izrečene globe, če
jo plačata v osmih dneh po pravnomočnosti
odločbe. Če plačata pred pravnomočnostjo,
zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o
prekršku ni dovoljena.
Na podlagi prvega odstavka 144. člena v
zvezi z 8. točko prvega odstavka 143. člena
in drugim odstavkom 58. člena Zakona o
prekrških ter tretjega odstavka 34. člena
Zakona o sodnih taksah4 sta kršitelja dolžna
plačati stroške postopka – sodno takso, in
sicer pravna oseba v višini 1.500,00 EUR
(tisoč petsto eurov 00/100) in odgovorna
oseba v višini 80,00 EUR (osemdeset eurov
00/100), oba v roku 15 (petnajst) dni od
pravnomočnosti te odločbe o prekršku,
sicer se ti prisilno izterjajo.
Poziv za plačilo globe in sodne takse se v
skladu s prvim odstavkom 200.a člena
Zakona o prekrških priloži odločbi o
prekršku, ki se vroči zavezancem za plačilo.
Kršitelja lahko po poteku roka za plačilo
globe in stroškov postopka pri organu,
pristojnem za prisilno izterjavo (tj. Finančna
uprava Republike Slovenije), zaprosita za
obročno plačilo globe in stroškov postopka
(18. člen Zakona o prekrških).
Odgovorna oseba, ki zaradi svojega
premoženjskega stanja oziroma zmožnosti
za plačilo po kriteriju iz drugega odstavka
19.a člena Zakona o prekrških ne more
plačati globe in stroškov postopka v višini
najmanj 300 eurov, lahko najpozneje do
poteka roka za plačilo sodišču predlaga, da
se plačilo globe in stroškov postopka
nadomesti z delom v splošno korist.
Sodišče odobri nadomestitev plačila globe
in stroškov postopka z delom v splošno
korist predlagatelju, ki bi bil upravičen do
redne brezplačne pravne pomoči po
materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja
brezplačno pravno pomoč. Obseg dela v
splošno korist določi sodišče tako, da za
vsakih začetih 10 eurov globe in stroškov
postopka določi eno uro dela, pri čemer
lahko odrejeno delo traja najmanj 30 in
največ 400 ur. Rok, v katerem mora biti delo
Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odl. US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L
in 35/18 – odl. US.
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opravljeno, ne sme biti daljši od šestih
mesecev. Če storilec v celoti opravi obseg
ur dela v splošno korist, ki mu je bil določen,
se izrečena globa in stroški postopka ne
izterjajo.

Informacija o tem, ali je zoper odločbo
začet postopek sodnega varstva

Postopek sodnega varstva zoper odločbo
o prekršku ni bil začet.

