Ureditev notranjega upravljanja hranilnice
Hranilnica z vidika upravljanja v skladu s 33. členom Zakona o bančništvu uporablja dvotirni
sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Tako uprava kot nadzorni svet morata biti
sestavljena tako, da imata kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, potrebne za
opravljanje svoje funkcije.

Uprava hranilnice
Uprava ima dva člana (od katerih je eden predsednik), ki samostojno vodita posle hranilnice
ter jo zastopa in predstavljata navzven. Svoje delo opravljata na podlage pogodbe o zaposlitvi,
sklenjene za polni delovni čas.
Člana uprave v skladu s Politiko ocenjevanja članov upravljalnega organa Primorske hranilnice
Vipava d.d. imenuje nadzorni svet za mandatno obdobje petih let. Za člana uprave je lahko
imenovana oseba, ki:
1. ima znanje, veščine in izkušnje za vodenje poslov hranilnice ali družbe primerljive velikosti
in dejavnosti kot hranilnica oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ima ugled in lastnosti za vodenje poslov hranilnice ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o
njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega vodenja poslov hranilnice v skladu s
pravili o upravljanju tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter
preprečevanja nasprotja interesov;
3. je sposobna za opravljanje svoje funkcije zagotoviti zadostno količino časa, ki je potreben
za učinkovito opravljanje funkcije.
Član uprave lahko funkcijo opravlja po pridobitvi dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave oziroma pod pogoji v skladu s 5. in 6. odstavkom 39. člena Zakona o bančništvu.

Nadzorni svet hranilnice
Nadzorni svet ima pet članov (od katerih je eden predsednik in drugi namestnik predsednika).
Člane nadzornega sveta za obdobje štirih let imenuje skupščina hranilnice.
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki:
1. ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov hranilnice ali
družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot hranilnica oziroma drugih primerljivih poslov;
2. ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov hranilnice ter njeno ravnanje ne
vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad
vodenjem poslov hranilnice v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi
standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov;
3. je sposobna za opravljanje svoje funkcije zagotoviti zadostno količino časa, ki je potreben
za učinkovito opravljanje funkcije.
V skladu z Zakonom o bančništvu je nadzorni svet imenoval revizijsko komisijo in komisijo za
tveganja, komisija za prejemke in komisija za imenovanje pa nista bili imenovani, saj hranilnica
ni pomembna banka. Njune naloge opravlja nadzorni svet kot celota.

