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POVZETEK 

Podjetja pri svojem poslovanju potrebujejo tudi pomoč bank v obliki financiranja, banke pa s 

tem prevzemajo kreditno tveganje. Ena izmed najpomembnejših oblik zmanjševanja 

kreditnega tveganja je zavarovanje posojilnih obveznosti. Na osnovi dosegljivih podatkov 

ugotavljam, da se banke kljub velikemu številu oblik zavarovanja v največji meri odločajo za 

zastavo nepremičnin. Podjetja pa se pri svojem poslovanju lahko srečajo tudi s krizo. V času 

krize zakonodaja nudi več oblik postopkov zaradi insolventnosti. Če kriza še ni povzročila 

nepopravljive škode, se lahko podjetje odloča za prestrukturiranje skozi postopek prisilne 

poravnave, kadar pa je kriza pustila tako velike posledice, da ga ni več moč rešiti, podjetju 

preostane le še stečajni postopek. Rezultati analiz podatkov v magistrski nalogi kažejo trend 

strmega naraščanja števila začetih stečajnih postopkov v zadnjih letih. Pri podjetju v krizi za 

banke odigra pomembno vlogo oblika zavarovanja posojilnih obveznosti, saj le določene 

izmed njih omogočajo učinkovito poplačilo. Na osnovi analize Baselskih meril primernosti 

zavarovanj ter analize sledenja tem merilom ugotavljam, da to le v nekaterih primerih in 

pogledih omogoča učinkovitejše unovčevanje zavarovanj. 

Ključne besede: financiranje podjetij, boniteta podjetij, zavarovanje posojilnih obveznosti, 

kriza, postopki zaradi insolventnosti, unovčevanje zavarovanj. 

 

SUMMARY 

In the process of doing business companies need assistance in the form of bank financing 

where banks take over the credit risk. One of the most important forms of reducing the credit 

risk is the insurance of credit obligations. Based on available data I found out that despite of 

the large number of forms of insurance banks in most cases decide to pledge the real property. 

Companies can face crisis while doing their business. In times of crisis the law provides 

several types of insolvency proceedings. If the crisis has not caused irreparable damage, the 

company may decide to restructure through a procedure of receivership. On the other hand, 

when the crisis has left such a big impact that companies can no longer be rescued, the 

company is left with the bankruptcy proceedings. The results of data analysis in the thesis 

show a trend of sharp increase in the number of bankruptcy cases in recent years. When the 

company is in crisis a form of credit insurance liabilities play an important role for the banks 

because only some of them allow for a more efficient payment. Based on the analysis of Basel 

criteria of appropriateness of insurance and the analysis of tracking these criteria I establish 

that this is a more efficient way of cashing in insurance only in some cases. 

Keywords: financing companies, companies’ reliability, credit insurance liabilities, crisis, 

insolvency proceedings, cashing in insurances. 

UDK: 347.427:336.77(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Podjetja pri svojih investicijah in poslovanju nasploh potrebujejo tudi finančno podporo bank. 

Istočasno pa mora banka dobro presoditi, komu bo denar posodila. Pri vsakem kreditnem 

poslu prevzame banka kreditno tveganje, ki je eno najpomembnejših tveganj bančnega 

poslovanja. Gre za tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do 

banke. Nadzor nad kreditnim tveganjem je izredno pomemben, saj se tako znižuje tveganje, 

da banka posojenih sredstev ne bo dobila vrnjenih. 

Kreditni posli se večinoma ne izvršujejo v tistem trenutku, ko so nastali. Izvršitev posla ter 

njegovo plačilo nista sočasna, kar pomeni, da banka v celoti izpolni svojo obveznost, 

kreditojemalec pa jo mora kasneje. Za banko, ki svojo obveznost izpolni prva, je pomembno, 

da si zagotovi še izpolnitev obveznosti drugega partnerja v poslu, zato so se razvile različne 

oblike zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

Osnovni namen kreditnega zavarovanja je zmanjševanje kreditnega tveganja, saj mora banka 

pri vsakem kreditnem poslu računati z možnostjo izpada vračila kredita.
1
 Zato se banka pri 

sklepanju pogodbe s komitentom dogovori za ustrezen instrument kreditnega zavarovanja. 

Zaradi raznolikosti instrumentov zavarovanja je tudi njihova učinkovitost različna. Izbira 

načinov zavarovanja in utrditve obveznosti je odvisna od več dejavnikov (poznavanja 

poslovnega partnerja, razpoložljivega časa, finančnega stanja ...). Banke se glede na svoje 

prioritete odločijo za eno izmed oblik zavarovanja in utrditve pogodbenih obveznosti, kot so 

lahko osebna zavarovanja (poroštvo, bančna garancija), stvarna zavarovanja (hipoteka, 

zastavna pravica ...) in plačilni mehanizmi (menica, ček, dokumentarni akreditiv).  

Obstaja veliko načinov zavarovanja izpolnitve pogodbenih obveznosti, vendar noben ne 

zagotavlja absolutne gotovosti, zato se teži k iskanju oblike, ki zagotavlja čim večjo 

zanesljivost kasnejše izpolnitve obveznosti. Zaradi velikega števila možnih oblik zavarovanja 

in utrditve obveznosti sem se odločila predstaviti in analizirate tiste, ki se v poslovni praksi 

večkrat pojavljajo. 

Evropska unija zaradi nestabilnega in ranljivega trga sprejema vrsto ukrepov, med katerimi je 

za banke med pomembnejšimi kapitalski sporazum Basel, ki usmerja delovanje bank tudi v 

                                                 
1 Čibej (2006, 1) izrazov kredit in posojilo ne označuje kot sinonima, vendar kredit opredeljuje kot 
denarno obliko posojanja, posojilo pa je lahko samo ena od možnih pojavnih oblik kreditnega odnosa. 
Kreditni odnos nastane vsakokrat, ko sta dajatev in nasprotna dajatev časovno razmaknjeni. Čibej 
(2006, 1) tako meni, da lahko vsebinsko izraza "posojilo" in "kredit" uporabljamo izmenično. 
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Sloveniji. Ker Basel I ni bil kos spremembam in razvoju trga, ga je nasledil izboljšan in strožji 

Basel II. Temu kot odgovor na aktualno krizo z uvedbo še strožjih pogojev sledi Basel III. 

Pomen kakovostnega zavarovanja se izpostavlja še posebej sedaj, v času ekonomske in 

finančne krize, zaradi katere je vse več podjetij postalo neplačnikov oziroma so vse pogostejši 

insolvenčni postopki zoper podjetja. Unovčevanje zavarovanj zahteva sledenje določenim 

postopkom, ki omogočajo uspešno poplačilo, v insolvenčnih postopkih pa se način 

unovčevanja še dodatno spremeni. 

Ker Evropska unija z vse večjo strogostjo nadzoruje in usmerja delovanje finančnih institucij, 

še posebej bank, želim v magistrski nalogi ugotoviti, ali dosledno upoštevanje Baselskih 

usmeritev pri kreditnih zavarovanjih omogoča uspešnejše unovčenje zavarovanja in s tem 

poplačila oziroma ali sledenje Baselskim usmeritvam daje večje možnosti uspešnega 

poplačila tudi v insolvenčnih postopkih. 

Možnosti unovčevanja zavarovanja izven kot tudi v insolvenčnih postopkih so odvisne od več 

dejavnikov. Tukaj gre izpostaviti predvsem obliko zavarovanja posojilnih obveznosti, ki 

lahko daje banki različne obsege pravic. Večja upravičenost do prioritetnega poplačila pa še 

vedno ne zagotavlja tudi dejanskega poplačila, saj je drugi pomemben dejavnik, ki je povezan 

s samo obliko zavarovanja, obseg izkupička iz naslova unovčevanja zavarovanja, ki se zaradi 

razmer prisilne prodaje premoženja lahko bistveno razlikuje od pričakovanega obsega. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen raziskovalnega dela je proučiti prednosti in slabosti postopkov najpogosteje 

uporabljenih zavarovanj posojilnih obveznosti in izpostaviti tiste ključne faze, ki bistveno 

vplivajo na kakovost urejenega zavarovanja ter s tem na večjo uspešnost unovčevanja 

zavarovanja, s poudarkom na insolvenčnih postopkih. Izpostaviti želim tudi spremembe 

statusa zavarovanj v primeru insolvenčnih postopkov nad dolžnikom. 

Glavni cilji raziskovalnega dela so tako kritično predstaviti in analizirati obstoječo literaturo s 

področja zavarovanj posojilnih obveznosti ter s področja insolvenčnih postopkov in na osnovi 

izkušenj ter analize strukture zavarovanj posojilnih obveznosti na ravni Slovenije opredeliti 

najpogosteje uporabljene oblike zavarovanja posojilnih obveznosti. Primerjala sem strukturo 

zavarovanj posojilnih obveznosti v določenem obdobju pred gospodarsko in finančno krizo s 

strukturo zavarovanj posojilnih obveznosti glede na zadnje razpoložljive podatke v času 

priprave raziskovalnega dela. 

S pomočjo podrobne analize zakonodaje in obstoječe literature sem ugotovila ključne 

postopke za uspešno unovčitev najpogosteje uporabljenih kreditnih zavarovanj v primeru 

uvedbe insolvenčnih postopkov nad dolžnikom. Ugotavljala sem tudi, ali sledenje Baselskim 
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merilom primernosti zavarovanj zagotavlja uspešno unovčitev zavarovanj tudi v primeru 

insolvenčnih postopkov. 

Prav tako so ugotovljeni trendi rasti števila začetih stečajnih postopkov v obdobju od začetka 

gospodarske krize pa do danes. Zanimalo me je tudi, katere dejavnosti podjetij izstopajo na 

področju začetih stečajnih postopkov ter ali so začetemu stečajnemu postopku bolj podvržena 

podjetja, ki so manj časa aktivna na trgu. 

Na osnovi zgoraj pridobljenih informacij sem priporočala postopke pri urejanju zavarovanj 

posojilnih obveznosti ter podala priporočila za nadaljnje raziskovanje. 

S pomočjo navedenih postopkov dela ter priprave magistrske naloge sem preverjala naslednje 

hipoteze: 

H1: Navkljub širokim možnostim zavarovanja posojilnih obveznosti se zastava nepremičnin 

kot oblika zavarovanja še vedno uporablja v več kot polovici primerov v portfelju domače 

banke. 

H2: Struktura zavarovanj posojilnih obveznosti se je v primerjavi z obdobjem pred 

nastopom gospodarske in finančne krize bistveno spremenila. 

H3: V začetih stečajnih postopkih v preteklih letih predstavljajo na področju dejavnosti 

največji delež podjetja iz gradbeništva, po velikosti podjetja predstavljajo največji delež 

majhna in mikro podjetja, po starosti podjetja pa največji delež v začetih stečajnih postopkih 

pripada podjetjem mlajšim od dveh let. 

H4: Sledenje merilom primernosti kreditnih zavarovanj po Baslu zagotavlja učinkovitejše 

unovčenje instrumentov zavarovanja, tudi v primeru, ko je dolžnik v insolvenčnem postopku, 

kar posledično izboljšuje položaj banke kot kreditodajalca. 

1.3 Raziskovalne metode 

Pričujoča raziskovalna naloga je t. i. uporabna oziroma aplikativna raziskava, ki je med 

drugim namenjena razumevanju procesov (Tratnik 2002, 13). Skozi raziskovalno delo sta 

temeljna procesa, ki sem ju želela podrobneje raziskati, proces sklepanja zavarovanj 

posojilnih obveznosti ter proces unovčevanja teh zavarovanj. Ključni za raziskovalno delo sta 

tudi strukturi zavarovanj posojilnih obveznosti bank v obdobju pred začetkom gospodarske 

krize do danes ter trend rasti števila stečajnih postopkov razdeljen po dejavnosti, velikosti in 

starosti podjetja. 

Za izdelavo raziskovalnega dela sem uporabila različne raziskovalno-analitične metode: 

 Teoretični del je namenjen opisovanju spoznanj. V tem delu so s pomočjo proučevanja 

domače in tuje literature, člankov ter internetnih virov zbrani podatki in informacije s 
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področja financiranja podjetij, o oblikah zavarovanj posojilnih obveznosti ter ključni 

podatki o insolvenčnih postopkih. Proučitev zakonodaje s področja proučevane teme ter 

priporočil regulatorja bančnega poslovanja je osnova za zbrane informacije o zahtevanih 

internih postopkih bank pri sklepanju zavarovanj posojilnih obveznosti ter možnosti 

unovčevanja teh zavarovanj, tudi v insolvenčnih postopkih. Uvodni del magistrske naloge 

je tako zasnovan na deskriptivnem pristopu, s katerim so opisana dejstva ter procesi 

proučevane tematike, sklepne ugotovitve pa združene v celoto z metodo sinteze. Z 

metodo kompilacije sem na osnovi povzetih spoznanj in stališč prišla do novih 

posplošenih sklepov. Za proučevanje danega problema sta uporabljeni tudi metoda 

analize in metoda komparacije posameznih predpisov ter postopkov, svoje izkušnje in 

veščine na področju obravnavane tematike pa sem vključila s pomočjo empirične metode. 

Metode zbiranja podatkov v tej fazi so bile predvsem proučevanje primarnih in 

sekundarnih virov ter internih gradiv banke. 

 V empiričnem delu raziskovalne naloge sem uporabila analitični pristop, saj je najprej 

analizirana struktura zavarovanj posojilnih obveznosti (sekundarni podatki) na osnovi 

pridobljenih podatkov na ravni Slovenije. Prav tako je analiziran trend dinamike rasti 

števila začetih stečajnih postopkov v omejenem obdobju, podrobneje je analizirana 

pogostost števila začetih stečajnih postopkov glede na dejavnost, starost in velikost 

podjetja. V nadaljevanju je na osnovi predhodno proučenega procesa sklepanja določenih 

oblik kreditnih zavarovanj analizirana še uspešnost procesa unovčevanja zavarovanj 

posojilnih obveznosti s pomočjo proučitve ter primerjave konkretnih primerov. Zaradi 

obravnave ter primerjave konkretnih primerov gre v tem delu raziskovalnega dela za 

pluralno študijo primera. 

Empirični del je tako razdeljen na tri področja, in sicer: 

 Pridobitev sekundarnih podatkov o strukturi zavarovanj posojilnih obveznosti v času pred 

gospodarsko krizo pa vse do časa priprave naloge. Metoda zbiranja podatkov v tem 

primeru je analiza dokumentov kot virov podatkov (Poročila o finančni stabilnosti, Banka 

Slovenije). Razlogi za uporabo sekundarnih podatkov so predvsem v oteženem 

pridobivanju primarnih podatkov v zvezi s strukturami zavarovanj posojilnih obveznosti 

pri posameznih bankah. Poslovne banke namreč konkretnih podatkov v času zaostrenih 

razmer na finančnem in gospodarskem področju niso pripravljene predložiti v uporabo. 

Smiselnost uporabljenih sekundarnih podatkov je razvidna tudi v verodostojnosti in 

ustreznosti Banke Slovenije kot izdelovalca sekundarnih podatkov. S pomočjo usmeritev 

preverjanja ustreznosti in uporabnosti podatkov iz dokumentov (Tratnik 2002, 65) so ti 

uporabni iz vidika splošne ustreznosti (ustrezajo ciljem raziskave, pridobljeni so iz prave 

populacije in izkazujejo stanje v preteklih letih), zaradi funkcije Banke Slovenije pa te 

podatke lahko opredeljujemo tudi kot zanesljive in kredibilne (konkretna ustreznost). 

Uporabljena analitična metoda je sekundarna analiza, s katero analiziramo sekundarne 
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podatke. V tem delu magistrske naloge sta bili preizkušeni in dokazovani hipotezi H1 in 

H2. 

 Pridobljeni podatki o dinamiki rasti števila začetih stečajnih postopkov so temelj za 

analizo dinamike po dejavnosti, starosti in velikosti podjetja. Tudi v tem delu je metoda 

zbiranja podatkov analiza dokumentov kot virov podatkov (AJPES). Podatki o številu 

začetih stečajnih postopkih so dosegljivi na omejenih virih in jih je moč uporabiti zgolj 

kot sekundarne podatke. Uporabljena analitična metoda je sekundarna analiza, s katero so 

analizirani sekundarni podatki. V tem delu magistrske naloge je bila preizkušena in 

dokazovana hipoteza H3. 

 Primerjava oziroma komparativna metoda je uporabljena za testiranje hipoteze H4. 

Primerjana sta postopek ter uspešnost unovčevanja zavarovanj v primeru, ko banka sledi 

merilom primernosti kreditnih zavarovanj po Baslu, ter v primeru, ko ta merila niso delno 

ali v celoti upoštevana. 

1.4 Omejitve in predpostavke 

V teoretičnem delu zbranih ugotovitev na osnovi proučevane literature nisem posebej 

preverjala, temveč smatram, da držijo. Zaradi velikega števila različnih oblik zavarovanja 

posojilnih obveznosti sem se v raziskovalnem delu osredotočala le na nekatere oblike 

zavarovanj. Posamezne oblike zavarovanj so zaradi predstavitve širine možnosti zavarovanj 

zgolj omenjene, ne pa tudi podrobneje obravnavane in niso predmet podrobnejših analiz. 

Namen naloge namreč ni podrobno proučevanje vseh možnih oblik zavarovanja posojilnih 

obveznosti, temveč predstavitev najpogosteje uporabljenih ter podrobnejši pregled možnosti 

unovčevanja nekaterih oblik zavarovanja posojilnih obveznosti s poudarkom na insolvenčnih 

postopkih. Ker na osnovi kreditnih pogodb prihaja do več različnih posojilnih obveznosti 

(glavnica, obresti, stroški itd.), ki imajo drugačne prioritete pri unovčevanju zavarovanja, 

omejujem posojilne obveznosti zgolj na glavnico. Postopki zaradi insolventnosti so proučeni 

in predstavljeni v meri in po področjih, ki so ključni za osnovno razumevanje postopkov ter se 

neposredno nanašajo na pravice iz sklenjenih zavarovanj posojilnih obveznosti. Podrobnejša 

analiza celotnih postopkov zaradi insolventnosti ni narejena, saj namen naloge ni pridobivanje 

poglobljenega znanja ter podrobna predstavitev postopkov v celoti. 

V raziskovalnem delu sem med drugim želela ugotoviti tudi, ali sledenje Baselskim merilom 

primernosti zavarovanj pomeni posledično tudi uspešno unovčenje zavarovanja. Pri tem je 

vsebina uspešnosti unovčenja zavarovanja bolj osredotočena na upravičenost unovčitve kot 

višino poplačila. Merila primernosti so v nekaterih primerih opredeljena bolj opisno in 

vsebinsko kot natančno merljivo in dokazljivo, zato sem pri preizkušanju učinkov sledenja 

merilom ugotavljala učinke tistih meril, ki so natančneje opredeljena. 

Prav tako me zanima stanje le na področju Slovenije, zato je bila proučevana slovenska 

zakonodaja in pravna praksa. Smatram, da so pridobljeni podatki na javno dosegljivih virih 
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Banke Slovenije točni ter reprezentativni. Zato je raziskava pripravljena iz predpostavke, da 

zaradi enotne regulative Banke Slovenije in zakonodaje slovenske banke zavarujejo kreditne 

posle ter izvajajo postopke unovčevanja na primerljiv način. V konkretno predstavljenih 

primerih so navedeni zgolj podatki, ki so zadostovali za želeno analizo obravnavane teme in 

prikaz rezultatov. Nekateri podatki iz konkretnih primerov so nekoliko prirejeni, da ne bi bilo 

moč razbrati, za katerega komitenta dejansko gre, vendar poudarjam, da so prirejeni na način, 

ki vsebinsko ne spreminja realnega stanja. Vsi podatki so pripravljeni na določen datum, zato 

prikazujejo trenutno stanje. Upoštevam tudi predpostavko, da se je zaradi gospodarske in 

finančne situacije v času globalne krize struktura zavarovanj posojilnih obveznosti nekoliko 

spremenila v smislu zaostrovanja pogojev zavarovanja posojilnih obveznosti. 

Pri analizi podatkov, ki mi jih je posredoval AJPES, upoštevam dejstvo, da je bil Poslovni 

register Slovenije (v nadaljevanju: PRS) do 1. 2. 2008 izvedeni register (sodni register ni bil 

del PRS). V PRS so se vpisali tisti dogodki oziroma spremembe, za katere je upravljavec PRS 

prejel dokumentacijo, zato podatki za januar 2008, ki so vključeni v leto 2008, in za leto 

2007, niso nujno točni. Tudi po 1. 2. 2008 je bilo podatke iz PRS mogoče pridobiti le na 

osnovi šifre vrste spremembe, ki jo določa AJPES. To pomeni, da je AJPES lahko pripravil 

podatke iz PRS, ki pa niso nujno popolnoma enaki podatkom, ki jih vodijo stečajna sodišča v 

Vpisniku insolventnih postopkov. Do razlik med podatki PRS in objavami podatkov o 

insolventnih postopkih oziroma podatkov stečajnih sodišč lahko pride tudi zato, ker se podatki 

o insolventnih postopkih v PRS oziroma sodni register vpišejo z določenim časovnim 

zamikom. 

Ker gre v nalogi za pluralno študijo primera, je potrebno omeniti tudi omejitve take vrste 

raziskave. Več primerov sicer lahko prispeva k raziskavi, saj lahko identificiramo, kako se 

določene značilnosti ponavljajo in tako predstavljajo nek vzorec, na drugi strani pa 

povzročajo dodajanje novih značilnosti, ki jih ni moč medsebojno povezati. Pluralne študije 

primera vključujejo več kot en primer, vendar nikoli velikega števila primerov in tudi ne 

uporabljajo statističnega načina sklepanja. Študija je bila izvedena na osnovi manjšega števila 

opisov različnih primerov uporabe oblik zavarovanja, vendar je bila posamezna oblika 

predstavljena le na enem primeru. V tem vidiku raziskave se kot omejitev pojavi problem 

posploševanja zaradi relativno majhnega vzorca. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz osmih poglavij in je razdeljena na teoretični in empirični 

del. V prvem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča obravnavane tematike, 

namenjena osnovni predstavitvi problema, namena in ciljev naloge. V tem poglavju so 

opredeljene tudi raziskovalne metode, s pomočjo katerih je naloga pripravljena in s pomočjo 

katerih so se preverjale v istem poglavju zastavljene hipoteze. 
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Temu delu sledi v drugem poglavju predstavljen zakonodajni okvir bančne regulative tako na 

področju domače zakonodaje kot tudi usmeritve, ki jih domačemu regulatorju podaja 

Evropska unija. Kot ključno tveganje, s katerim se sooča banka in ki je bistveno za 

obravnavano problematiko, je v tretjem poglavju predstavljeno kreditno tveganje. V 

nadaljevanju teoretičnega dela so v četrtem poglavju kot oblika zniževanja kreditnega 

tveganja podrobneje opisane in opredeljene posamezne najpogosteje uporabljene oblike 

zavarovanj ter v petem poglavju še merila primernosti posameznih oblik, ki jih regulator 

uvaja na osnovi Baselskih smernic. 

Ker kakovostno zavarovanje pride še posebej v obzir v primeru unovčevanja zavarovanj, ki 

navadno sledi obdobju krize v podjetjih, je to področje z navedbo razlogov za nastanek krize 

ter možnih rešitev krize v podjetjih vsebina šestega poglavja. V šestem poglavju so 

predstavljeni tudi insolvenčni postopki pa tudi ključni dejavniki insolvenčnih postopkov kot 

možni posledici krize v podjetju. 

Vsa teoretična izhodišča so v sedmem poglavju omogočala razumevati pridobljene podatke na 

osnovi analiz strukture zavarovanj in pokritosti portfelja bank z zavarovanji na ravni 

Slovenije. Ker sem v magistrski nalogi želela ugotoviti tudi dinamiko začetih stečajnih 

postopkov, sedmo poglavje vsebuje tudi analizo te dinamike glede na dejavnost SKD, velikost 

podjetja ter starost podjetja. 

Baselska merila primernosti zavarovanj bi morala vplivati tudi na rezultate unovčevanja 

zavarovanj, zato sem v sedmem poglavju analizirala še vpliv sledenja tem merilom na 

učinkovitost unovčevanja zavarovanj, tako v primeru unovčevanja izven in kot tudi v 

insolvenčnih postopkih. 

Pridobljeni podatki omenjenih analiz ter teoretična spoznanja so mi v zaključnem delu 

sedmega poglavja naloge omogočili oblikovati stališče do predhodno zastavljenih hipotez ter 

postaviti temelje za nove dileme obravnavane tematike. 

V zadnjem, osmem poglavju so sklepne misli, kjer navajam, kaj sem v nalogi proučevala, 

kako so bili zastavljeni cilji, kakšen je namen naloge ter kako sem obravnavano tematiko, 

analize in oblikovana stališča v nalogi strukturirala. Navajam tudi predpostavke in omejitve 

naloge, ki so pomembno vplivale na končna stališča. V tem delu so izpostavljena tudi ključna 

spoznanja glede zastavljenih hipotez ter njihova kritična presoja in s tem predlogi za nadaljnje 

raziskovanje obravnavanega področja. 
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2 BANČNA REGULATIVA 

2.1 Bančna regulativa skozi čas 

Upravljanje s krediti je bila dolgo stvar le bank, danes pa bankam konkurirajo podjetja, ki 

ponujajo storitve leasinga in faktoringa, ter razne druge oblike finančnih podjetij, ki ponujajo 

storitve na področju kreditiranja. Spremembe na področju ponudbe kreditiranja je Smithson 

(2003, 1−5) združil v tri skupine: 

 V zadnjih letih so bile banke izpostavljene več in večjim tveganjem, saj so postali 

portfelji danih kreditov razpršeni na komitente z dobro kreditno sposobnostjo ter 

bonitetno oceno, zaradi trenutnega stanja na finančnem in gospodarskem področju pa vse 

več tudi na komitente v slabi kondiciji in s tem s slabo boniteto. 

 Zaradi nižjih razlik v obrestni marži banke zaslužijo nižje donose, delničarji ne dosegajo 

velikih dodanih vrednosti iz tega področja, s krediti banke le vzpostavljajo dolgoročnejši 

poslovni odnos s komitenti, krediti pa so v glavnini največji krivci za pretekle izgube. 

 Banke so prešle iz tradicionalnega pristopa kreditiranja na pristop portfelja. 

Tradicionalen pristop kreditiranja se od pristopa portfelja razlikuje v strategiji investiranja (iz 

»ustvariti in držati« na »distribuirati naprej«), lastništvu kreditnih sredstev (nekoč v rokah 

poslovne enote, danes upravljavcev portfelja) ter v cenitvi izgub (nekoč financirane iz 

kreditnega volumna, danes tveganju prilagojeno poslovanje). Se pa je zaradi spremenjenega in 

bolj tveganega načina kreditiranja povečala regulacija bančnega sektorja, saj so banke danes 

najbolj regulirane na nacionalni in mednarodni ravni. 

Država ima v večini razvitih držav močan vpliv na bančni sistem ter tako tudi na kreditne 

posle. Glavni motivi za tako intenzivno regulativo so gotovo gospodarsko- in 

družbenopolitični. V veliki meri so k obliki regulacije pripomogle gospodarske krize, v 

osnovi gospodarska depresija na začetku 30-ih prejšnjega stoletja, kakor tudi gospodarska in 

finančna kriza, ki se je pričela v letu 2007 in katere priča smo še danes. 

Glogovšek (2008, 427−428) navaja vpliv države na kreditne posle iz treh vidikov: 

 Kreditno poslovanje je aparat, ki zagotavlja preskrbo s krediti. Bank se ne obravnava kot 

podjetja, ki si med seboj konkurirajo in iščejo čim donosnejše možnosti za naložbo svojih 

sredstev, temveč se jih obravnava kot člene organizacije, ki razdeljuje sredstva. Država s 

svojimi omejitvami tako uveljavlja funkcijo vzvoda pri preskrbi s krediti in s tem tudi v 

centralnem sistemu urejanja gospodarske rasti. 

 Kreditni posli so aparat za preskrbo z denarjem, kar pomeni, da država s svojimi 

omejitvami pri odločanju v bankah uveljavlja vzvod za vodenje preskrbe z denarjem in s 

tem tudi zaposlovanja ter ravni cen. 
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 Terjatve do kreditnih bank veljajo za terjatve »sui generis«, kar pomeni, da se vlaganje 

prihrankov v banke smatra skoraj za državljansko dolžnost, zato so upniki bank bolj 

zaščiteni kot imetniki drugih vrst terjatev. 

Obstaja razlika med pojmoma bančna regulacija ter bančni nadzor. Bančna regulacija pomeni 

postavitev meril poslovanja bank (določena kapitalska ustreznost), bančni nadzor pa temelji 

na preverjanju, spremljanju in izvajanju revizije nad delovanjem bank z namenom, da te 

dejansko delujejo v skladu z zakonodajo in pravili. Regulacija je nujno potrebna zaradi 

zagotavljanja dobrega delovanja gospodarstva in oskrbovanja gospodarstva s potrebnimi 

storitvami, ki uravnavajo asimetričnost informacij, saj trg ni sposoben sam uravnavati 

ponudbe in povpraševanja. Z bančno regulacijo in kasnejšim nadzorom so postavljena 

nadzorovana pravila igre. Ker gre pri bančnem sistemu za velik vpliv na celotno gospodarstvo 

in bi zaradi slabih usmeritev bančnega poslovanja morebiten propad katere koli banke 

povzročil motnje v celotnem gospodarstvu, je nujna močna regulacija in še večji nadzor 

poslovanja bank. 

Regulacija poslovanja bank je usmerjena na več področij, Van Gestel in Baesens (2009, 52) 

pa osnovne kategorije bančne regulacije delita na: 

 državno zavarovanje depozitov, 

 nadzor bank in bonitetni nadzor, 

 nadzor upravljanja s tveganji, kapitalske zahteve in obvezne rezerve, 

 zahteve po bančnih razkritjih, 

 varstvo potrošnikov, 

 omejitve konkurence ter 

 ločitev poslovnega in investicijskega bančništva. 

Poleg že omenjenih področij in načina regulacije Rochet (2008, 21) kot regulatorjevo 

intervencijo omenja še nujne likvidnostne injekcije centralnih bank, ki delujejo kot 

kreditodajalec v skrajni sili. Še tako dobra bančna regulacija pa lahko tveganja le zniža, 

nikakor pa jih ne more izločiti iz poslovanja banke ter prevzeti odgovornosti za siceršnje 

poslovanje. 

Poslovanje bank je kot rečeno usmerjano skozi dva zakonodajna okvirja: smernice Evropske 

unije in domača zakonodaja. Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije, ki ne 

samo usmerja in nadzoruje slovenske banke, temveč tudi jamči za njene obveznosti. 

Pomembna domača pravna temelja poslovanja bančništva sta Zakon o bančništvu in Zakon o 

gospodarskih družbah. Banka Slovenije pa usmerja delovanje slovenskih bank tudi skozi 

posamezna priporočila in sklepe. Med pomembnejšimi obligatornimi smernicami Evropske 

unije pa so gotovo Baselski standardi (Dimovski in Gregorič 2000, 30). 
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Uveljavljanje splošno veljavnih bonitetnih zahtev za kreditne banke ter nadzor nad njimi, ki 

ga izvajajo pristojne institucije, omogočata preprečevanje verižnih reakcij med bankami, ki bi 

lahko nastale zaradi insolventnosti ene izmed njih. Namen zakonske ureditve je tako 

zagotavljanje reda v kreditnih poslih in s tem zmanjševanje nevarnosti nastanka kriz. Bančni 

nadzor sicer res ni namenjen preprečevanju insolventnosti posamezne banke, je pa nujen 

korak k zmanjševanju možnosti nastanka kriz v bankah, kot gospodarski panogi (Glogovšek 

2008, 429−430). 

2.2 Slovenska bančna zakonodaja 

Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom preverjanja, ali banke spoštujejo 

pravila, ki jim jih določa. Nadzor opravlja s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil 

in obvestil posameznih bank, prav tako opravlja preglede poslovanj in izreka določene ukrepe 

v primeru nezadostnega upoštevanja pravil (Dimovski in Gregorič 2000, 39). 

Navajam zakonodajne okvirje poslovanja slovenskih bank, ki se nanašajo na tematiko 

magistrske naloge: 

Zakon o bančništvu (v nadaljevanju: ZBan-1) ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor 

in prenehanje kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji in pogoje, pod katerimi 

lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo bančne storitve, vzajemno 

priznane finančne storitve in storitve izdaje elektronskega denarja na območju Republike 

Slovenije. 

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) določa temeljna statusna 

korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov 

posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic, povezanih oseb, gospodarskih interesnih 

združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. 

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju: OZ) vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa 

obligacijska razmerja. 

Stvarno pravni zakonik (v nadaljevanju: SPZ) ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in 

stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v 

nadaljevanju: ZFPPIPP), ki ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi 

insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih 

oseb. 
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Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic podrobneje določa sestavine in lastnosti, razmerja 

in omejitve ter odbitne postavke pri izračunu kapitala banke oziroma hranilnice in opredeljuje 

minimalni kapital banke.  

Sklep o kapitalski ustreznosti podrobneje določa sestavine, omejitve in odbitne postavke pri 

izračunu kapitala banke oziroma hranilnice, stopnje za tehtanje kreditnega tveganja, 

konverzijske faktorje v izračunu tveganju prilagojene aktive, način izračuna drugih tveganjem 

prilagojenih postavk ter izračun kapitalskega količnika kot razmerja med kapitalom in vsoto 

tveganju prilagojene aktive, povečane za drugim tveganjem prilagojene postavke. Banka mora 

zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste storitev, ki jih 

opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev. 

Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (v nadaljevanju: Skl-

OIKT) opredeljuje, da morajo banke spremljati in ocenjevati kreditno tveganje, ki so mu 

izpostavljene pri svojem poslovanju. Narekuje tudi, da mora banka finančna sredstva in 

prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah razvrstiti v skupine po tveganosti in oceniti 

višino izgub iz kreditnega tveganja (oslabitev sredstev na nadomestljivo vrednost in 

oblikovanje rezervacij za zunajbilančne postavke) v skladu z mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja. Razvrščanje v skupine po Sklepu temelji na oceni sposobnosti 

dolžnika izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti in kakovosti zavarovanja. 

Sklep o kreditnih zavarovanjih (v nadaljevanju: Skl-ZAV) določa oblike kreditnih zavarovanj, 

ki jih banke in hranilnice lahko uporabljajo za namene zmanjševanja kreditnega tveganja 

(primerna kreditna zavarovanja); minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri vsaki 

primerni obliki kreditnega zavarovanja, da se njeni učinki na zmanjševanje kreditnega 

tveganja lahko priznajo; izračun učinkov primernih kreditnih zavarovanj na zmanjševanje 

kreditnega tveganja. 

Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za 

banke in hranilnice (v nadaljevanju: Skl-KZKTSP) določa pravila o izračunu kapitalske 

zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, in sicer: 

določitev vrednosti izpostavljenosti2
 in opredelitev kategorij izpostavljenosti ter izračun 

tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti; pravila za določanje uteži tveganja znotraj 

posameznih kategorij izpostavljenosti; način uporabe različnih bonitetnih ocen za določanje 

uteži tveganja; izračun zneska kapitalske zahteve za kreditno tveganje. 

Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega 

kapitala za banke in hranilnice določa pravila v zvezi z upravljanjem s tveganji v bankah in 

                                                 
2 Izpostavljenost je vsaka postavka sredstev (terjatve banke, naložbe banke v finančne instrumente in 
kapitalske deleže) ali zunajbilančna postavka - pogojne terjatve banke (ZBan-1, 113. člen). 
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hranilnicah, in sicer glede organizacijskih zahtev in obravnave tveganj, sistema upravljanja in 

procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala. 

Ključni kazalec za regulacijo bančnega delovanja, ki ga nadzorniki bank uporabljajo, je 

kazalec kapitalske ustreznosti. Funkcija bančnega kapitala je kritje morebitnih izgub iz 

naslova tveganj, ki jih nosi banka pri svojem poslovanju (Dimovski in Gregorič 2000, 18). 

Kapital banke je tisti del bančne bilance, ki zagotavlja banki varnost pred nepričakovanimi 

izgubami in jih tudi krije, zato zadostna količina kapitala povečuje zaupanje vanjo. Kapital 

vsake banke mora vedno dosegati najmanj znesek, ki je enak vsoti kapitalskih zahtev za 

kreditno tveganje in druga tveganja ter kapitalskih zahtev za prekoračena stanja udeležbe v 

kapitalu nefinančnih organizacij. 

Banke morajo tekoče izračunavati in Banki Slovenije tekoče poročati o: 

 višini kapitala, 

 tveganjih, ki so jim izpostavljene, 

 kapitalski zahtevi za vsako vrsto tveganj, 

 stanju in spremembah velikih izpostavljenosti ter 

 stanju in spremembah naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja 

(ZBan-1, 193. in 194. člen). 

Banke morajo zaradi velike izpostavljenosti mnogo vrstam tveganj razpolagati z zadostnim 

kapitalom, glede na vrsto in obseg storitev, ki jih opravljajo, ter s tem glede na vrsto tveganj, 

ki so jim s svojim poslovanjem izpostavljene. Svoje obveznosti morajo biti sposobne 

izpolnjevati v vsakem trenutku. 

2.3 Evropska regulativa – Basel 

Regulacija in nadzor kapitala ter kapitalske ustreznosti sta se skozi leta v skladu s splošnim 

stanjem na ekonomskem področju in predvsem na finančnem trgu spreminjala. Do uvedbe 

prvega kapitalskega sporazuma Basel I (leta 1988) je bil obseg kapitala v glavnini stvar 

lastnikov in vodstva banke, omeniti je treba le prvi resnejši poskus regulative kapitala v ZDA 

in Veliki Britaniji, ki sta leta 1981 uvedli minimalni kapitalski količnik.3 

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je naraščajoča konkurenca večino večjih mednarodno 

delujočih bank po vsem svetu prisilila v zniževanje kapitala oziroma nižanje koeficienta 

kapitalske opremljenosti. Z večanjem obsega poslovanja in naložbami v donosnejše aktivne 

posle so sicer realizirale zaslužke, vendar postajale vedno bolj tvegane (Borak 2002, 75). Te 

banke so dejanski razlog za nastanek baselskih standardov, ki pa se danes kot standardi za 

kapitalsko ustreznost uporabljajo v približno 100 državah. Baselski kapitalski standardi 
                                                 
3 Minimalni kapitalski količnik je bil opredeljen kot razmerje med temeljnim kapitalom in povprečno 
vsoto sredstev. 
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odgovarjajo na vprašanja, kolikšen in v kakšni obliki naj bo kapital banke, da bo njeno 

poslovanje varno. V 80-ih letih prejšnjega stoletja so banke zaradi vse večje konkurence 

prevzemale vedno večja tveganja, ki so privedla celo do bankrota posameznih bank. Rešitev 

situacije z regulativo na mednarodni ravni se je vedno bolj izkazovala kot ustrezna. Tako se je 

v okviru Banke za mednarodne poravnave (v nadaljevanju: BIS
4) s sedežem v Baslu v Švici 

ustanovil Odbor za bančni nadzor (Basel Comitee on Banking Supervision), ki je leta 1988 

sprejel prvi sporazum o kapitalski ustreznosti pod naslovom Mednarodna konvergenca o 

merjenju kapitala in kapitalskih standardov (International Convergence of Capital 

Measurment and Capital Standards). Sporazum je bolj znan pod imenom Baselski kapitalski 

standardi oziroma Basel I. Kljub temu da je bil Basel I sprejet le pri mednarodno aktivnih 

bankah, pa se je dejansko implementiral v izredno velikem številu bank po svetu, ki so se med 

seboj razlikovale tako po velikosti kot po stopnji kompleksnosti. 

Varnost pa ni edini cilj banke, saj se velikokrat izključuje tudi s cilji donosnosti in likvidnosti. 

Glavna cilja prvega baselskega kapitalskega dogovora sta bila dvigniti delež kapitala v 

največjih svetovnih bankah ter poenotiti predpise in standarde glede kapitalske ustreznosti 

bank med različnimi državami. Vendar, kljub temu da so ti kapitalski standardi predstavljali 

velik napredek glede na predhodno stanje na področju bančne regulative, so se z leti in z 

razvojem bančnega sistema pokazali kot pomanjkljivi (Aver 2009, 11−14). 

Kapitalska regulativa mora, da bi bila učinkovita, spremljati spremembe na trgu. Enotna 

določila o kapitalski ustreznosti imajo predvsem namen zagotoviti trdnost bank in s tem tudi 

bančnega sistema, saj lahko propad večje banke ogrozi cel bančni sistem. Skozi leta veljave 

Basla I so se tudi zaradi vse večjih sprememb na finančnem trgu pokazale njegove 

pomanjkljivosti. Sušnikova (2001, 2) navaja, da kazalci kapitalske ustreznosti, izračunani v 

skladu s takratno metodologijo, niso bili več dober pokazatelj tveganosti in kapitalske 

ustreznosti bank. Kljub temu da so uveljavljena pravila Basla I izrazito prispevala k urejenim 

bonitetnim standardom enotnega evropskega trga, se je sčasoma pokazala potreba po njihovi 

nadgradnji. 

Basel II je bil novi dogovor o kapitalu bank, ki je s 1. januarjem 2007 nadomestil predhodni 

kapitalski dogovor. Ta verzija naj bi odpravila večino pomanjkljivosti, ki so se pojavile v 

Baslu I. Osnovna naloga Basla II je bila izboljšati način merjenja kapitala bank in vnesti večjo 

občutljivost kapitala na tveganja v bančnem poslovanju (Borak 2002, 5). Ena izmed bistvenih 

sprememb pri uveljavitvi novega kapitalskega sporazuma je bila, da je njegov predhodnik 

ponujal samo eno mero ustreznega kapitala bank, čeprav se banke med seboj razlikujejo v 

                                                 
4 BIS je okrajšava za Bank of International Settlements. Poslanstvo Banke za mednarodne poravnave 
(BIS) je, da služi centralnim bankam v njihovem prizadevanju za monetarne in finančne stabilnosti, za 

spodbujanje mednarodnega sodelovanja na teh področjih in da deluje kot banka pri centralnih bankah. 

 



  

14 

 

načinih ugotavljanja tveganj, njegovem merjenju in tudi obvladovanju. Basel II pa je 

predvideval bolj prožne postopke, ki si jih banke lahko izberejo (od preprostih do zapletenih), 

vsem pa je skupno, da morajo upoštevati tako kreditna kot tudi operativna tveganja. 

»Osnovno vodilo pri tem je zagotovitev bolj občutljive zveze med tveganji in potrebnim 

obsegom kapitala.« (Borak 2002, 5) 

Preglednica 1: Primerjava Basla I in Basla II 

Basel I Basel II 

Enotna mera za tveganost terjatev. Večje priznavanje internih sistemov bank za 

oceno tveganj. 

Eno pravilo ustreza vsem. Fleksibilnost pravil, 

spodbude za učinkovitejše upravljanje s 

tveganji. 

Majhna diferenciacija tveganja. Večja občutljivost na tveganja. 

Vir: BIS 2001, 1. 

V obdobju finančne krize se je izkazalo, da standardi, določeni s Baslom II, niso uspeli 

omejiti tveganj, katerim so bile banke izpostavljene. Modeli, ki so bili predstavljeni kot 

novost naprednega pristopa, pa so se izkazali kot neučinkoviti v obdobjih velikih nihanj na 

finančnih trgih. Nadzorniki naj bi zagovarjali napačne paradigme, da so prekoračitve 

naključne, da se sistem sam vrača v ravnovesje, in so premalo zajezili kreditno ekspanzijo. 

Potrebno bi bilo tudi bolje upravljati z likvidnostnimi težavami, v katerih so se znašle banke. 

Baselski odbor za bančni nadzor je tako konec leta 2008 napovedal smernice, januarja 2009 

pa izdal prvi posvetovalni dokument o nadgradnji obstoječega kapitalskega sporazuma. 

Predlog za nadgradnjo Basla II je izšel v juliju 2009, namen nadgradnje obstoječega 

sporazuma pa je odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale v prvi finančni krizi po njegovi 

uveljavitvi. Kljub temu se poraja vprašanje, ali so standardi sposobni dejansko zajeti vse 

oblike tveganj in izpostavljenosti na globalnih trgih (Šturm 2009, 17−18). 

Z uvajanjem novih baselskih standardov se še krepi konservativno poslovanje bank, tudi pri 

odobravanju posojil. Z Baslom III se za banke med drugim povečujejo kapitalske zahteve za 

posojilna tveganja, kar bo vplivalo na njihovo posojilno politiko (Marcon 2011). Basel III 

predstavlja okvir za spremembe oziroma dopolnitve zakonodaje za večjo odpornost bank na 

tveganja in predvideva postopno uvajanje novih pravil v obdobju od leta 2013 do 2019. 

Glede na navedeno je bančna regulativa zaradi pomembnosti finančnih institucij za celotno 

gospodarstvo logično natančno opredeljena. Slovenska zakonodaja zaradi vpetosti v evropski 

sistem smiselno upošteva evropske smernice, med katerimi so Baselski standardi ključni za 

oblikovanje bančnega kapitala, ki je prilagojen tveganjem, s katerimi se sooča posamezna 

banka. Na osnovi izkušenj in še vedno trajajoče gospodarske in finančne krize se zakonodaja 

in smernice še zaostrujejo ter vključujejo nove aspekte tveganj, ki so jim banke zaradi 
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razvijajočega in spreminjajočega se trga izpostavljene. Baselske smernice so pogoj za 

oblikovanje meril primernosti posameznih oblik zavarovanja posojilnih obveznosti, ki so 

navedene v nadaljevanju in so temelj za oblikovanje stališča glede zastavljene hipoteze H4. 
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3 BANČNA TVEGANJA 

3.1 Definicija bančnega tveganja 

Banke so ene izmed najpomembnejših finančnih institucij vsake države, saj kljub hitremu 

razvoju ostalih finančnih posrednikov na trgu ostajajo najpomembnejši vir zunanjega 

financiranja podjetij (Mishkin 2004, 171). Vsekakor pa moramo s finančnim poslovanjem 

banke nujno in vse bolj povezovati tveganja. S tveganji razumemo pojave in poslovne 

dogodke, ki niso v moči banke, da bi jih preprečila, in ki delno ali v celoti preprečujejo 

doseganje njenih ciljev. Banka je prisiljena tvegati do določene stopnje, vendar tveganje ne 

sme biti takšno, da ogrozi njeno poslovanje. Tveganja imajo v banki specifičen položaj 

predmeta, s katerim banka posluje (Bobek 1995, 70). 

Bobek (1995, 70−71) navaja naslednje glavne značilnosti tveganja: 

 negotovost nastanka poslovnega dogodka ali pojava, 

 nezmožnost njegove preprečitve in 

 nejasnost glede morebitne višine škode, ki nastane zaradi tveganja. 

Gre torej za neke razmere, v katerih obstaja negotovost prihodnjih dogodkov, kljub temu da 

odločevalec razpolaga z nekaterimi ključnimi informacijami. 

Tveganje je pravzaprav navzoče v vseh gospodarskih panogah, bančništvo pa je zaradi narave 

dela in temeljne funkcije še posebej izpostavljeno specifičnim vrstam tveganj, ki so med seboj 

prepletene (Bobek 1995, 70). 

Ena izmed temeljih funkcij banke je transformacija tveganj, saj pri svojem poslovanju teh 

tveganj ne more izključiti. 

3.2 Vrste bančnih tveganj 

Različni avtorji različno navajajo bančna tveganja, vendar so določene vrste tveganj v večini 

primerov enotno opredeljene.  

Dimovski in Gregorič (2000, 36) navajata naslednja bančna tveganja: 

 likvidnostno, 

 kreditno, 

 obrestno, valutno in druga tržna tveganja, 

 tveganje zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe, 

 tveganje, povezano z naložbami v kapitalske deleže in nepremičnine, in 

 deželno tveganje – tveganje neizpolnitve nasprotne stranke povezano z državo izvora 

nasprotne stranke. 
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Za primerjavo navajam še klasifikacijo tveganj tujega avtorja – Saunders (2000, 113–114) 

navaja naslednja tveganja v poslovanju bank: 

 tveganje spremembe obrestne mere (ang. interest rate risk), 

 kreditno tveganje (ang. credit risk), 

 zunajbilančno tveganje (ang. off-balance-sheet risk), 

 tehnološko in operativno tveganje (ang. tehnology and operational risk), 

 tveganje spremembe deviznega tečaja (ang. foreign exchange rate risk), 

 deželno tveganje (ang. country-sovereign risk) in 

 likvidnostno tveganje (ang. liquidity risk). 

BIS uporablja naslednjo klasifikacijo bančnih tveganj (Beloglavec in Glogovšek 2002, 78): 

 klasična tveganja bančnega poslovanja (kreditno in likvidnostno), 

 tržna tveganja bančnega poslovanja (obrestno, tečajno, investicijsko, tveganje pri 

trgovanju z opcijami, tveganje pri trgovanju s tržnim blagom, tehnološko tveganje in 

operativno tveganje). 

Slovenska zakonodaja v ZBan-1 (109.−112. člen) pa tveganja deli na: 

 kreditno tveganje, 

 tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev, 

 tržna tveganja in 

 operativno tveganje. 

S primerjavo teh navedenih klasifikacij tveganj je moč videti tesno vsebinsko povezavo, 

razlike so v glavnem le v poimenovanju določene skupine tveganj ter zaokroževanje 

posameznih vsebinsko podobnih tveganj v te skupine. 

Za ugotavljanje, merjenje in upravljanje s tveganji mora banka določiti načrt ukrepov, ki 

obsega: 

 notranje postopke za ugotavljanje in merjenje tveganj, 

 ukrepe za obvladovanje tveganj in notranje postopke za izvajanje teh ukrepov in 

 notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj. 

Podrobnejši način ugotavljanja, merjenja in obvladovanja tveganj pa predpiše Banka 

Slovenije, ki s pomočjo evropskih smernic nadzoruje in usmerja poslovanje banke tako, da 

zagotavlja stabilnost bančnega sistema na ravni države in na ravni širše gospodarske 

skupnosti (Dimovski in Gregorič 2000, 36−37). 

Po ZBan-1 (125. člen) mora banka zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, 

glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri 

opravljanju teh storitev (kapitalska ustreznost). Upravljanje s tveganji obsega ugotavljanje, 



  

18 

 

merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o 

tveganjih, ki jim banka je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju. 

3.3 Kreditno tveganje 

Ključno tveganje, ki se nanaša na vsebino magistrske naloge, je kreditno tveganje. Osnovna 

značilnost bank je, da prejetih naložb ne zadržujejo pri sebi, temveč jih plasirajo 

kreditojemalcem, pri tem posredovanju pa dosegajo dobičke, ki pa prinašajo tudi tveganja. 

Kreditne storitve banke so tiste, s pomočjo katerih banka plasira svoj denar, oblike plasiranja 

pa so odvisne predvsem od potreb in povpraševanja na trgu. Pri vsakem kreditiranju pa banka 

prevzame tveganje, da kreditojemalec ne bo v celoti ali delno vrnil kredita. Banka mora torej 

računati z možnostjo izpada plačila kredita ali obresti, izpad plačila obveznosti pa lahko 

odvisno od višine neplačanih obveznosti vpliva tudi na likvidnost banke. 

V strokovni literaturi najdemo več različnih definicij kreditnega tveganja. Splošna in 

največkrat uporabljena definicija pojmuje kreditno tveganje kot možnost, da kreditojemalec 

ne bo hotel ali zmogel poravnati svojih pogodbenih obveznosti, to je plačila svojih obveznosti 

ob zapadlosti v skladu s sklenjeno pogodbo (Brealey in Myers 2000, 809). 

Kreditno tveganje lahko razvrstimo še na tri podvrste (Bessis 1998, 82): 

 Tveganje neizpolnjevanja obveznosti, ki je odvisno predvsem od kreditne sposobnosti 

kreditojemalca in pomeni, da kreditojemalec ne bo poravnal vseh svojih obveznosti v 

roku ali pa jih sploh ne bo poravnal. 

 Tveganje izpostavljenosti banke, ki povzroča negotovost pri odplačevanju kreditov s 

strani kreditojemalcev. Ko je kredit odobren, se kaže izpostavljenost banke v količini 

denarja, ki ga je posodila, zmanjšan za vsakokratna odplačila kredita. 

 Tveganje izterjave neplačanega dolga pa predstavlja tveganje, da banka ne bo mogla 

poplačati neplačanega dolga s prodajo instrumentov, ki so bili pred odobritvijo kredita 

predloženi v zavarovanje. 

Kreditno tveganje je pri dolgoročnih kreditih večje kot pri kratkoročnih kreditih, saj se pogoji 

poslovanja kreditojemalca, razmere na trgu ali v gospodarstvu na daljše obdobje z večjo 

verjetnostjo spremenijo. Obsežnost kreditnega tveganja je odvisna tudi od višine zneska 

kredita, kakor tudi od zavarovanja posojilnih obveznosti. Prav tako je tveganje pri novem 

komitentu večje kot pri komitentu, katerega poslovanje že dobro poznamo. 

Za namen preprečevanja tveganja neplačila banke sprejemajo posebne ukrepe že pri sami 

odobritvi kredita (presojanje kreditne sposobnosti, omejevanje izpostave, ustrezno 

zavarovanje ...). Sem sodi tudi spremljava odplačevanja kredita ter poslovanja komitenta 

tekom poslovnega razmerja. 
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Kreditna sposobnost pomeni sposobnost kreditojemalca, da bo ob roku zapadlosti vrnil vse 

obveznosti iz kreditne pogodbe. Ta definicija izhaja iz zmožnosti kreditojemalca, da ustvarja 

prihodke, ki bodo osnova za vračanje posojilnih obveznosti (Bobek 1995, 106−107). 

Presoja kreditne sposobnosti je rezultat sistematičnega in metodološkega preverjanja vseh 

dejavnikov, ki vplivajo na kreditno sposobnost. Večja kot je kakovost in točnost informacij, 

na osnovi katerih banka odobri kredit, nižja je verjetnost neizpolnitve pogodbene obveznosti 

kreditojemalca. Vsebinska vrednost informacij je odvisna od kreditojemalca ter njegove 

pripravljenosti posredovanja zahtevanih informacij, poslovnega odnosa z banko in na drugi 

strani podrobnih zahtev banke (Dimovski in Gregorič 2000, 144). 

Slovenski bančni sistem ni imun na izpostavljenost kreditnemu tveganju. Banka Slovenije, kot 

nadzornik, in poslovne banke morajo ustvariti okolje, kjer se bo lahko kreditno tveganje 

ustrezno merilo in obvladovalo. Gospodarsko stanje, konkurenca in vse kompleksnejši 

portfelji bank te prisiljujejo k aktivnejšemu merjenju ter posodabljanju metod merjenja 

kreditnega tveganja ter upravljanja z njim. Banke morajo za uspešno prevzemanje tveganj ta 

znati ustrezno izmeriti (Aver 2009, 1−8). 

3.3.1 Dejavniki kreditnega tveganja 

Osnova za ugotavljanje kreditnega tveganja je proučevanje dejavnikov, ki so podlaga za 

merjenje kreditnega tveganja in ocenjevanja sposobnosti vračila izposojenih sredstev. 

Dejavniki, ki vplivajo na kreditno tveganje, so: 

 Okolje: domače in mednarodno. 

 Panoga: komercialni pogoji, tehnologija, konkurenca, plačilna nedisciplina, spremenjeni 

predpisi … 

 Podjetje: plačilna nesposobnost, slabo vodenje, slaba finančna politika, slaba notranja 

kontrola … 

Saunders (2000, 219–220) dejavnike kreditnega tveganja deli na: 

 Dejavnike kreditnega tveganja, ki so specifični za posameznega kreditojemalca in 

vplivajo na nesistematično kreditno tveganje (pretekle izkušnje kreditojemalcev, delež 

dolga v primerjavi s kapitalom, nestanovitnost zaslužkov in zavarovanje dolga). 

 Dejavnike kreditnega tveganja, ki so značilni za vsa podjetja v gospodarstvu in vplivajo 

na sistematično kreditno tveganje (ekonomski cikel ter raven obrestnih mer). 

3.3.2 Upravljanje s kreditnim tveganjem 

ZBan-1 (177. in 178. člen) daje osnovne usmeritve glede upravljanja s kreditnim tveganjem, 

ko govori, da mora banka oblikovati in izvajati ustrezne politike in postopke za merjenje in 
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upravljanje vseh pomembnih dejavnikov in učinkov kreditnega tveganja. Odločanje banke o 

odobritvi kreditov mora temeljiti na primernih in jasno opredeljenih merilih. Banka mora 

jasno opredeliti postopke odločanja o odobritvi, spremembi, obnovitvi in refinanciranju 

kreditov. Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge pogodbe, ki je 

temelj nastanka izpostavljenosti banke, mora banka oceniti dolžnikovo sposobnost 

izpolnjevati obveznosti do banke in kakovost zavarovanja terjatev banke po vrsti in obsegu 

tega zavarovanja. Banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je temelj nastanka 

izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe in kakovost zavarovanja terjatev banke. Banka 

mora tudi vzpostaviti učinkovite sisteme za redno upravljanje in spremljanje različnih 

portfeljev, povezanih s kreditnim tveganjem, in izpostavljenosti banke, ki vključujejo 

ugotavljanje in upravljanje problematičnih izpostavljenosti ter oblikovanje ustreznih oslabitev 

in rezervacij. 

3.3.3 Ocenjevanje bonitete kreditojemalcev 

Kreditnega tveganja ni mogoče v celoti odpraviti, lahko pa ga zmanjšamo. To banke dosegajo 

z merjenjem kreditne sposobnosti, z razpršitvijo kreditov ter z zavarovanjem kreditov. Da bi 

se banka kar se da najbolje zavarovala pred neizpolnitvijo obveznosti kreditojemalcev, 

pridobiva podatke o podjetju na več ravneh ter na osnovi teh ocenjuje boniteto 

kreditojemalcev. Bistveni podatki o poslovanju so prikazani v letnih poročilih, zanaša pa se 

tudi na mehke informacije, ki jih pridobi bodisi na osnovi razgovorov s kreditojemalcem ali 

pa z njegovimi poslovnimi partnerji, mediji … Ustrezno in pozorno ocenjevanje bonitete 

kreditojemalcev se smatra za eno izmed oblik uravnavanja kreditnega tveganja. 

Izvor pojma boniteta najdemo v latinski besedi »bonus«, ki pomeni dober, prednosten. V 

vsakdanji uporabi besede boniteta še zmeraj prevladuje asociacija na neko prednost. Dobra 

boniteta podjetja vsekakor je prednost, vendar je pojmovanje bonitete podjetij nekoliko širše. 

V strokovni literaturi je veliko opredelitev bonitete, nekateri avtorji nanjo gledajo ozko 

(usmerjeno zgolj na plačilno sposobnost podjetja), spet drugi, večinoma sodobnejši, boniteto 

opredeljujejo širše, in sicer kot izraz kakovosti celotnega poslovanja. 

Osnovna razlika med tradicionalnim in sodobnim pojmovanjem bonitete je, da se 

tradicionalno osredotoča na tiste lastnosti podjetja, ki so zgolj sredstvo za doseganje bonitete. 

Boniteta se ocenjuje na osnovi preteklih podatkov in lastnosti, ki jih je mogoče kvantificirati. 

V nasprotju s tem pa sodobno pojmovanje bonitete vedno bolj vključuje tudi kvalitativne 

lastnosti (t. i. mehke informacije). Na Sliki 1 so vidni prehodi med tradicionalnim in 

sodobnim pojmovanjem bonitete po posameznih aspektih. 
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Slika 1: Primerjava tradicionalnega in sodobnega pojmovanja bonitete 

Vir: Knez-Riedl 2000, 22. 

Pravno podlago za določitev bonitetne razvrstitve vsakega komitenta in terjatev ter 

oblikovanje oslabitev podaja Banka Slovenija v Skl-OIKT. Banka mora oceniti dolžnikovo 

sposobnost izpolnjevanja obveznosti do banke in kakovost zavarovanja po vrsti in obsegu 

pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge pogodbe, ki je temelj 

nastanka izpostavljenosti banke. Poleg tega mora banka ves čas trajanja pravnega razmerja, ki 

je temelj nastanka izpostavljenosti, spremljati poslovanje dolžnika in kakovost zavarovanja 

finančnega sredstva oziroma prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah (Skl-OIKT, 

11. člen). Finančna sredstva oziroma prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah se 

skladno s Skl-OIKT razvrstijo v skupine od A do P na osnovi ocene in vrednotenja 

dolžnikove sposobnosti izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti, ki se presoja na 

osnovi: 

 ocene finančnega položaja posameznega dolžnika, 

 njegove zmožnosti zagotovitve zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje 

obveznosti do banke v prihodnosti, 

 vrste in obsega zavarovanja finančnega sredstva oziroma prevzete obveznosti po 

zunajbilančnih postavkah do posameznega dolžnika in 

 izpolnjevanja dolžnikovih obveznosti do banke v preteklih obdobjih. 
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Omenjeni sklep prav tako predpisuje oslabitev terjatev in oblikovanje rezervacij za prevzete 

obveznosti v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, in sicer glede na 

tveganost posameznega posla in obstoj dokazov o oslabitvi. Na višino oslabitev oziroma 

rezervacij vpliva tudi pridobljeno zavarovanje, če je učinkovito sredstvo sekundarnega 

poplačila ob komitentovi nesposobnosti poravnave dolgov. Kriteriji za razvrstitev terjatev po 

Skl-OIKT so za posamezne skupine prikazani v Preglednici 2. 

Preglednica 2: Merila za razvrščanje terjatev 

Terjatev Objektivna merila Subjektivna merila 

Skupina A Terjatve do dolžnikov, ki 

plačujejo svoje obveznosti 

ob dospelosti oziroma 

izjemoma z zamudo do 15 

dni. 

 

 Terjatve do dolžnikov, za katere se ne 

pričakuje težav s plačevanjem obveznosti. 

 Terjatve zavarovane s prvovrstnim 

zavarovanjem. 

Skupina B Terjatve do dolžnikov, ki 

večkrat plačujejo 

obveznosti z zamudo do 30 

dni, občasno tudi z zamudo 

od 31 do 90 dni. 

 Terjatve do dolžnikov, za katere se 

pričakuje, da bodo denarni tokovi še 

zadostovali za redno poravnavanje dospelih 

obveznosti, toda njihovo finančno stanje je 

trenutno šibko, ne kaže pa, da bi se v 

bodoče bistveno poslabšalo. 

 

Skupina C Terjatve do dolžnikov, ki 

večkrat plačujejo 

obveznosti z zamudo od 31 

do 90 dni, občasno tudi z 

zamudo od 91 do 180 dni. 

 Terjatve do dolžnikov, za katere se 

ocenjuje, da denarni tokovi ne bodo 

zadostovali za redno poravnavanje dospelih 

obveznosti. 

 Dolžniki, ki so izrazito podkapitalizirani. 

 Dolžniki, ki nimajo zadostnih dolgoročnih 

virov sredstev za financiranje dolgoročnih 

naložb. 

 Dolžniki, od katerih banka ne prejema 

tekoče zadovoljivih informacij ali ustrezne 

dokumentacije v zvezi s poravnavanjem 

obveznosti. 
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Terjatev Objektivna merila Subjektivna merila 

Skupina D Terjatve do dolžnikov, ki 

večkrat plačujejo 

obveznosti z zamudo od 91 

do 180 dni, občasno tudi z 

zamudo od 181 do 365 dni. 

 Terjatve do dolžnikov, za katere obstaja 

velika verjetnost izgube. 

 Dolžniki, ki so insolventni. 

 Dolžniki, za katere je bil pri pristojnem 

sodišču vložen predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave ali stečaja. 

 Dolžniki, ki so v sanaciji ali postopku 

prisilne poravnave. 

 Dolžniki, ki so v stečaju. 

 Utemeljeno se pričakuje vsaj delno pokritje 

terjatev. 

 

Skupina E Terjatve do dolžnikov, ki 

plačujejo obveznosti z 

zamudo nad 365 dni. 

 Terjatve, za katere se ocenjuje, da sploh ne 

bodo poplačane. 

 Terjatve s sporno pravno podlago. 

 

Skupina P   Prevzete obveznosti po zunajbilančnih 

postavkah, za katere banka pri posamični 

ocenitvi ugotovi, da je potrebna oslabitev 

ali oblikovanje rezervacije.  

Vir: Skl-OIKT, 13. člen. 

Banka z ocenjevanjem bonitete presoja, ali zaprošeni kredit ustreza potrebam podjetja, ali so 

roki odplačila ustrezno zastavljeni in ali ekonomska struktura podjetja zagotavlja ohranitev 

ekonomske substance. Informacije, ki jih banka potrebuje za ocenitev kreditne sposobnosti in 

s tem kreditnega tveganja so ekonomske, finančne, tehnične in pravne narave, zato morajo biti 

dovolj široke. Podjetje banki predloži zaključne račune, tekoče finančne podatke, poslovna 

poročila in obrazložitve posameznih bilančnih postavk, ki dajejo težo računovodskim 

podatkom ter vsebinsko pojasnijo številčne podatke. Podjetje predloži tudi razne planske 

izkaze in načrte, na osnovi katerih banka lahko predvideva in oceni bodoče poslovanje ter 

sposobnost podjetja odplačevati morebitne kreditne obveznosti (Bobek 1995, 108). 

Banka mora v vlogi kreditodajalca nadzirati poslovanje svojega komitenta – kreditojemalca, 

da bi zaščitila lastne interese, interese delničarjev banke ter hkrati zagotovila varnost 

varčevalcev, ki so banki zaupali svoje prihranke. Kreditojemalec navadno razpolaga z 

določenimi notranjimi informacijami, zaradi katerih je lahko pravilna in realna ocena bonitete 

banki onemogočena. Banke naj bi posojale sredstva izključno kreditno sposobnim 

kreditojemalcem, pri čemer je kreditna sposobnost odvisna od pričakovanega denarnega toka 

iz naslova poslovanja. Pri dajanju kreditov mora banka ne le oceniti realno potrebo 
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kreditojemalca po finančnih sredstvih ter svojo ponudbo prilagoditi tem potrebam, temveč 

mora tudi kritično presoditi ustreznost in izvedljivost take naložbe (Dimovski in Gregorič 

2000, 160). 

Kreditno sposobnost banke presojajo resda z namenom zagotavljanja večje verjetnosti za 

poplačilo kredita ob njegovi zapadlosti, vendar s tem tveganje neplačila še ni odstranjeno. 

Kreditna sposobnost se namreč presoja na osnovi preteklih finančnih izkazov ter planiranih 

izkazov, zato se le predvideva neko prihodnje poslovanje. Banka mora zato ta pričakovanja 

primerjati z rednim sledenjem in spremljanjem stanja podjetja, v kar je vključeno tudi 

nenehno presojanje kreditne sposobnosti v času odplačevanja kredita. S takim nadzorovanjem 

banka ugotavlja: 

 morebitno poslabšanje gospodarskega stanja kreditojemalca, 

 neustrezno porabo kredita in 

 vrednostno zmanjšanje zavarovanj kredita (Bobek 1995, 121). 

3.3.4 Ostala tveganja 

Kot je že omenjeno, se banke pri svojem poslovanju srečujejo z mnogimi tveganji, ki so v 

literaturi različno opredeljena, vsebinsko pa jih lahko povežemo v enotne skupine. Zgolj 

informativno predstavljam še nekatera najpogostejša tveganja pri poslovanju bank. 

Deželno tveganje izvira iz gospodarskega, družbenega in političnega okolja, iz katerega je 

kreditojemalec. Največje deželno tveganje predstavlja posojanje tujim vladam, ker je za take 

kredite značilno, da niso zavarovani. Zato je pomembno ugotoviti, ali gre za javnega ali 

zasebnega kreditojemalca. 

Zaradi sprememb na trgu in s tem sprememb tržnih cen se banke soočajo tudi s tržnim 

tveganjem. Delimo jih na valutna, obrestna, likvidnostna ter tveganja kapitalskega trga. 

Tveganje obrestne mere se nanaša na izpostavljenost stanja banke neugodnim premikom 

obrestnih mer. To tveganje pomembno vpliva na zaslužek banke. 

Likvidnostno tveganje se pojavi, kadar banka ne more nadomestiti upadanja obveznosti ali 

financirati porasta terjatev. Banka v času nelikvidnosti ne more zbrati dovolj sredstev po 

sprejemljivi ceni, zato se zmanjša njena dobičkonosnost. 

Operativno tveganje je tveganje neposredne ali posredne izgube, ki je posledica neustreznih 

ali slabih postopkov, napak ljudi in sistemov ali pa posledica zunanjih dejavnikov. 

Banke se prav tako soočajo z raznimi oblikami pravnega tveganja, med katerimi je treba 

posebej omeniti tveganje, da bo vrednost terjatev nična ali bodo obveznosti večje od 

predvidenih, ker je bil pravni nasvet napačen. 
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Tveganje poslovnega ugleda izvira iz delovnih napak in nespoštovanja predpisov. Bankam 

tako tveganje še posebej grozi, saj morajo biti zaradi narave dela zaupanja vredne institucije. 

3.4 Gospodarska, hipotekarna, finančna, globalna kriza 

Kriza je v SSKJ
5
 opredeljena kot stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj 

začnejo hitro slabšati. Uporabljena je tudi kot sinonim za težavne in negotove čase na 

področjih ekonomskih in družbenih procesov ter jo zaradi negativnega prizvoka najpogosteje 

povezujemo z neprijetnostmi (Dubrovski 2011a, 15−22). 

Razsežnosti krize se hkrati izkazujejo na več področjih, zato govorimo, da je kriza 

večaspektni pojav, ki zajema naslednje vidike: 

Preglednica 3: Razsežnosti krize – kriza kot večaspektni pojav 

Vidik krize Vsebina 

Ekonomski  Ogroža premoženje in ljudi ter vpliva na ustaljene 

poslovne in življenjske tokove, 

 prerazporeja pozicije tržnih udeležencev, 

 spreminja načela uspešnosti in povišuje zahtevnostni prag 

preživetja. 

 

Socialni  Spreminja vedenje udeležencev krize, 

 prerazporeja položaje posameznika ali določenih skupin v 

družbi, 

 povečuje delež posameznikov pod pragom ekonomske in 

socialne ogroženosti. 

 

Tradicionalni  Prinaša prelom z dotedanjo prakso – poslovnimi modeli, 

strukturami, procesi, sistemi, strategijami in kulturo – in 

začetek novega življenjskega ciklusa organizacije, 

 zahteva nove temelje za izgradnjo jedrnih zmožnosti 

organizacije in dejavnikov konkurenčnosti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Slovar slovenskega knjižnega jezika. 
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Vidik krize Vsebina 

Psihološki  Pospešuje stanje napetosti, konfliktov, skrbi, stresa in 

negotovosti med udeleženci organizacije, 

 dosega kulminacijo težav organizacije, katerih razrešitev 

je lahko le dvojna – propad ali preživetje, kar spreminja 

»psihološki profil« organizacije in njenih članov, 

 vzpodbuja pojavljanje bolezenskih simptomov 

organizacije in njenih članov. 

 

Pravni  Zahteva večje upoštevanje dodatnih specializiranih 

zakonov in izvedenih pravilnikov, predvsem 

obligacijskega, statusnega in insolvenčnega prava, 

 zaostruje odškodninsko in družbeno odgovornost 

managementa, 

 približuje delovanje organizacije robu zakonitosti in 

legitimnosti. 

Vir: Dubrovski 2011a, 23. 

V novejšem obdobju je bilo na svetovni ravni nekaj večjih kriz, ki so vsaka zase pustile 

drugačen pečat, kljub temu pa je vsem skupna točka velik vpliv na gospodarstvo. 

Dubrovski (2011a, 19) pomenljivo definira skupne značilnosti kriz: 

Skupna značilnost vseh kriz je neugodno, negotovo in zaskrbljujoče stanje, ki ogroža premoženje 

in ljudi ter vpliva na ustaljene poslovne in življenjske tokove, zato bi takšno stanje želeli čim prej 

odpraviti. 

Kot največja finančna kriza še zmeraj velja »velika ameriška depresija« iz leta 1929, ko je na 

newyorški borzi zavladala panika, saj so vlagatelji prodajali vse, kar je bilo na trgu možno 

prodati. Rezultat krize je bil merljiv v povečani stopnji nezaposlenosti, v naslednjih nekaj 

letih pa je propadla skoraj polovica bank, ki so delovale pred veliko depresijo v ZDA. 

Razsežnosti omenjene velike ameriške depresije bo morda presegla še zmeraj trajajoča 

globalna gospodarska kriza, katere začetki segajo v leto 2007, konca pa verjetno še ne bo 

kmalu. Trenutno trajajoča globalna gospodarska in finančna kriza je rezultat slabega 

ocenjevanja bonitete kreditojemalcev in kreditiranja kreditojemalcev s slabo boniteto. 

Finančna kriza je razlog za drugačno obravnavo tveganj ter razpoložljivih sredstev, hkrati pa 

ima ta kriza še globlje razsežnosti na ravni panog (gradbeništvo in avtomobilska industrija) 

regij in držav (Grčija, Irska, Portugalska itd.). Kriza na določenem področju praviloma 

negativno posega tudi v delovanje drugih področij. Razsežnosti pričujoče krize so očitno 

izjemno obsežne, moderna družba pa z napredkom izzove vse več kriz, ki niso le posledica 

zunanjih sil, temveč spremembe družbenih vrednot (Dubrovski 2011a, 19−23). Konjunktura 
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na finančnem in gospodarskem trgu je zmeraj prisotna, zato kriza ni nič nepričakovanega. 

Neznano je le, kako dolgo bo trajalo, da si bo svet opomogel, in kakšno škodo bo pri 

posameznih udeležencih kriza povzročila. 

Naše banke krize niso začutile tako hitro kot tuje banke, zato je bilo možno zaslediti tudi 

razmišljanja o tem, da se je Slovenija na srečo globlji krizi izognila. Vendar so posledice krize 

nekoliko zapoznelo začele delovati tudi na slovenski finančni in gospodarski trg. 

Številne bančne krize utemeljujejo potrebo po regulaciji in nadzoru. Presenetljivo je dejstvo, 

da bi med posameznimi bančnimi krizami lahko potegnili veliko paralel. Po letu 1980 je v 

Združenih državah Amerike (ZDA) izbruhnila finančna kriza, ki je prizadela več držav 

svetovnega gospodarstva. Vzrok je bil v nenadnem porastu kreditov, predvsem za financiranje 

nakupov nepremičnin, ki pa so bili visoko tvegani. Ob padcu cen nepremičnin so banke 

utrpele masovne izgube iz kreditov, ki jih je reševala vlada z dajanjem varščin. Tak primer je 

poznan iz Skandinavije in ZDA, podoben scenarij se je odvijal v Vzhodni Evropi, Rusiji in 

Latinski Ameriki, le da so tam pred deregulacijo banke bile v državni lasti. Na Japonskem so 

bile banke v preteklosti močno regulirane, nato pa je prišlo do liberalizacije, razcveta kreditov 

ter nato insolventnosti ter tudi propada nekaterih bank. Tudi v Vzhodni Aziji (Tajska, 

Malezija, Indonezija, Filipini, Južna Koreja) je kriza nastala zaradi liberalizacije bančnega 

trga, neustreznega nadzora bančnega sistema in razcveta dajanja kreditov, med katerimi je 

bilo veliko slabih (Murphy 2009, 270−277). 

Zaradi hitrega razvoja in hitro spreminjajočega se okolja banke torej prevzemajo množico 

različnih bančnih tveganj. Globalno gospodarsko stanje krize je opozorilo na določena 

tveganja z večjo mero, kot ga finančne institucije lahko brez večjih pretresov prenesejo. V 

tem poglavju so opredeljena najpogostejša bančna tveganja, nekoliko bolj pa sem se 

osredotočila na kreditno tveganje, ki ga banka prevzema ob sklepanju kreditnih pogodb. 

Banke poskušajo kreditno tveganje zniževati na več načinov, med drugim z doslednim 

ocenjevanjem kreditne sposobnosti in bonitete podjetja, katerega okvirji so dokaj natančno 

opredeljeni v slovenski bančni zakonodaji. Dodaten način zniževanja kreditnega tveganja 

predstavlja ustrezno zavarovanje posojilnih obveznosti, ki je opredeljeno v nadaljevanju. 
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4 OBLIKE ZAVAROVANJ POSOJILNIH OBVEZNOSTI 

4.1 Namen in razlogi zavarovanja posojilnih obveznosti 

Eden izmed osnovnih pogojev stabilnega kreditnega sistema je zagotovo učinkovito 

zavarovanje plačil. ZBan-1 v 116. členu opredeljuje kreditno zavarovanje kot način 

zmanjševanja kreditnega tveganja, povezanega z eno ali več izpostavljenostmi banke. 

Zavarovanje obveznosti je tema razmišljanja vsakogar, ki sklepa pogodbe, saj se v večini 

primerov obveznosti pogodbenih strank ne izvršita istočasno. Dinamika pogodbenih razmerij 

je takšna, da sta v konkretnem poslu faza nastanka obveznosti in faza njene izpolnitve ločeni. 

Najpogosteje se dogaja, da ena stranka svojo obveznost že v celoti izpolni, druga pa jo mora 

kasneje. Zato je razumljivo, da si tista stranka, ki svojo obveznost izpolni prva, želi na nek 

način zagotoviti izpolnitev obveznosti nasprotne stranke. V ta namen se pogodbene stranke 

poslužujejo posebnih pravnih institutov, s katerimi se doseže utrditev obveznosti. Tako se 

določajo posamezne oblike zavarovanja teh obveznosti, ki pa različno zagotavljajo gotovost 

kasnejše izpolnitve obveznosti. Upnik, ki čaka na izpolnitev pogodbene obveznosti, želi čim 

trdnejše zagotovilo kasnejše izpolnitve, pri tem pa mu zgolj uveljavljanje pravice do 

izpolnitve pogodbenih obveznosti v sodnem postopku ne pomeni prav dosti, če morebitne 

pravnomočne sodbe ni mogoče izvršiti. Upniki se tako želijo posluževati takšnih načinov 

zavarovanja, ki čim bolj zmanjšujejo tveganje neizpolnitve, saj lahko dolžnikova neizpolnitev 

obveznosti pomeni tudi ogrožanje ekonomskega položaja upnika (Juhart idr. 1995, 7). 

Kljub velikemu številu možnih oblik zavarovanj (shematični prikaz delitve je razviden na 

Sliki 2, na strani 29) pa se najpogosteje uporablja le nekaj izmed njih. Tratnik idr. (2001, 

20−21) navajajo dva razloga za uporabo manjšega števila oblik zavarovanj plačil: najprej 

omenjajo premalo poznavanje novejših oblik zavarovanj, ključna pa je tudi usmerjenost 

kreditodajalcev v nepremičnine ter ocenjevanje drugih objektov zavarovanj kot nekakovostne 

in nezaželene. Nepremičnine so gotovo ena izmed najbolj kakovostnih in varnih oblik 

zavarovanja, vendar je treba upoštevati dejstvo, da je število prostih nepremičnin omejeno. 

Vedno več je namreč dolžnikov, ki nimajo v lasti neobremenjenih nepremičnin, zato je nujno, 

da kreditodajalci bolje izkoristijo tudi druge objekte zavarovanja (premičnine, terjatve). 
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Slika 2: Shematični prikaz delitve stvarnopravnih zavarovanj 

Vir: Tratnik idr. 2001, 19. 

Široki paleti različnih možnosti uporabe instrumentov zavarovanja in utrditev pogodbenih 

obveznosti navkljub, pa pravzaprav ni načina, ki bi zagotavljal gotovo izpolnitev, temveč 

instrumenti le zmanjšujejo tveganja. Vendar Juhart idr. (1995, 8) s povzemanjem nemškega 

pravnega teoretika Klaasa s citatom: »Vsako zavarovanje obveznosti je boljše, kot če 

obveznost sploh ni zavarovana,« popolnoma na mestu poudarijo pomen zavarovanja, ne glede 

na njegovo moč. 

Banke zavarovanje terjatev večinoma ločujejo na: 

 obvezno oziroma osnovno zavarovanje – zavarovanje z menicami in 

 dodatno zavarovanje – vse ostale oblike zavarovanj. 

Vrsta in obseg zavarovanja sta odvisna od več dejavnikov, vsekakor pa prvotno od 

kreditojemalčeve bonitete ter vrste kredita. V osnovi so vse posojilne obveznosti podjetij do 

bank zavarovane z menicami. Ker pa menice niso zadostno zavarovanje, banke za 

zavarovanje posojilnih obveznosti sprejemajo še druge oblike zavarovanj. Brez dodatnega 

zavarovanja so tako lahko odobreni kratkoročni krediti visoko bonitetnih kreditojemalcev, 

redkeje dolgoročne obveznosti komitentov. 
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Po ZBan-1 (116. člen) je osnovna delitev kreditnih zavarovanj na osebna in stvarna 

zavarovanja. 

4.2 Osebna kreditna zavarovanja 

Osebno kreditno zavarovanje je vrsta zmanjševanja kreditnega tveganja, pri kateri je kreditno 

tveganje, povezano z izpostavljenostjo banke, zmanjšano zato, ker se je tretja oseba zavezala, 

da bo plačala dolgovani znesek v primeru neizpolnitve nasprotne pogodbene stranke 

(kreditojemalca) ali ob nastopu drugih pogodbeno določenih dogodkov, povezanih z 

nasprotno stranko (ZBan-1, 116. člen). 

4.2.1 Poroštvo 

Poroštvo je obveza poroka, s katero se ta zaveže, da bo izpolnil veljavno in zapadlo obveznost 

dolžnika, če je ta ne izpolni (OZ, 1012. člen). Je pogodba, ki jo za utrditev obveznosti med 

upnikom in dolžnikom skleneta upnik in porok. Zapadlost oziroma dospelost je stanje 

razmerja, ko mora dolžnik na osnovi pogodbeno določenega časa izpolnitve obveznosti, to 

izpolniti. V razmerju do upnika sta na osnovi sklenjene osnovne pogodbe ter poroštva tako 

zavezana dva dolžnika, in sicer dolžnik iz osnovne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom 

(glavni dolžnik), ter porok. Brez osnovne obveznosti poroštvo ne more nastati, prav tako 

porok ne jamči za večjo obveznost kot glavni dolžnik. Če s poroštveno pogodbo ni drugače 

dogovorjeno, je porokova obveznost enaka celotni obveznosti glavnega dolžnika. Na 

veljavnost poroštva do upnika ne vpliva nobeno razmerje med glavnim dolžnikom in 

porokom, saj gre za ločeni razmerji. Poroštvena obveznost mora biti sklenjena v pisni obliki, 

sicer poroka ne obvezuje. Porok, ki je plačal upnikovo terjatev, pa lahko od glavnega dolžnika 

zahteva povrnitev celotnega zneska, ki ga je zanj plačal (Bratina idr. 2007, 86−87). 

Glede na vsebino porokove obveze se razlikujeta subsidiarno in solidarno poroštvo. Kadar 

upnik razpolaga s subsidiarnim poroštvom, sme zahtevati izpolnitev obveznosti od poroka 

šele, ko glavni dolžnik svoje obveznosti ne izpolni. Subsidiarni dolžnik ima proti upniku, ki 

zahteva izpolnitev obveznosti najprej od njega, možnost ugovora vrstnega reda, njegova 

obveznost pa nastopi šele po pozivu in neplačilu glavnega dolžnika. V primeru solidarnega 

poroštva pa upnik ob zapadlosti terjatve lahko pozove katerega koli od njiju.  

Ne glede na vrsto poroštva pa mora upnik opraviti določena dejanja, v kolikor še želi obdržati 

pravico do razmerja do poroka; takšna obveznost nastane npr. pri stečaju glavnega dolžnika, 

ko mora upnik terjatev do poroka priglasiti. Porok mora ne glede na stečaj glavnega dolžnika 

v skladu s poroštveno pogodbo v celoti poravnati svoje obveznosti, sam pa s tem postane 

stečajni upnik (Juhart idr. 1995, 54−62). 
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Ker ne gre za zastavo premoženja ali pravice, pri poroštvu banka nima ločitvene pravice v 

primeru prisilne poravnave ali stečaja. 

Bistvena prednost poroštva je v preprostosti sklenitve pogodbe, hkrati pa dolžniku ne 

povzroča dodatnih stroškov za ureditev zavarovanja. Na drugi strani pa je slabost take oblike 

zavarovanja predvsem v težji presoji plačilne sposobnosti poroka, zato je tudi učinkovitost 

take oblike zavarovanja vprašljiva. 

4.2.2 Bančna garancija 

Z izdajo bančne garancije banka prevzema obveznost do upravičenca iz garancije, da bo 

poravnala obveznost, ki jo jamči, če je ob zapadlosti ne bo poravnala oseba, za katero banka 

jamči, in če bodo izpolnjeni pogoji, ki so opredeljeni v garanciji. Bančno garancijo lahko 

unovčuje samo oseba, ki je upravičenec, in sicer nasproti banki izdajateljici. Večinoma se 

uporabljajo bančne garancije na prvi poziv, kjer se banke odpovedo kakršnim koli ugovorom 

iz osnovnega posla, kar pomeni, da njena obveznost ni odvisna od obstoja obveznosti 

glavnega dolžnika. 

Bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, je zelo dobra oblika zavarovanja, v kolikor bančno 

garancijo izda zanesljiva banka, je pa za naročnika garancije zelo drag instrument 

zavarovanja, saj nastajajo dodatni stroški izdaje take garancije ter po vsej verjetnosti še 

dodatni stroški zavarovanja potencialnih obveznosti, ki bi nastale z morebitnim unovčenjem 

garancije. 

Kot največja prednost bančne garancije se gotovo šteje dejstvo, da se s tako obliko 

zavarovanja dokazuje resnost poslovnega partnerja. Učinkovitost take oblike zavarovanja pa 

je odvisna od banke izdajateljice, oblike garancije ter opredeljenih pogojev unovčevanja. 

4.3 Stvarna kreditna zavarovanja 

Stvarno kreditno zavarovanje je vrsta zmanjševanja kreditnega tveganja, pri kateri je kreditno 

tveganje, povezano z izpostavljenostjo banke, zmanjšano zato, ker ima banka v primeru 

neizpolnitve nasprotne pogodbene stranke ali ob nastopu drugih pogodbeno določenih 

dogodkov, povezanih z nasprotno stranko, najmanj eno od naslednjih pravic: 

 pravico prodati določeno premoženje zaradi poplačila svoje terjatve, 

 pravico zagotoviti prenos ali pridobitev določenega premoženja, 

 pravico obdržati določeno nedenarno premoženje ali denarne zneske, 

 pravico zmanjšati oziroma pobotati znesek izpostavljenosti za znesek terjatve nasprotne 

stranke do banke ali 

 pravico nadomestiti znesek izpostavljenosti z zneskom v višini razlike med zneskom 

izpostavljenosti in zneskom terjatve nasprotne stranke do banke (ZBan-1, 116. člen). 
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4.3.1 Odstop terjatve v zavarovanje 

Pri odstopu terjatve v zavarovanje ali cesiji gre za prenos terjatve od dosedanjega upnika do 

novega upnika, pri čemer ostaneta osnovni dolžnik in terjatev ista. Odstop terjatve se sklene 

na osnovi pogodbe, zakona ali na osnovi sodne odločbe. Najpogostejša oblika je seveda 

pogodbena cesija, katere pogodbeni predmet je upnikova terjatev. Za odstop terjatve ni 

potrebna dolžnikova privolitev, novi upnik (prevzemnik terjatve) pa ima proti dolžniku enake 

pravice kot prvotni upnik (Bratina idr. 2007, 89−90). 

Odstop terjatve v zavarovanje se je v poslovni praksi razvil zaradi neprimerne ureditve 

zastavne pravice na terjatvi. Poslovna praksa je štela predpise o zastavi terjatve za preveč 

utesnjujoče. Za učinkovitost zastavitve terjatve je namreč poleg zastavne pogodbe potrebno 

tudi obvestilo dolžnika terjatve, ki se zastavlja. 

Banke lahko uporabijo več vrst odstopa terjatve v zavarovanje: 

 Odstop terjatve v zavarovanje z vednostjo dolžnika in v obliki notarskega zapisa – ta 

oblika je najbolj priporočljiva, saj je notarsko overjena cesija veliko bolj varna. Banka 

ima pri tej obliki brez dvoma ločitveno pravico v primeru postopka zaradi insolventnosti. 

 Odstop terjatve v zavarovanje z vednostjo dolžnika, vendar brez notarskega zapisa – 

slabost te oblike zavarovanja je, da banka nima ločitvene pravice v primeru prisilne 

poravnave ali stečaja. 

 Odstop terjatve v zavarovanje brez vednosti dolžnika in v obliki notarskega zapisa − 

glavna značilnost te oblike zavarovanja je, da odstop terjatev nastane že, ko 

kreditojemalec in banka pri notarju podpišeta pogodbo o odstopu terjatev v zavarovanje v 

obliki notarskega zapisa, brez obvestitve dolžnika kreditojemalca. Slabost t. i. »tihega« 

odstopa terjatve pa je, da lahko kreditojemalec večkrat odstopi terjatev v zavarovanje 

različnim upnikom. Tudi pri tej obliki ima banka ločitveno pravico v primeru prisilne 

poravnave ali stečaja. 

 Odstop terjatve v zavarovanje brez vednosti dolžnika in brez notarskega zapisa je iz 

vidika pravic neprimerna oblika zavarovanja, zato se kot oblika zavarovanja uporablja pri 

najboljših komitentih, saj predstavlja zgolj “gentlemanski” dogovor. 

V primeru dolžnikove neizpolnitve obveznosti iz odstopljene terjatve lahko banka začne 

izvršilni postopek na osnovi verodostojne listine (fakture) ali vloži zoper dolžnikovega 

dolžnika tožbo za dokaz obstoja terjatve.  

Pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje, ki je sklenjena v obliki notarskega zapisa, banki 

omogoča uveljavljanje ločitvene pravice. Banka v primeru postopka zaradi insolventnosti 

prijavi svojo terjatev in uveljavlja ločitveno pravico na odstopljenih terjatvah. 

Pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje, ki ni sklenjena v obliki notarskega zapisa, banki ne 

omogoča uveljavljanja ločitvene pravice. Banka v primeru postopka zaradi insolventnosti 
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prijavlja svojo terjatev le kot navadna upnica. V tem primeru je poplačana sorazmerno z 

ostalimi upniki. 

Bistvena prednost take oblike zavarovanja je, da se posel sklene diskretno, saj se dolžnika 

odstopljene terjatve ne obvešča o odstopu. Učinkovitost odstopa terjatev v zavarovanje je 

odvisna od kakovosti odstopljenih terjatev ter načina sklenitve odstopa terjatve v zavarovanje. 

4.3.2 Zastavna pravica 

Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob 

njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški v vrednosti zastavljenega predmeta pred 

vsemi drugimi upniki zastavitelja. Zastavno pravico lahko zastavitelj ustanovi tako za 

zavarovanje svojega kot tudi tujega dolga. Možni predmeti zastavne pravice so lahko stvari ali 

pravice, če imajo neko premoženjsko vrednost in je hkrati z njimi mogoče razpolagati. 

Zastavna pravica lahko nastane na osnovi pravnega posla, zakona ali odločbe sodišča. Za 

nastanek zastavne pravice na osnovi pravnega posla je v osnovi potreben veljaven pravi posel, 

iz katerega izhaja obveznost ustanovitve zastavne pravice (zastavna pogodba), izvršitev 

razpolagalnega posla (pri hipoteki vpis v zemljiško knjigo, pri ročni zastavi izročitev) in 

razpolagalna sposobnost zastavitelja (Bratina idr. 2007, 44−45). 

Funkcija zastavne pravice do zapadlosti zavarovane terjatve je varovanje terjatve, po 

zapadlosti pa v primeru, da terjatev ni poplačana, dobi poplačilo funkcijo. 

Po SPZ so predmet zastavne pravice lahko stvari, pravice in vrednostni papirji, če je mogoče z 

njimi razpolagati in če imajo premoženjsko vrednost. 

SPZ ureja različne vrste zastavne pravice, in sicer: 

 zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka), 

 zastavna pravica na premičnini (klasična zastavna pravica na premičninah − ročna 

zastava in neposestna zastavna pravica na premičninah oziroma zastavna pravica na 

osnovi sporazuma strank, sklenjenega pri notarju) in 

 zastavna pravica na pravicah (zastavna pravica na terjatvi, zastavna pravica na 

vrednostnem papirju in zastavna pravica na drugih premoženjskih pravicah). 

Zastavna pravica na nepremičnini 

Zastava nepremičnin se ustanovi z dogovorom med kreditodajalcem in lastnikom 

nepremičnine ter vpisom hipotekarne pravice v zemljiško knjigo. Če kreditojemalec svojih 

pogodbenih obveznosti ne izpolnjuje ali jih izpolnjuje le delno, je kreditodajalec upravičen, da 

nepremičnino proda. Pri zastavni pravici na nepremičnini ločujemo hipoteko in zemljiški 

dolg. Hipoteka je obremenitev nepremičnine tako, da se hipotekarnemu upniku plača določen 
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denarni znesek od unovčenja obremenjene nepremičnine kot poravnava njegove terjatve. 

Hipoteka je unovčljiva le, dokler obstajajo kreditodajalčeve terjatve iz naslova finančnega 

sredstva, zavarovanega z nepremičnino, ki je predmet zavarovanja. Pri zemljiškem dolgu pa 

govorimo o obremenitvi nepremičnine, ki za razliko od hipoteke pripada zemljiškemu upniku 

tudi še po tem, ko je kredit v celoti odplačan, zato je taka vrsta zavarovanja primerna za 

zavarovanje več zaporednih financiranj z isto osebo kot kreditodajalcem (Glogovšek 2008, 

59−61). 

Hipoteka lahko nastane s pravnim poslom, s sodno odločbo ali zakonom. S prenosom 

zavarovane terjatve se prenese tudi hipoteka, če ni dogovorjeno drugače. Če dolžnik v roku ne 

plača terjatve, lahko upnik s tožbo zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda. Hipoteka 

preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, izbris pa se lahko zahteva: 

 če dolžnik plača terjatev, ki je z njo zavarovana; 

 če terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, preneha; 

 če se hipotekarni upnik odreče hipoteki; 

 če je ista oseba postala lastnik nepremičnine in imetnik hipoteke na tej nepremičnini; 

 če hipoteka s potekom časa ugasne ali 

 če se zastavljena nepremičnina proda za poplačilo zavarovane terjatve (Bratina idr. 2007, 

46). 

SPZ navaja več vrst hipotek, v banki pa sta najpogosteje uporabljeni: hipoteka na osnovi 

neposredno izvršljivega notarskega zapisa (sporazumska hipoteka) in tako imenovana 

maksimalna hipoteka. Za sporazumsko hipoteko velja, da je pravni posel sklenjen v obliki 

neposredno izvršljivega notarskega zapisa, v katerem zastavitelj soglaša, da se terjatev (ena 

terjatev) zavaruje z vknjižbo hipoteke na zastaviteljevi nepremičnini in da se po zapadlosti 

terjatve (če ta ni poravnana) opravi poplačilo terjatve iz kupnine, dosežene s prodajo. 

Neposredna izvršljivost pomeni, da pred unovčitvijo hipoteke zastavnemu upniku ni treba 

vložiti hipotekarne tožbe pred sodiščem, ampak lahko neposredno unovči hipoteko v 

izvršilnem postopku, saj ima upnik v tem primeru že pravnomočen in izvršljiv izvršilni naslov 

(sporazum, ki je sklenjen pri notarju). Maksimalna hipoteka pa je oblika, pri kateri se določi 

najvišji znesek, do katerega za zavarovane terjatve (sedanje in bodoče) jamči nepremičnina. Z 

maksimalno hipoteko so poleg glavnice terjatve zavarovane tudi vse obresti in stroški 

zavarovanih terjatev, vendar le do določenega maksimalnega zneska. Za razliko od 

sporazumske hipoteke pri maksimalni hipoteki zastavni upnik nima neposredne izvršljivosti 

terjatve. 

Kreditodajalci si seveda prizadevajo, da so v zemljiški knjigi kot upniki vpisani na 1. mestu, 

saj se terjatve hipotekarnih upnikov v primeru prodaje poplačujejo po vrstnem redu. Hipoteka 

na prvem mestu tako zagotavlja veliko več možnosti, da je upnikova terjatev v celoti 

poplačana. 
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Prednosti zavarovanja z zastavno pravico na nepremičnini so: 

 hipoteka varuje zavarovano terjatev ne glede na spremenjeno lastništvo zastavljene 

nepremičnine, 

 upnik z vpisom hipoteke pridobi vrstni red poplačila in 

 stečajni postopek ne vpliva na pravico do posebnega poplačila iz zastavljene 

nepremičnine. 

Slabosti, zaradi katerih se tako upniki kot tudi dolžniki ne odločajo za tako obliko 

zavarovanja, pa so relativno visoki stroški vzpostavitve takega zavarovanja (v kolikor je 

urejeno v notarskem zapisu), počasnost in zapletenost poplačila v primeru unovčevanja. 

Zastavna pravica na premičninah 

Zaradi pogostosti uporabe je smiselno izpostaviti tudi zastavno pravico na premičnini, ki se 

ustanovi z dogovorom med kreditodajalcem in kreditojemalcem ali med kreditodajalcem in 

tretjo osebo, ki je lastnik zastavljene premičnine (Glogovšek 2008, 59−61). 

Zastavna pravica na premičninah je oblika zavarovanja terjatve, pri kateri je dodatno jamstvo 

za izpolnitev obveznosti dolžnika vrednost zastavljene premičnine. Zaradi neplačila terjatve 

ob njeni zapadlosti je upniku zagotovljena poplačilna pravica iz izkupička prodaje zastavljene 

premičnine pred vsemi drugimi dolžnikovimi upniki. Da pa lahko upnik doseže neko 

poplačilo, mora imeti zastavljena premičnina premoženjsko vrednost, iz katere je mogoče 

njeno poplačilo. 

Ločimo ročno zastavo premičnin in neposestno zastavo premičnin. Ročna zastava premičnin 

nastane na osnovi veljavne zastavne pogodbe, ko zastavitelj zastavnemu upniku izroči 

zastavljeno premičnino v neposredno posest. Zastavni upnik je dolžan hraniti zastavljeno 

stvar s skrbnostjo dobrega gospodarja in jo mora vrniti takoj, ko je dolg poplačan. Kot 

prednosti take oblike zavarovanj lahko opredelimo dejstvo, da za nastanek zastavne pravice 

zadostuje zastavna pogodba ter da obstaja prednostna poplačilna pravica pred drugimi upniki. 

Vendar pa dolžniki pogosto nimajo primernih premičnin za zastavo ali pa so premičnine z 

zadostno vrednostjo takega tipa, da so nujne za opravljanje dejavnosti in s tem pridobivanje 

dohodka in posledično poplačila obveznosti. Ročne zastave premičnine se zaradi njene narave 

omejevanja razpolaganja s premičnino banke praviloma ne poslužujejo. Neposestna zastavna 

pravica pa je zastavna pravica na premičnini, pri kateri zastavljena premičnina ni izročena v 

neposredno posest zastavnega upnika, ampak ostane v neposredni posesti zastavitelja. S tako 

obliko zastave premičnin se skuša odpraviti oziroma zmanjšati pomanjkljivost ročne zastave, 

kjer zastavitelj premičnine ne more uporabljati. Zastavne pravice na premičninah, ki jih je 

mogoče enolično identificirati, se vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic, zastavna 

pravica za take nepremičnine pa tako nastane z vpisom v register. Prednost take zastave 

premičnin je, da zastavitelj obdrži neposredno posestno pravico ter s tem uporabo premičnine, 
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z njo pa lahko še naprej pridobiva prihodek. Javni register pa omogoča pregled že vpisanih 

zastavnih pravic ter upnikom zagotavlja preglednejše podatke, na osnovi katerih se odločajo o 

sprejemu takega zavarovanja. Tudi v tem primeru je zagotovljena prednostna pravica 

poplačila pred drugimi zastavnimi upniki iz zastavljene stvari. Slaba stran neposestne 

zastavne pravice so relativno visoki stroški vzpostavitve zastavne pravice in vpisa v register, 

upnik pa tvega neizročitev zastavljene stvari, kar dodatno podaljša postopek unovčevanja in 

poplačila. 

Zastavna pravica na premičninah je sicer zelo učinkovita oblika zavarovanja posojilnih 

obveznosti, je pa obseg unovčitve precej odvisen od tržnih razmer prodaje (cene, 

povpraševanje) ter razmerja med vrednostjo kredita ter vrednostjo zastavljene premičnine. 

Zato je za upnika primerno, da v zavarovanje prejme premičnino, katere vrednost je višja od 

terjatve, saj si s tem zagotovi potencialno večjo verjetnost poplačila. Upoštevati je treba tudi 

dejstvo, da vrednost premičnin relativno hitro pada, s tem pa se vsaj z enako hitrostjo niža 

vrednost zavarovanja in možnost poplačila iz zastavljene premičnine. 

Zastava premičnin kot oblika zavarovanja posojilnih obveznosti je dokaj neizkoriščena oblika 

zavarovanja predvsem zaradi usmerjenosti upnikov v zavarovanje z zastavo nepremičnin, ki 

so doslej veljala za učinkovitejše in varnejše zavarovanje. Ker pa je število prostih 

nepremičnin omejeno, velja razmisliti o povečanju obsega drugih zavarovanj, med katere sodi 

tudi zastava premičnin (Tratnik idr. 2001, 23). 

Zastava terjatve 

Zastavo terjatev ureja SPZ. Za veljaven nastanek zastavne pravice na terjatvi mora biti 

dolžnik zastavljene terjatve pisno obveščen o sklenjeni zastavni pogodbi, kar pomeni da »tiha 

zastava« ni možna. Tudi pri tej obliki zavarovanja ima banka ločitveno pravico v primeru 

prisilne poravnave ali stečaja (ne glede na to, da ni urejena v obliki notarskega zapisa). Ker je 

dolžnik zastavljene terjatve pisno obveščen tako o zastavni pogodbi kot tudi o višini kredita 

banke, svojo obveznost iz naslova zastavljene terjatve nakazuje neposredno banki za 

poplačilo kredita. 

Poleg tega, da zakon določa, da mora biti dolžnik pisno obveščen o sklenjeni zastavni 

pogodbi, mora zastavitelj zastavnemu upniku izročiti dokazila o zastavljeni terjatvi. Zastava 

terjatve kot oblike zavarovanja je kakovostno zavarovanje, kadar je dolžnik zastavljene 

terjatve zanesljiv. Slabost take oblike zavarovanja pa je, da se terjatev zavaruje s terjatvijo, 

katere izpolnitev je lahko enako negotova (Juhart idr. 1995, 114−115). 
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Zastavna pravica na vrednostnem papirju 

Poslovanje z vrednostnimi papirji ureja OZ, zastavo vrednostih papirjev pa SPZ. Zastavna 

pravica na vrednostnih papirjih se ustanovi na osnovi pogodbe o zastavi vrednostih papirjev 

med zastaviteljem in zastavnim upnikom. Zastavna pravica na vrednostnih papirjih zagotavlja 

banki ločitveno pravico, to je pravico, da v primeru uvedbe postopka zaradi insolventnosti nad 

dolžnikom, svojo terjatev poplača ločeno. Zagotovitev obstoja in vrstnega reda zastavne 

pravice na vrednostih papirjih omogoča vpis zastavne pravice v javni register, in sicer 

centralni register pri Centralno klirinški depotni družbi d. d. (v kolikor gre za domači 

vrednostni papir), v primeru zastave tujih vrednostnih papirjev pa se zastavna pravica vpiše v 

centralni register države izdajateljice. 

Prednost zastave vrednostih papirjev pred ostalimi oblikami zavarovanja je v primeru 

uravnoteženega trga lahko hitra unovčitev zavarovanja ter poplačilo, v primeru padca tečajev 

na trgu pa se pokaže slabost take oblike zavarovanja, ko se pri prodaji lahko iztrži bistveno 

nižja vrednost, kot je bila ovrednotena ob sprejemu vrednostnih papirjev v zavarovanje. 

4.4 Plačilni mehanizmi – menica 

Menica je ena izmed najstarejših oblik plačevanja, zavarovanja plačil in kreditiranja. Kot 

plačilni instrument služi za plačilo prejetega blaga, kot kreditno sredstvo za zagotovitev 

odloga plačila, v bančnem poslovanju pa kot instrument zavarovanja plačil. 

Menica je v svojem bistvu vrednostni papir, ki se glasi na določen znesek, njene bistvene 

sestavine, način prenosa upnikovih pravic in način uveljavljanja teh pravic pa urejajo pravila 

meničnega prava. Prvotno je imela menica zgolj plačilno funkcijo, ki pa vse bolj izgublja 

pomen, funkciji kreditiranja in zavarovanja pa ostajati glavni funkciji menice. 

Ključna načela, po katerih deluje poslovanje z menico: 

 načelo obličnosti zahteva, da je menica izdana v pisni obliki; 

 načelo inkorporacije zahteva, da so menične izjave in menice celota; 

 načelo fiksne menične obveznosti pomeni, da je menična obveznost samo to, kar je v 

menici nedvoumno zapisano; 

 načelo menične strogosti zaokroža vsa pravila meničnega prava, ki jih je treba upoštevati, 

v kolikor upnik ne želi izgubiti menične pravice; 

 načelo menične solidarnosti pomeni, da vsi menični zavezanci solidarno jamčijo za 

izpolnitev menične obveznosti; 

 načelo samostojnosti menične obveznosti pomeni, da se veljavnost vsake menične izjave 

presoja neodvisno od drugih meničnih izjav, in 

 načelo neposrednosti izhaja iz pravila, da je vsak menični dolžnik v neposrednem 

razmerju do vsakega imetnika menice (Bratina idr. 2007, 136−138). 
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Menica ne zagotavlja velike moči zavarovanja, saj prejemniki menic redko dosežejo plačilo iz 

unovčenja, zato banke jemljejo menice kot osnovno nujno obliko zavarovanja, kot glavno 

obliko zavarovanja, ki bi dejansko omogočala poplačilo, pa zahtevajo druge, oprijemljivejše 

oblike zavarovanj. 

Banke kot rečeno lahko izbirajo med množico različnih oblik zavarovanj, najpogosteje 

uporabljene so navedene v tem delu naloge. Vsaka oblika zavarovanj pa daje drugačne 

pravice in s tem predstavlja drugačno kakovost zavarovanja. Skozi predstavitev najpogosteje 

uporabljenih zavarovanj se je za najbolj kakovostno (vidik vrednosti in vidik pravic) izkazala 

zastava premoženja, predvsem velja tukaj omeniti zastavo nepremičnin in premičnin. Ker 

vrednost premičnin pada bistveno hitreje kot vrednost nepremičnin, se kot najbolj kakovostno 

opredeljuje zastavo nepremičnin. Zastava premoženja pa daje večje pravice tudi v primeru 

insolvenčnih postopkov, zato je taka oblika zavarovanja primernejša ter učinkovitejša v 

primeru, ko podjetje ne zmore več poslovati in se nad njim začne postopek zaradi 

insolventnosti. V nadaljevanju so predstavljeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da banke 

posamezne oblike zavarovanj lahko opredelijo kot primerne (po zakonodaji) ter na ta način 

upoštevajo učinke na potreben obseg kapitala in obseg oslabitev. S primerjavo sklepanja 

posameznih oblik zavarovanj ter hkratnem sledenju posameznim merilom primernosti v 

nadaljevanju ugotavljam tudi, ali sledenje merilom primernosti vpliva na učinkovitost 

unovčevanja zavarovanj tako izven kot tudi v primeru insolvenčnih postopkov. 
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5 PRIMERNOST OBLIK ZAVAROVANJA 

5.1 Vidiki ocenjevanja primernosti zavarovanj 

Banke primernost zavarovanja ocenjujejo iz dveh vidikov, odvisno od učinkov na njeno 

poslovanje, in sicer: 

 Primernost po Sklepu o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (v 

nadaljevanju: Skl-OIKT), ki opredeljuje, da mora banka spremljati in ocenjevati kreditno 

tveganje, ki mu je izpostavljena pri svojem poslovanju. Banke v ta namen finančna 

sredstva in prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah6
 razvrstijo v skupine po 

tveganosti in ocenijo višino izgube iz kreditnega tveganja (oslabitev in oblikovanje 

rezervacij), pri tem izračunu pa lahko upoštevajo tudi kakovost zavarovanj. 

 Primernost po Sklepu o kreditnih zavarovanjih (v nadaljevanju: Skl-ZAV) in po Sklepu o 

izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke 

in hranilnice (v nadaljevanju: Skl-KZKTSP). Sklep o kreditnih zavarovanjih določa 

oblike kreditnih zavarovanj, ki jih banka lahko uporablja za namen zmanjševanja 

kreditnega tveganja. Določa tudi minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se 

učinki zavarovanja na zmanjševanje kreditnega tveganja lahko priznajo ter opredeljuje 

izračun učinkov teh primernih zavarovanj. Sklep o izračunu kapitalske zahteve za 

kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice pa za namen 

izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje določa vrednosti izpostavljenosti in 

opredelitev kategorij izpostavljenosti ter izračun tveganjem prilagojenih zneskov 

izpostavljenosti, pravila za določanje uteži tveganja, način uporabe različnih bonitetnih 

ocen za določanje uteži tveganja in izračun zneska kapitalske zahteve za kreditno 

tveganje.
7
 

5.2 Primernost po Skl-OIKT 

Pri izračunu oslabitev in rezervacij za posamično ocenjene izpostavljenosti lahko banka v 

skladu s Skl-OIKT poleg dolžnikovega poplačila obveznosti upošteva tudi kakovost 

zavarovanj oziroma pričakovane denarne tokove iz unovčitve zavarovanj, vendar le pod 

določenimi pogoji. 

Banka lahko pri izračunu oslabitev in rezervacij za posamično ocenjene izpostavljenosti 

upošteva: 

 zavarovanja z zastavo nepremičnin oziroma z zastavo premičnin, 

                                                 
6 Zunajbilančne postavke banke so tiste postavke, na osnovi katerih lahko za banko nastane obveznost 
plačila (garancije, nekriti akreditivi idr.). 

7 Kapitalska zahteva za kreditno tveganje se izračuna najmanj v višini 8 % vsote tveganjem 
prilagojenih zneskov izpostavljenosti. 
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 prvovrstna zavarovanja in  

 primerna zavarovanja. 

5.2.1 Zavarovanje z zastavo nepremičnin 

Banka lahko pri izračunu oslabitev in rezervacij za posamično ocenjene izpostavljenosti 

upošteva zavarovanje z nepremičnino le, če razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, iz 

katere je razvidno, da je zastavljena nepremičnina učinkovito in ustrezno sredstvo 

sekundarnega poplačila, kar pa pomeni, da mora banka s temi dokumenti dokazati, da za to 

nepremičnino obstaja trg in da je unovčljiva v razumnem roku. Banka lahko pri izračunu 

oslabitve finančnega sredstva (oziroma pri oceni poplačila iz naslova zavarovanja) upošteva le 

tisti del vrednosti zavarovanja z nepremičnino, ki ostane po odbitku zneskov vseh obveznosti, 

katerih izpolnitev je zavarovana z isto nepremičnino in so v zemljiški knjigi pri tej 

nepremičnini vknjižene z boljšim vrstnim redom, oziroma po odbitku sorazmernega dela 

zneskov tistih obveznosti, ki so v zemljiški knjigi pri tej nepremičnini vknjižene z istim 

vrstnim redom. 

Kot vrednost zavarovanja z nepremičnino se upošteva zadnja ocena tržne vrednosti 

nepremičnine, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, upoštevajoč vse stroške 

povezane s prodajo, in ki ni starejša od enega leta, oziroma kupoprodajno pogodbo, ki ni 

starejša od enega leta. Banka mora ob zavarovanju s hipoteko imeti ustrezno dokumentacijo, 

in sicer: 

 neposredno izvršljiv notarski zapis o zavarovanju z vknjižbo hipoteke na zastaviteljevi 

nepremičnini, 

 pravnomočni sklep sodišča o dovolitvi vpisa hipoteke, 

 ažuren zemljiškoknjižni izpisek, 

 zavarovalno polico za nepremičnino, vinkulirano v korist banke, 

 cenitveno poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin oziroma 

kupoprodajno pogodbo, ki ne sme biti starejša od enega leta. 

Med trajanjem kreditnega razmerja, zavarovanega z nepremičnino, se mora vrednost 

zastavljene nepremičnine redno spremljati in izdelati oceno te vrednosti. Oceno vrednosti je 

za poslovne nepremičnine treba izdelati najmanj enkrat letno, za stanovanjske nepremičnine 

pa najmanj enkrat na tri leta. Ob morebitnih pomembnih spremembah pogojev na trgu je treba 

vrednosti nepremičnine ocenjevati še pogosteje. Za spremljavo vrednosti in identifikacijo 

nepremičnin, pri katerih je treba opraviti prevrednotenje, lahko banka uporablja tudi 

statistične metode. 

Novo cenitveno poročilo je potrebno: 

 kadar pride do pomembnega padca cene nepremičnine v primerjavi s splošno ravnjo cen 

na trgu, 
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 kadar gre za nepremičnine, ki služijo zavarovanju finančnega sredstva oziroma prevzete 

obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki presegajo 3 milijone evrov ali 5 % kapitala 

banke, pa mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin vrednotiti najmanj enkrat 

na tri leta. 

Navedeni pogoji so osnova ugotavljanja primernosti zavarovanja z nepremičninami po 

zahtevah Basla II. 

5.2.2 Zavarovanje z zastavo premičnin 

Banka lahko pri izračunu oslabitve finančnega sredstva oziroma rezervacije upošteva 

zavarovanje s premičnino, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 obstoj likvidnega trga, ki omogoča hitro in ekonomsko učinkovito (po primerni ceni) 

unovčenje zavarovanja, 

 obstoj dobro uveljavljenih, javno dostopnih tržnih cen; 

 operativni pogoji, kot so: 

 dogovor o zavarovanju je pravno izvršljiv in omogoča unovčenje zavarovanja v 

sprejemljivem času, 

 prednost pred preostalimi upniki pri realizaciji zavarovanja, 

 redna kontrola vrednosti predmeta zastave – vsaj enkrat letno, pogosteje v primeru 

pomembnih sprememb na trgu, 

 kreditna pogodba vsebuje natančen opis zavarovanja, način in pogostost 

prevrednotenja, 

 banka ima določene vrste premičnin, sprejemljivih za zavarovanje, ter v okviru 

internih politik ustrezno dokumentirane politike in postopke glede potrebnega 

pokritja za posamezno vrsto predmeta zavarovanja (potrebnega razmerja med 

izpostavljenostjo in vrednostjo zavarovanja), 

 banka ima v kreditnih politikah opredeljene zahteve v zvezi z zavarovanjem glede na 

obseg izpostavljenosti do dolžnika, zahteve glede pravočasnega unovčenja 

zavarovanja, glede določitve cene oziroma tržne vrednosti zavarovanja in podobno, 

 začetno vrednotenje in poznejša prevrednotenja morajo v celoti upoštevati 

kakršnokoli poslabšanje ali zastarelost zavarovanja, 

 banka mora imeti pravico do fizičnega pregleda zavarovanja, 

 banka ima vzpostavljene postopke za kontrolo ustreznosti škodnega zavarovanja 

predmeta zastave, 

 zastava mora biti vpisana v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih 

premičnin. 
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Banka mora po Skl-OIKT razpolagati z vso potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da 

je zastavljena premičnina učinkovito in ustrezno sredstvo sekundarnega poplačila (dokazati 

mora, da za to premičnino obstaja trg in da je unovčljiva v razumnem roku). 

5.2.3 Prvovrstna zavarovanja 

Po Skl-OIKT se kot prvovrstna opredeljujejo naslednja zavarovanja: 

 bančna vloga, za katero je pogodbeno določena obveznost, da se uporabi za poplačilo, 

 vrednostni papirji Republike Slovenije, Banke Slovenije, Evropske centralne banke ter 

vlad in centralnih bank držav cone A (opredeljene v veljavnem sklepu), 

 nepreklicne garancije na prvi poziv bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za 

opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih tujih bank, 

 prvovrstni dolžniški vrednostni papirji bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih (z 

ustrezno boniteto) in 

 nepreklicna jamstva Republike Slovenije. 

5.2.4 Primerna zavarovanja 

Kot primerna zavarovanja po Skl-OIKT pa so opredeljena naslednja zavarovanja: 

 neodvisna garancija (poroštvo) podjetja primerljivega finančnega položaja, ki izpolnjuje 

merila za razvrstitev v skupino A, 

 zavarovanje pri zavarovalnici, registrirani v Republiki Sloveniji in državi cone A 

(opredeljene v veljavnem sklepu), 

 vrednostni papirji, za katere obstaja delujoči trg. 

5.3 Primernost po Skl-ZAV in Skl- KZKTSP 

Primernost zavarovanj, ki jih banka lahko upošteva pri izračunu kapitalske zahteve za 

kreditno tveganje, obravnavata Skl-ZAV in Skl-KZKTSP. Pri ugotavljanju primernosti 

zavarovanja z nepremičninami se upošteva tudi Skl-OIKT. 

5.3.1 Primernost kreditnih zavarovanj glede na pristop in metodo 

Banke se lahko za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje odločijo za enega izmed 

naslednjih pristopov: 

 Standardizirani pristop – v tem primeru mora banka pri izračunu tveganjem prilagojenih 

zneskov izpostavljenosti
8
 uporabiti ustrezne uteži za tehtanje tveganj, in sicer glede na 

                                                 
8 Tveganjem prilagojeni znesek izpostavljenosti se izračuna tako, da se vrednost izpostavljenosti 

pomnoži z ustrezno utežjo za tehtanje tveganj. 
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kategorijo izpostavljenosti, v katero je razvrščena izpostavljenost in pri določenih 

kategorijah izpostavljenosti glede na kreditno kakovost (zunanjo bonitetno oceno) 

izpostavljenosti. 

 Pristop na osnovi notranjih bonitetnih sistemov (pristop IRB), če za uporabo tega pristopa 

dobi dovoljenje Banke Slovenije. Osnovni cilj tega pristopa je zajeti dejansko ekonomsko 

tveganje izpostavljenosti banke, ki temelji na lastnem sistemu internih bonitetnih ocen, ki 

omogoča diferenciacijo kreditnega tveganja in s tem posledično natančnejši izračun 

kapitalske zahteve za kreditno tveganje. 

Po Baslu II poznamo dve metodi merjenja učinka zavarovanja: 

 Enostavna metoda – to metodo je možno uporabljati le v okviru standardiziranega 

pristopa za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. Uporaba enostavne metode se 

odraža praviloma v višji kapitalski zahtevi kot uporaba razvite metode. Utež tveganja, ki 

velja za izpostavljenost do dolžnika brez upoštevanja zavarovanja, se zamenja z utežjo 

tveganja, ki velja za neposredno izpostavljenost iz naslova instrumenta zavarovanja. 

 Razvita metoda – uporablja se lahko v okviru standardiziranega pristopa in obvezno v 

okviru pristopa IRB. Odraža se v natančnejšem merjenju učinka zavarovanj in s tem 

praviloma v nižji kapitalski zahtevi od enostavne metode. Za izračun učinkov 

zavarovanja s finančnim premoženjem se uporabijo nadzorniške prilagoditve ali lastne 

ocene prilagoditev za nestanovitnost (izpostavljenosti, zavarovanja ali zaradi valutne 

neusklajenosti). 

Banka mora za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje uporabljati standardizirani 

pristop, razen če ima dovoljenje Banke Slovenije za uporabo pristopa na osnovi notranjih 

bonitetnih sistemov. Zato banke večinoma izbirajo standardizirani pristop za izračun zneskov 

tveganju prilagojenih izpostavljenosti ter enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s 

finančnim premoženjem. Glede na ta izbrani pristop in izbrano metodo se nekatere vrste 

zavarovanj po Skl-ZAV ne morejo upoštevati kot primerne. 

Primernost stvarnih kreditnih zavarovanj je odvisna od: 

 uporabljenega pristopa: če banka uporablja standardizirani pristop, ne more uporabljati 

zavarovanja z denarnimi terjatvami in zavarovanja s premičninami, pri zavarovanju z 

nepremičninami pa upošteva Skl-OIKT, Skl-ZAV in Skl-KZKTSP; 

 uporabljene metode: če banka uporablja enostavno metodo, ne more upoštevati učinkov 

okvirnih pogodb o pobotu in nekaterih vrst finančnega premoženja (npr. lastniški 

vrednostni papirji ali zamenljive obveznice, ki niso vključeni v glavni indeks, so pa 

uvrščeni v borzno trgovanje na priznani borzi). 
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5.3.2 Primernost stvarnih in osebnih kreditnih zavarovanj 

Banka za zavarovanje svojih terjatev sprejema stvarna in osebna kreditna zavarovanja. Pri tem 

je treba razlikovati med zavarovanji, ki jih banka sprejema in zavarovanji, ki so primerna za 

izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje. 

Banka teži k sprejemanju čim več primernih zavarovanj, ki imajo učinek na potrebni kapital 

banke, saj ga lahko ob uporabi uteži tveganja znižujejo. Izračun učinkov zavarovanj na 

zmanjšanje kreditnega tveganja opredeljuje Skl-ZAV in pri zavarovanju z nepremičninami 

tudi Skl-KZKTSP. 

Stvarna kreditna zavarovanja, ki jih banka sprejema, so zavarovanja s premoženjem: 

Zavarovanje z nepremičninami (poslovne in stanovanjske) 

Pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje za izpostavljenosti, ki so zavarovane z 

nepremičninami, se lahko uporabi ugodnejša utež tveganja − 35 % pri stanovanjskih 

nepremičninah in 50 % pri poslovnih nepremičninah, če so izpolnjeni vsi pogoji in pravila za 

vrednotenje: 

 vrednost nepremičnine ne sme biti bistveno odvisna od kreditne kakovosti dolžnika, 

 tveganost dolžnika ne sme biti bistveno odvisna od donosnosti zadevne nepremičnine, 

ampak od zmogljivosti dolžnika, da poplača dolg iz drugih virov, 

 pravna gotovost – nepremičnina mora biti prisilno izvršljiva po pravu, pogodbe morajo 

odražati nedvomno pravico banke na nepremičnini, banki pa mora omogočati tudi 

unovčitev zavarovanja v razumnem času, 

 spremljanje vrednosti nepremičnin v skladu s Skl-KZKTSP, 

 dokumentacija – vrste nepremičnin morajo biti jasno dokumentirane, 

 nepremičnina mora biti primerno škodno zavarovana, 

 nepremičnine mora ovrednotiti neodvisni cenilec po tržni vrednosti9
, ali po vrednosti, ki 

je nižja od tržne, lahko se vrednoti tudi po hipotekarni kreditni vrednosti
10

, ali po njej 

nižji vrednosti, 

 vrednost zavarovane izpostavljenosti ne sme presegati 50 % tržne vrednosti, niti 60 % 

hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine. 

                                                 
9 Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega bi lahko bila nepremičnina na datum vrednotenja 
izmenjana med kupcem in prodajalcem na osnovi izključno poslovnih odnosov in po ustreznem 
trženju, pri čemer je vsaka posamezna stranka dobro obveščena in ravna preudarno ter brez prisile. 
10 Hipotekarna kreditna vrednost je vrednost nepremičnine, določena s skrbno oceno možnosti za 
njeno prodajo v prihodnosti, ob upoštevanju dolgoročnih trajnostnih vidikov te nepremičnine, 
običajnih in lokalnih razmer na trgu ter njene trenutne in alternativne primerne uporabe, špekulativni 
elementi se ne smejo upoštevati. 
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Zavarovanje s premičninami (zavarovanje se sklepa samo v obliki notarskega zapisa) ni 

primerno za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje. 

Zavarovanje z denarnimi terjatvami: 

 odstop kakovostnih terjatev v zavarovanje sklenjen v obliki notarskega zapisa na osnovi 

dokazov o obstoju teh terjatev (npr. izstavljene fakture, dokazila o prevzemu blaga, 

sklenjene pogodbe, ki ne sme zapasti v plačilo tekom trajanja poslovnega razmerja, ki je 

zavarovano); 

 zastava terjatev s pisno obvestitvijo dolžnikovega dolžnika, priporočljivo tako s strani 

dolžnika kot tudi banke upnice; 

 zastava terjatev zavarovanih pri SID banki in vinkulacija zavarovalne police SID banke. 

Nobeno zavarovanje z denarnimi terjatvami ni primerno za izračun kapitalske zahteve za 

kreditno tveganje. 

Zavarovanja s finančnim premoženjem: 

 bančne vloge pri banki ali denarju podobni instrumenti, ki jih ima banka – primerno pod 

določenimi pogoji: datum zapadlosti zavarovanja ne sme biti krajši od datuma zapadlosti 

izpostave, enaka valuta zavarovanja in izpostave, obvestilo tretje institucije, v kolikor 

bančna vloga ni sklenjena pri banki upnici, 

 dolžniški vrednostni papirji – primerno ob ustreznih izdajateljih in ustrezni bonitetni 

oceni (stopnji kreditne kakovosti) vrednostnih papirjev, ki jo je izdala primerna zunanja 

bonitetna institucija, 

 enote investicijskih skladov – primerno pod določenimi pogoji: njihova cena je dnevno 

javno objavljena, veljajo tudi enaki pogoji kot pri dolžniških vrednostnih papirjih. 

Banke morajo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem na zmanjšanje 

kreditnega tveganja pri teh zavarovanjih izpolnjevati minimalne zahteve, ki so: 

 nizka korelacija – kreditna kakovost dolžnika in vrednost zavarovanja s finančnim 

premoženjem ne smeta biti v bistveni pozitivni korelaciji, 

 pravna gotovost: banka mora izpolnjevati vse pogodbene in zakonske zahteve s prisilno 

izvršitvijo zavarovanja s finančnim premoženjem po pravu, ki velja zanj, 

 operativne zahteve: pravilna dokumentacija dogovorov o zavarovanju, zanesljivi postopki 

in procesi za kontrolo tveganj (učinkovitost, vrednotenje in prenehanje zavarovanj), 

 pri uporabi enostavne metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem 

je dodatna minimalna zahteva, ki določa, da preostala zapadlost zavarovanja s finančnim 

premoženjem ni krajša kot preostala zapadlost izpostavljenosti. 

Osebna kreditna zavarovanja, ki jih banka sprejema, predstavljajo zavezo tretje osebe, da bo 

v primeru neplačila dolga plačala namesto dolžnika. To so poroštva pravnih in fizičnih oseb, 
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garancije dobro bonitetnih podjetij, bank, jamstva zavarovalnic in enot centralne ali lokalne 

ravni držav in oseb javnega sektorja itd. 

Primerni dajalci osebnih kreditnih zavarovanj: 

 enote centralne ravni držav, 

 enote regionalne ali lokalne ravni držav, 

 multilateralne razvojne banke, 

 mednarodne organizacije, 

 osebe javnega sektorja, 

 institucije in 

 druge gospodarske družbe (če je pravna oblika d. d. ali d. o. o.), ki so primerni ob 

določenih pogojih: datum zapadlosti zavarovanja ne sme biti krajši od datuma zapadlosti 

izpostave, enaka valuta izpostave in zavarovanja, poroštvo mora biti solidarno, garancija 

mora biti brezpogojna. 

Tudi za priznavanja učinkov osebnih kreditnih zavarovanj iz naslova osebnih jamstev so 

določene minimalne zahteve, ki jih je treba upoštevati: 

 osebno kreditno zavarovanje mora biti vzpostavljeno neposredno med banko in dajalcem 

osebnega kreditnega zavarovanja, 

 obseg kreditnega zavarovanja mora biti jasno opredeljen, 

 pogodba o osebnem kreditnem zavarovanju ne sme vsebovati možnosti enostranskega 

preklica zavarovanja, ki bi ga podal dajalec poroštva, 

 poroštvo mora biti solidarno, kar pomeni, da plačilo dajalca poroštva ne sme biti 

pogojeno s tem, da bi morala banka najprej terjati dolžnika, 

 osebno jamstvo mora biti izrecno dokumentirana obveznost, ki jo prevzame dajalec 

osebnega jamstva. 

Banka praviloma ne sprejema zavarovanj, pri katerih obstaja bistvena pozitivna korelacija 

med kreditno kakovostjo dolžnika in vrednostjo zavarovanja (se šteje kot neprimerno po Skl-

ZAV), kadar pa že, pa mora biti ponujeno zavarovanje ob odobritvi izpostavljenosti zadostno 

jamstvo za poravnavo vseh komitentovih obveznosti do banke ob zapadlosti. 

5.4 Učinki posameznih oblik zavarovanja 

Kadar banka pridobi kreditna zavarovanja, ki ustrezajo zahtevam, se lahko izračun tveganjem 

prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub ustrezno spremeni. 

Banka vsake tri mesece poroča Banki Slovenije o izračunu kapitalske zahteve za kreditno 

tveganje, kjer so prikazani tudi učinki kreditnih zavarovanj na zmanjšanje kapitalske zahteve 

za kreditno tveganje. 
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Ker so merila primernosti za poslovne nepremičnine relativno strogo nastavljena (vrednotenje 

enkrat letno, obvezno zavarovanje nepremičnine in vinkulacija v korist banke, vrednost 

nepremičnine ne sme biti odvisna od kreditne kakovosti dolžnika, tveganost dolžnika ne sme 

biti odvisna od donosnosti nepremičnine itd.), je zelo majhen delež takih nepremičnin, ki so 

primerne po omenjenih sklepih. 

Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, se lahko za del terjatve, zavarovane s poslovno 

nepremičnino, ki ne presega 50 % tržne vrednosti in 60 % hipotekarne kreditne vrednosti 

nepremičnine, uporabi utež tveganja 50 %. V primeru zastave stanovanjske nepremičnine se 

lahko za del zavarovane izpostavljenosti, ki ne presega 50 % tržne vrednosti in 60 % 

hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine, uporabi utež tveganja 35 %. Primernih 

zavarovanj v primeru zastave stanovanjske nepremičnine je v bankah nekoliko več zaradi 

narave in zakonodajnega okvirja urejanja potrošniških kreditov. 

Po Skl-OIKT gre pri zavarovanju z depozitom za prvovrstno zavarovanje, ki je najboljša 

možna oblika zavarovanja. Po Skl-ZAV je zavarovanje z depozitom primerno zavarovanje, če 

datum zapadlosti depozita ni krajši od datuma zapadlosti terjatve, če pa depozit ni deponiran 

na banki kreditodajalki, mora banka pridobiti obvestilo tretje institucije o zastavi, valuti 

terjatve in depozita pa morata biti usklajeni. 

Utež tveganja za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje je ob izpolnjevanju prej 

opredeljenih pogojev 0 %. To velja le za terjatve ali del terjatve, ki je v celoti pokrit z 

depozitom, katerega rok dospelosti je enak ali daljši od dospelosti zavarovane terjatve in je v 

enaki valuti kot terjatev, sama uporaba depozita za zavarovanje terjatve pa mora biti določena 

v temeljnem kreditnem poslu in v pravnem poslu o bančni vlogi. 

Glede na Skl-OIKT se za terjatve, ki so zavarovane s prvovrstnim zavarovanjem (bančna 

vloga) ne oblikuje rezervacij oziroma jih banka ne oslabi. V primeru, da so terjatve 

zavarovane s prvovrstnim zavarovanjem, kot je opredeljeno v Skl-OIKT, se jih razvrsti v 

bonitetno skupino A. 

Vrednostni papirji so lahko primerna oblika zavarovanja za namen izračuna kapitalske 

zahteve za kreditno tveganje v skladu s Skl-ZAV. Pri ugotavljanju primernosti dolžniških 

vrednostnih papirjev je pomembno, kdo je izdajatelj vrednostnega papirja in kakšna je 

njegova bonitetna ocena. Za lastniške vrednostne papirje velja pogoj vključenosti v glavni 

indeks. Za dolžniške in lastniške vrednostne papirje velja še izpolnitev naslednjih pogojev: 

valutna usklajenost, preostala zapadlost zavarovanja ne sme biti krajša od preostale zapadlosti 

terjatve, izdajatelj vrednostnega papirja ne sme biti dolžnik ali katerakoli oseba iz skupine 

oseb, ki so povezane in v kateri je tudi dolžnik. Prav tako ne sme biti pozitivne korelacije med 

kreditno kakovostjo dolžnika in vrednostjo zavarovanja. 
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Po smernicah Basla II v primeru izbire enostavne metode za izračun učinkov zavarovanja s 

finančnim premoženjem zavarovanje z odstopom terjatev ni primerno. Zavarovanje z 

odstopom terjatev po obstoječem Skl-OIKT nima vpliva na samo klasifikacijo terjatve. 

Po Baslu II je zavarovanje s poroštvom primerna oblika zavarovanja, če je porok pravna oseba 

(in ne fizična), ki ima bonitetno oceno primerne zunanje bonitetne institucije. Izpolnjeni 

morajo biti naslednji pogoji: valutna usklajenost, v primeru, ko je poroštvo opredeljeno v 

znesku, datum zapadlosti zavarovanja mora biti vsaj enak datumu zapadlosti izpostave, 

poroštvo mora biti solidarno in s pripadki. 

Zavarovanje s poroštvom pravne osebe z interno bonitetno oceno A in B lahko vpliva na 

višino potrebnih oslabitev in rezervacij posamično ocenjenih terjatev. Zavarovanje s 

poroštvom podjetja z bonitetno oceno A, ki je v celoti sposobno poravnati obveznosti 

dolžnika do banke, prav tako vpliva na višino oslabitev in rezervacij. 

Merila primernosti vseh oblik zavarovanja so po posameznih vidikih natančno in merljivo 

opredeljena, nekatera izmed njih pa bolj vsebinsko. Navedeni pogoji v osnovi niso namenjeni 

varnejšemu zavarovanju posamezne terjatve, temveč veliko širše opredeljujejo varnejše 

poslovanje banke v celoti, kar lahko ima za posledico znižanje potrebnega bančnega kapitala, 

rezervacij in oslabitev. Skozi konkretne primere uporabe posameznih oblik zavarovanja so v 

nadaljevanju v sedmem poglavju opredeljena tista merila primernosti, ki vplivajo na 

učinkovitost unovčevanja posameznih oblik zavarovanja, hkarti pa je ocenjen njihov vpliv na 

ravni posamezne terjatve. 
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6 KRIZA V PODJETJU IN POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI 

6.1 Življenjski ciklus podjetja 

Življenjski ciklus podjetja teče skozi več faz. Prva, temeljna, je ustanovitev ter s tem zagon po 

ustanovitvi. Zagon je nujno povezan z organiziranjem povezav s strankami in dobavitelji. Fazi 

zagona sledi faza rasti, ki jo razdeljujemo na notranjo rast (razširitev zmogljivosti obstoječega 

podjetja – npr. dodatni stroj, dodatni zaposleni, novo skladišče itd.) ter na zunanjo rast (nakup 

deleža pri drugem podjetju). Tako v primeru notranje rasti kot tudi v primeru zunanje rasti pa 

lahko govorimo o dodatni vezavi kapitala in o potrebi po dodatnem kapitalu, kar pa po navadi 

pripelje do problema financiranja. Kljub dobro opravljenim nalogam v fazi ustanovitve in 

zagona podjetja, pa imajo banke v večini primerov zadržke glede dodanega financiranja 

podjetja v tej fazi, saj se želijo izogniti povečanemu tveganju izpada plačila terjatev. 

Podjetja pa se pri svojem poslovanju tekom življenjskega ciklusa srečujejo tudi s stanji, ko je 

potrebna sanacija. Sanacija označuje obdobja šibkosti podjetja, ko so potrebni ukrepi za 

ponovno vzpostavitev konkurenčnosti podjetja. Tako stanje lahko nastane kadarkoli v 

življenjskem ciklusu podjetja in je lahko posledica notranjih ali zunanjih vzrokov. Kot 

najpogostejše notranje razloge viri omenjajo npr. zastarele proizvodne tehnike, pomanjkljivo 

logistiko skladiščenja, pomanjkanje proizvodnih inovacij, slabe vodilne kadre, nizko 

motivirane zaposlene. Vsi ti razlogi vodijo do zmanjšanja dinamičnosti poslovanja podjetja. 

Poleg notranjih razlogov pa dinamičnost podjetja znižujejo tudi zunanji razlogi kot so npr. 

omejitve uvoza/izvoza in okoljevarstveni ukrepi. 

Slabšanje poslovnega rezultata, pomanjkanje finančnih sredstev in občasni zastoji pri plačilih 

dobaviteljem so že lahko napoved obdobja, ko je sanacija podjetja nujno potrebna. 

V življenjskem ciklusu posameznega podjetja pa lahko pride tudi do faze likvidacije, ki pa je 

lahko nujna po insolvenčnem postopku, ali pa jo lahko prostovoljno izvede lastnik podjetja. V 

obeh primerih pa govorimo o končanju poslovanja. Prostovoljna likvidacija je večinoma 

posledica odločitve lastnika, ki si od takega postopka obeta višji dobiček kot od prodaje 

podjetja v celoti (Glogovšek 2008, 199−206). 

6.2 Vzroki za krizo v podjetju 

Kriza v podjetju praviloma ne nastane nenadoma, ob pozornem spremljanju je mogoče opaziti 

znake, ki morebitno krizo napovedujejo. Zaznavanje teh simptomov pa ni naloga le 

managementa podjetja, temveč celotnega okolja podjetja. Skrb za vrednost premoženja 

izkazujejo lastniki, konkurenti vidijo možnost prevzema tržnih položajev, sredstev, 

tehnologije, »know-howa«, odjemalci lahko poiščejo nadomestne možnosti, dobavitelji 
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morajo biti pozorni pri določanju prodajnih pogojev ter zavarovanju obveznosti, banke pa 

morajo skrbeti za upravljanje s tveganji in izpostavljenostjo (Dubrovski 2011a, 57). 

Kadar se začnejo v podjetju pojavljati težave, je najprej treba analizirati stanje nastajajoče 

krize ter ugotoviti vzroke za nastalo krizo. Krizo lahko prepoznamo po prisotnosti znakov 

krize, ki jih Robnikova (2010, 1777) deli na poslovne in organizacijske. 

Poslovni znaki krize: 

 naraščajoča izguba, 

 padanje obsega prodaje, 

 povečanje zadolženosti, 

 padec likvidnosti in 

 znatno zmanjšanje tržnega deleža. 

Organizacijski znaki krize: 

 nestvarne računovodske informacije, 

 naraščajoči strah poslovodstva, 

 pospešena fluktuacija dobrih kadrov in 

 odsotnost strateškega načrtovanja. 

Tudi vzroki krize so od primera do primera različni, vendar jih vsebinsko Robnikova (2010, 

1777−1778) deli na dve osnovni skupini, ki se med seboj razlikujeta glede na izvor, in sicer 

na zunanje (velik vpliv na podjetje, če je podjetje neprilagodljivo) ter notranje. 

Zunanji vzroki krize: 

 spremembe na trgu, 

 konkurenčni boj, 

 spremembe ekonomske politike države, politične spremembe in spremembe zakonodaje, 

 družbene spremembe in 

 tehnološke spremembe. 

Notranji vzroki krize: 

 premajhen pomen vizije ali neupoštevanje vizije, 

 nesposobnost opravljanja delovnih nalog, 

 nesposobnost delegiranja določenih nalog, 

 neusklajenost posameznih poslovnih funkcij, 

 pomanjkanje strokovnega kadra, 

 pretirana rast podjetja in 

 stil vodenja. 
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Razlogi za nastanek stanja, ko se dolžnik znajde v takšnem finančnem položaju, so torej 

različni in mnogi, od splošnega stanja gospodarstva, specifike panoge, lahko pa tudi zaradi 

dejstva, da dolžnik želi svoje upnike namenoma izigrati. Zaradi teh okoliščin je pravo 

izoblikovalo instrument, ki omogoča upnikom, da se na nek način zavarujejo pred nevarnostjo 

neplačilne sposobnosti dolžnika. Namen take institucije je, da se zagotovi možnost za 

poplačilo upnikov iz razpoložljivega dolžnikovega premoženja, seveda v mejah in obsegu, ki 

ustreza vrednosti premoženja. Kadar dolžnikovo premoženje ne zadošča za kritje vseh 

njegovih obveznosti, se uveljavlja načelo, ki temelji na hkratnem in sorazmernem poplačilu 

vseh njegovih upnikov – ta institucija je stečaj (Prelič 1999, 25−28). 

6.3 Reševanje podjetja iz krize 

Podjetje mora v stanju reševanja krize med drugim uvesti tudi ukrepe na področju 

financiranja, ki zajemajo predvsem analizo bilance stanja, ki je pomembnejši pokazatelj 

trenutnega položaja podjetja. Na osnovi analize pa mora podjetje poskrbeti za obvladovanje 

plačilne sposobnosti, potrebne strukture kapitala ter urejanje poslovanja z bankami in s tem 

zmanjšanje odhodkov iz financiranja (Dubrovski 2011a, 163). 

Vedenje bank v vlogi upnika podjetja, ki je v krizi, je praviloma drugačno, kot si ga 

predstavlja podjetje. Banke v želji po zaščiti svojih naložb ter po sledenju zakonodaje in 

regulatorjevih priporočil odobravajo kredite podjetjem, kjer so možnosti poplačila večje, kar 

pa podjetja v krizi gotovo niso (Dubrovski 2011a, 109−111). 

Načelo, po katerem mora vsak upnik sam skrbeti za svoje pravice v razmerju do svojega 

dolžnika, je bilo uveljavljeno že v rimskem pravu. Iz tega načela se razume tudi upravičenje 

upnika, da proti dolžniku, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo pravočasno, zahteva sodno 

varstvo z dejanji, ki mu kasneje omogočajo uporabo prisilnih sredstev izvršbe, izterjave svojih 

terjatev in na koncu še poplačilo. Vendar pa izposlovana odločba sama po sebi ne zagotavlja 

poplačila, temveč je treba upoštevati stanje premoženja, s katerim dolžnik razpolaga in iz 

naslova katerega bo omogočeno poplačilo. Kadar je premoženje dolžnika dovolj visoko, 

poplačilo ni problematično, kadar pa je premoženja manj kot obveznosti do upnikov, pa je 

temu primerno tudi delno poplačilo terjatev. 

Dubrovski (2011b, 5) glede na sodobna dogajanja v okolju in stalno razvijajočo se poslovno 

prakso ugotavlja nove pristope, kako v tako turbulentnem okolju, kateremu smo priča danes, 

preživeti in uspeti, zato uvaja t. i. tristopenjsko ukrepanje: 

 spremljanje dogajanja in sprememb v okolju, 

 prenašanje sedanjih in prihodnjih značilnosti okolja v podjetje in 

 izvajanje sprememb v delovanju podjetja na tej osnovi. 
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Današnje podjetje mora biti: »hkrati vitko, agilno, dinamično, sploščeno, virtualno, mrežno, 

modularno, adaptivno, projektno, inteligentno in nenehno učeče se, saj vsebuje značilnosti 

vseh naštetih oznak«, meni Dubrovski (2011b, 5). 

Kadar je prilagajanje podjetja spremenjenim razmeram v okolju načrtovano, stalno, 

pravočasno in pravilno, Dubrovski (2011b, 6) tako prilagajanje opredeljuje kot evolucijske 

spremembe. Nasprotno temu pa, kadar mora podjetje poslovanje hitro, korenito in dramatično 

spremeniti, zaradi značaja sprememb, tako postopanje imenuje kot nezvezne ali revolucijske 

spremembe. Revolucijske spremembe so potrebne, če so bile evolucijske (zvezne) zamujene 

ali pa so glede na spremenjene okoliščine nezadostne. 

Da bi lahko podjetje delovalo na gospodarskem področju, mora biti sposobno izpolnjevati 

finančne obveznosti. V kolikor tega več ni sposobno, je potrebna uvedba insolvenčnih 

postopkov, pogoj za take postopke pa je plačilna nesposobnost ali prezadolženost podjetja. 

Glogovšek (2008, 63) navaja opis plačilne nesposobnosti, ki se je oblikovala skozi pravno 

prakso: »Plačilna nesposobnost je trajna nezmožnost dolžnika, da – zaradi pomanjkanja 

plačilnih sredstev – poravnava svoje zapadle denarne dolgove«. Gre torej za neko splošno 

stanje insolvence. Prezadolženost pa interpretira kot izračun dejanskih vrednosti, ki bodo v 

primeru stečaja na razpolago za izplačilo upnikom, oziroma kot izkupičke, ki bi jih v primeru 

odtujitve prinesli premoženjski predmeti (Glogovšek 2008, 62−70). 

Altman (1993, 6) opredeljuje naslednje pojasnilo o smiselnosti izbire ene izmed možnosti 

reševanja podjetja v krizi: 

 Če je ekonomska vrednost družbe večja kot njena likvidacijska vrednost, je družbo 

smiselno poskusiti reorganizirati in rehabilitirati. 

 Če je likvidacijska vrednost družbe večja kot njena ekonomska vrednost, potem je 

primernejša likvidacija družbe. 

V kolikor pa stanja krize v podjetju ni mogoče odpraviti z radikalnimi spremembami ter 

dogovori upnikov, ima podjetje še možnost sodnega varstva v smislu postopkov zaradi 

insolventnosti. 

Postopki zaradi insolventnosti so v Sloveniji urejeni v ZFPPIPP, posredno pa tudi v Zakonu o 

gospodarskih družbah in Zakonu o delovnih razmerjih. Cilji nove ureditve po ZFPPIPP so 

usmerjeni predvsem na: 

 omogočanje pravne varnosti na trgu, 

 povečevanje vrednosti premoženja dolžnika, 

 zagotavljanje enake obravnave upnikov, ki so v razmerju do dolžnika v enakem položaju, 

 pravočasna, učinkovita in nepristranska presoja položaja insolventnosti, 

 ohranitev vrednosti stečajne mase, 

 pregledna ureditev postopkov zaradi insolventnosti ter 
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 priznanje sedanje pravice upnikov in oblikovanje jasnih pravil za določanje vrstnega reda 

plačil terjatev (Dubrovski 2011a, 195−198). 

6.4 Insolventnost, prezadolženost 

Finančne težave podjetje lahko pripeljejo do plačilne nesposobnosti (insolventnosti) ali 

prezadolženosti. Plačilno nesposoben je tisti dolžnik, ki ne zmore plačevati tekočih zapadlih 

obveznosti, prezadolžen pa tisti, katerega dolgovi so večji od njegovega premoženja in bo 

zaradi tega kmalu postal nelikviden. Pojem likvidnost se uporablja različno, odvisno ali se 

nanaša na objekt ali subjekt. Likvidnost kot lastnost premoženjskih objektov pomeni, da se jih 

lahko uporabi v plačilne namene. Tako pojmovanje likvidnosti se uporablja v primeru 

navajanja stopnje likvidnosti (primarna, sekundarna itd.). Če pa uporabljamo pojem 

likvidnosti v povezavi s subjektom, pa je izražena kot lastnost jamstvenega pravnega subjekta, 

da kadarkoli izpolni zahteve po izplačilu (Glogovšek 2008, 431). 

Plačilna nesposobnost ali insolventnost se praviloma opredeljuje kot tisto ekonomsko-

finančno stanje dolžnika, v katerem ta trajneje ni sposoben poravnati svojih zapadlih denarnih 

obveznosti. Gre za takšen finančni položaj dolžnika, v katerem že dlje časa iz tekočega 

poslovanja ni sposoben poravnavati tekočih obveznosti. Zagotovo pa je treba plačilno 

nesposobnost nujno razločevati od namernega neizpolnjevanja dolžnikovih obveznosti, saj 

plačilna nesposobnost temelji na nesposobnosti dolžnika, da poravna obveznosti, namerna 

neizpolnitev pa na volji posameznika. 

Drugi stečajni razlog pa je prezadolženost, ki je podana takrat, kadar so dolžnikove 

obveznosti večje od njegovega premoženja. Tega razloga načeloma ni težko ugotoviti, saj 

lahko nanj sklepamo na osnovi podatkov iz bilance stanja (Prelič 2006, 37−41). 

Dolžnost gospodarskih subjektov na trgu je, da poslujejo tako, da so sposobni tekoče 

izpolnjevati svoje obveznosti in imajo dovolj premoženja, da so sposobni izpolniti vse svoje 

obveznosti. Naloga poslovodstva je, da posluje v skladu z zakonom in pravili poslovno 

finančne stroke ter si prizadeva, da je družba v vsakem trenutku plačilno sposobna (Robnik 

2010, 1776). 

Kadar poslovodstvo ugotovi, da ima družba težave s plačilno sposobnostjo ali likvidnostjo, je 

potrebno takojšnje ukrepanje. Večinoma je najprimernejša izbira pravega insolvenčnega 

postopka, s pomočjo katerega se lahko reši tisti del podjetja, ki se ga da rešiti in ki pomeni 

zdravo jedro. 

Za nastalo situacijo in reševanje situacije je odgovorno vodstvo, njegova vloga pa je izbrati 

pravi insolvenčni postopek ter se hkrati zavedati vseh finančnih posledic zanj in za upnike 

(Robnik 2010, 1782). 
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Slika 3: Tipično zaporedje dogodkov podjetja v krizi 

Vir: Dubrovski 2004, 147. 

Na Sliki 3 je sistematično prikazano tipično zaporedje dogodkov podjetja, ki se znajde v krizi, 

posamezne faze pa trajajo različno dolgo, odvisno od specifike posameznega podjetja. 

6.5 Postopki zaradi insolventnosti 

Ključni zakonodajni okvir s področja postopkov zaradi insolventnosti daje ZFPPIPP, ki ureja 

tri področja: 

 finančno poslovanje pravnih oseb (prisilna poravnava in stečajni postopki), 

 postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami (izbris zaradi 

likvidacije in prisilna likvidacija), in 

 postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb. 

Enako kot je ustanovitev družbe posledica volje njenih ustanoviteljev, tako je načeloma tudi 

prenehanje družbe posledica volje njenih ustanoviteljev. Družba pa lahko preneha tudi 

neodvisno od interesa družbenikov, če in ko nastopijo v zakonu predvideni razlogi za njeno 

prenehanje (Bratina idr. 2007, 431−432). 
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Pri prenehanju družbe lahko razlikujemo tri skupine interesov: interes članov, upnikov ter 

splošni javni interes. 

Interes članov – s prenehanjem družbe se povzroči prenehanje članskih pravic članov, s tem 

pa se spremeni tudi njihov interes. Pred prenehanjem je bil njihov interes predvsem 

upravljavski ali naložbeniški, po prenehanju pa postane njihov interes premoženjski. 

Interes upnikov − vsebinsko je njihov interes doseči izpolnitev njihove terjatve (tj. obveznosti 

pravne osebe), ki jo imajo do pravne osebe. Z zakonodajo so v primeru prenehanja družbe 

interesi upnikov uvrščeni pred interese družbenikov, vendar pa so možnosti, da bodo njihove 

terjatve dejansko poplačane odvisne od višine premoženja pravne osebe ter skupne višine 

terjatev vseh upnikov. 

Splošni javni interesi – ti interesi zahtevajo, da na trgu delujejo le tisti pravni subjekti, ki so 

sposobni spoštovati načela skrbnega finančnega, likvidnega in solventnega poslovanja, ter s 

takim poslovanjem ne ogrožajo drugih udeležencev na trgu (Prelič 2006, 5−6). 

Dubrovski (2011a, 197) izpostavlja tri skupna temeljna načela postopkov zaradi 

insolventnosti, in sicer načelo enakega obravnavanja upnikov, načelo zagotavljanja najboljših 

pogojev za plačilo upnikov in načelo hitrosti postopka. 

Načelo enakega obravnavanja upnikov zagotavlja enak položaj vsem upnikom v postopku. 

Načelo enakopravnega obravnavanja upnikov je izraženo v zahtevi, da je treba vse upnike 

dolžnika, pri katerem nastopi finančno stanje, zaradi katerega je interes upnikov, da bi (vsi in 

v celoti) dosegli plačilo svojih terjatev, obravnavati pravično, torej na enak način. Vendar se 

ne obravnava vseh upnikov na popolnoma enak način, temveč se enaka obravnava nanaša na 

upnike, ki so v enakem pravnem položaju do dolžnika (Gale Robežnik in Kruhar Puc 2005, 

99−100). 

Načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov predpostavlja vodenje postopka 

tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za plačila terjatev 

upnikov, kar pomeni, da mora biti stečajna masa čim bolje unovčena. Načelo zagotavljanja 

največje možne vrednosti pomeni težnjo k zaščiti in maksimiziranju vrednosti vseh 

zainteresiranih ter gospodarstva v celoti. Upniki želijo popolno plačilo svojih terjatev ter so 

hkrati zainteresirani za dolgoročnejši obstoj podjetja zaradi nadaljnjih poslovnih odnosov. 

Lastniki želijo doseči čim večje povečanje vrednosti svojega premoženja, investiranega v 

podjetje. Zaposleni želijo čim bolj povečati svoje plače in doseči dobre delovne razmere in 

stalnost svoje zaposlitve. Upoštevati pa je treba tudi interese širše javnosti, katere interesi 

težijo h kakovostnemu zadovoljevanju potreb vseh udeležencev (Gale Robežnik in Kruhar 

Puc 2005, 100−101). 
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Načelo hitrosti postopka predpisuje določene roke, v katerih mora sodišče izvajati svoja 

procesna dejanja, hkrati pa sodišče izvaja nadzor nad upraviteljem, da tudi ta opravi vsa 

dejanja v predpisanih rokih. Sodišča in drugi državni organi morajo prednostno obravnavati 

zadeve, v katerih je kot stranka postopka udeležen stečajni dolžnik ali katerih izid vpliva na 

potek stečajnega postopka (Dubrovski 2011a, 197). 

Kreditodajalci za zavarovanje posojilnih obveznosti pogosto zahtevajo zavarovanje, ki bi jim 

v primeru insolvence dolžnika dalo posebne statuse upnika, saj izkušnje kažejo, da stečajna 

masa praviloma ne zadostuje za poplačilo vseh upnikov (Glogovšek 2008, 62−70). Upnike se 

tako v insolvenčnih postopkih loči na štiri osnovne kategorije, ki imajo vsaka zase različen 

položaj glede vrstnega reda poplačila iz stečajne mase, in sicer so to: ločitveni upniki, 

izločitveni upniki, prednostni upniki ter navadni (nezavarovani upniki). Položaj upnikove 

terjatve je ključnega pomena v insolvenčnem postopku (Dubrovski 2011a, 207). 

Ločitveni upniki so tisti, ki imajo terjatve zavarovane z zastavo določenega premoženja ter 

imajo tako v stečajnem postopku načeloma najboljši položaj. Višina njihovega poplačila je 

odvisna tudi od tržne vrednosti premoženja, vrstnega reda pravic na istem premoženju, pravno 

natančnega vpisa ločitvene pravice, ter stroškov stečajnega postopka, saj ločitveni upniki 

prevzamejo tudi sorazmerni del teh stroškov (Dubrovski 2011a, 207). Upniku, ki je upravičen 

do ločitve in ki mu pripada pravica (hipoteka, zastavna pravica) do stvari/pravice dolžnika, 

lahko od stečajnega upravitelja zahteva unovčenje te stvari oziroma pravice in zahteva 

izkupiček od unovčenja, če je to potrebno za kritje njegove terjatve. Tudi ta pravica se 

uveljavlja izven stečajnega postopka, stečajni upravitelj pa lahko sam izvrši unovčenje 

obremenjene stvari/pravice (Glogovšek 2008, 62−70). 

Izločitveni upniki so tisti, ki imajo pravico do izločitve določenega predmeta iz stečajne mase. 

Upnik, ki je upravičen do izločitve, lahko od stečajnega upnika zahteva izročitev stvari in 

pravic, ki mu pripadajo kot lastniku oziroma imetniku in so v posesti dolžnika (leasing 

podjetje zahteva izročitev strojev in vozil). Izločitveni upniki se stečaja ne udeležijo in lahko 

svoje zahtevke za izročitev uveljavijo takoj in jim ni treba čakati do konca stečajnega 

postopka (Glogovšek 2008, 62−70). 

Prednosti upniki imajo prednost pri plačilu iz razpoložljive stečajne mase, vsi ostali pa so 

navadni upniki, kateri se poplačajo iz premoženja, za katerega nihče od upnikov ni uveljavljal 

ločitvenega poplačila. 

V kolikor po teh poplačilih še obstaja razpoložljiva stečajna masa, ta pripada lastnikom, kar 

pa je izjemno redko (Dubrovski 2011a, 207). 

Zakon določa, da začetek insolvenčnega postopka na ločitvene in izločitvene pravice ne 

vpliva, kar pomeni, da ločitveni in izločitveni upniki svoj privilegiran položaj ohranijo tudi v 

insolvenčnem postopku (Prelič 2006, 70−71). 
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Razlogi za prenehanje se po ZGD-1 razvrščajo v dve skupini: prostovoljno prenehanje družbe 

in neprostovoljno prenehanje družbe. Ključna razlika med prostovoljnim in neprostovoljnim 

prenehanjem družbe je volja oziroma interes družbenikov o prenehanju (Prelič 2006, 15). 

Postopke zaradi insolventnosti delimo na: 

 postopek prisilne poravnave in 

 stečajne postopke (stečajni postopek pravne osebe, postopek osebnega stečaja in postopek 

stečaja zapuščine). 

6.6 Prisilna poravnava 

Začetek postopka prisilne poravnave je posledica nesposobnosti dolžnika, da poravna svoje 

zapadle obveznosti. To pomeni, da je dolžnik prezadolžen in ni več v stanju, da bi sploh še 

lahko poravnal vse svoje obveznosti do vseh upnikov. Upniki pa tako stanje dolžnika 

večinoma ugotovijo prepozno, ko so njihove terjatve že dlje časa neporavnane, dolžnik pa se 

na pozive ali ne odziva, ali pa se odziva zavajajoče in situacije ne prikaže realno. Taka 

situacija sama po sebi opozarja upnike, da morajo sami skrbeti za svoje terjatve in pravočasno 

pričeti postopke za zavarovanje teh terjatev. Aktualni trendi pri reševanju insolvenčnih 

postopkov gredo v smeri reševanja zdravih jeder dolžnika in s tem ustvarjanja možnosti 

ponovne regeneracije. Postopki v osnovi niso namenjeni popolnemu izbrisu dolžnika iz 

tržišča (Gale Robežnik in Kruhar Puc 2005, 42−47). 

Prisilna poravnava je sodni postopek, katerega namen je odprava stečajnega razloga zaradi 

dalj časa trajajoče plačilne nesposobnosti ali prezadolženosti. Na ta način se dolžniku 

omogoči, da se stečajnemu postopku izogne. Za postopek prisilne poravnave je bistvena 

sestava načrta finančne reorganizacije, v katerem dolžnik navede vse ekonomsko-finančne 

metode, ki jih bo opravil, da bi saniral stanje družbe. V načrtu finančne reorganizacije oceni 

in obrazloži ukrepe, potrebne za pridobitev likvidnih sredstev, ukrepe za povečanje osnovnega 

kapitala ter opiše in ovrednoti načine, s katerimi bo podjetje ustvarjalo dohodek. O prisilni 

poravnavi nato odločajo upniki z glasovanjem (Bratina idr. 2007, 439−441). 

Temeljno vodilo prisilne poravnave je, da je treba naprej rešiti funkcionalno namembnost 

podjetniškega premoženja, ki lahko tvori podlago za nadaljnji razvoj v spremenjenih 

razmerah. Vrednost, ki jo predstavlja oprema določenih podjetjih, namenjena specifični 

dejavnosti ter izkušena skupina zaposlenih, predstavlja neko dodano vrednost, ki je s prodajo 

po delih v stečaju ne moremo doseči (Gale Robežnik in Kruhar Puc 2005, 28). 
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Slika 4: Število predlogov za začetek prisilne poravnave od 1. 1. 2006 do 30. 9. 2011 

Vir: RS, Ministrstvo za pravosodje 2007, 51; RS, Ministrstvo za pravosodje 2008, 51; RS, Ministrstvo 

za pravosodje 2009, 62; RS, Ministrstvo za pravosodje 2010, 55; RS, Ministrstvo za pravosodje 

2011a, 55; RS, Ministrstvo za pravosodje 2011b, 29. 

Iz Slike 4 je razvidno, da je število predlogov za začetek postopka prisilne poravnave od leta 

2006 padalo, izrazit padec števila predlogov v letu 2008 in še bolj v letu 2009 pa lahko 

pripisujemo spremenjeni zakonodaji leta 2008. 

6.6.1 Postopek prisilne poravnave 

Postopek prisilne poravnave ima dve fazi: 

 predhodni postopek in 

 glavni postopek. 

Predhodni postopek se začne z vložitvijo predloga za začetek postopka prisilne poravnave in 

zajema fazo odločanja sodišča o pogojih za začetek postopka prisilne poravnave. V 

predhodnem postopku sodišče odloča o obstoju procesnih in materialnih predpostavk za 

začetek glavnega postopka. 

Procesne predpostavke so: 

 Pasivna procesna legitimacija (postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi nad 

pravno osebo, ki je organizirana kot gospodarska družba ali zadruga, samostojnim 

podjetnikom, drugo pravno osebo, vendar le, če je to določeno v zakonu, ki ureja položaj 

te pravne osebe). 

 Aktivna procesna legitimacija (predlog za začetek postopka prisilne poravnave je 

upravičen vložiti insolventni dolžnik, osebno odgovorni družbenik dolžnika, ki je 
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organiziran kot osebna družba ali druga pravna oseba, za obveznosti, za katere po zakonu 

ali njenih pravilih odgovarjajo družbeniki). 

 Neobstoj procesnih ovir (Ivanjko, Kocbek in Prelič 2009, 1214). 

Materialne predpostavke za začetek postopka prisilne poravnave so: 

 insolventnost dolžnika, 

 vložitev predloga za začetek postopka prisilne poravnave, 

 obstoj vsaj 50 odstotne možnosti, da bo izvedba in upoštevanje načrta finančnega 

prestrukturiranja zagotovilo tako stanje dolžnika, da bo odpravljena njegova 

insolventnost in 

 obstoj vsaj 50 odstotne možnosti, da bi sklenitev prisilne poravnave upnikom prinesla 

večje poplačilo, kot če bi bil nad dolžnikom uveden stečajni postopek (Ivanjko, Kocbek 

in Prelič 2009, 1215). 

Predlog za začetek postopka mora vsebovati identifikacijske podatke o dolžniku in zahtevek, 

da sodišče nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave. Predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave pa mora vsebovati tudi priloge: 

 poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, 

 revizorjevo poročilo, v katerem je revizor dal revizijsko mnenje brez pridržkov, 

 načrt finančnega prestrukturiranja in 

 poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, v katerem je pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti podjetja dal pritrdilno mnenje in dokaz o plačilu takse za sklep o 

začetku postopka prisilne poravnave in začetnega predujma (ZFPPIPP, 141. člen). 

Načrt finančnega prestrukturiranja vsebuje opis vseh dejstev in okoliščin, ki nakazujejo na 

dolžnikovo insolventnost, predlaga prisilno poravnavo ter ocenjuje deleže in roke poplačil 

nezavarovanih terjatev upnikov, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek. Načrt 

vsebuje tudi opis ukrepov, ki jih je dolžnik že uvedel, ter opisuje dejstva, iz katerih izhaja, da 

bo dolžnik sposoben izpolniti obveznosti po predlagani prisilni poravnavi. 

Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upnikom, da pristanejo na zmanjšanje svojih 

navadnih terjatev in odložitev rokov za njihovo plačilo. Skladno z načelom enakega 

obravnavanja upnikov mora dolžnik vsem upnikom, ki so v razmerju do njega v enakem 

položaju, ponuditi enake pogoje poplačila. Zato upnike v načrtu finančnega prestrukturiranja 

razvrsti v različne razrede in vsakemu razredu ponudi različne pogoje plačila terjatev. 

Poleg razvrstitve terjatev v razrede dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja navede tudi, 

za katere razrede terjatev se položaj upnikov tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije 

ne bo spremenil. Hkrati pa dolžnik navede še predlog za izplačilo terjatev v zmanjšanem 

obsegu in roke za izplačilo za vsak razred terjatev, razen za tisti razred, na katerega sklenjena 

prisilna poravnava ne bo imela vpliva (Prelič 2006, 113). 
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Glavni postopek se začne s sklepom, v katerem sodišče odloči o začetku postopka prisilne 

poravnave in v katerem se izvede glasovanje upnikov o sprejetju prisilne poravnave. Sodišče 

upnike obvesti z oklicem, ki ga objavi hkrati s sklepom o začetku postopka prisilne 

poravnave. Oklic vsebuje tudi poziv upnikom, da prijavijo svoje terjatve v postopku. 

Rok za prijavo terjatev je en mesec od objave oklica o začetku postopka prisilne poravnave. 

Prijava terjatev je v osnovi namenjena presoji procesne legitimacije upnikov za glasovanje o 

prisilni poravnavi. Z zamudo roka prijave terjatev upnik izgubi glasovalno pravico, ne pa tudi 

pravice zahtevati izpolnitev dolžnikove obveznosti. 

Priznane terjatve v postopku prisilne poravnave so vse pravočasno prijavljene terjatve, ki jih 

upravitelj prizna z izjavo, vsebovano v osnovnem seznamu preizkušenih terjatev in proti 

kateri nobeden od upnikov ni vložil ugovora o prerekanju terjatve. Upravitelj se mora v 

osnovnem seznamu terjatev do vsake od njih opredeliti, ali jo priznava ali prereka (ZFPPIPP, 

67. člen). 

Med terjatvami, ki so bile prerekane (s strani upravitelja ali drugega upnika) pa sodišče 

odloči, katere so verjetno izkazane terjatve. Odločitev o tem sprejme na osnovi opisa dejstev o 

obstoju terjatve iz upnikove prijave terjatev ter na osnovi opisa dejstev o neobstoju terjatve, ki 

ga je podala oseba, ki terjatev prereka (ZFPPIPP, 68. člen). 

Glasovalno pravico ima vsak upnik, katerega terjatev je v postopku prisilne poravnave 

priznana ali verjetno izkazana (ZFPPIPP, 200. člen). Po končanem glasovanju o izidu prisilni 

upravitelj izda poročilo, na osnovi katerega sodišče odloči o potrditvi prisilne poravnave. 

Sodišče odloča med dvema možnostma: 

 postopek prisilne poravnave se ustavi in se izda sklep o začetku stečajnega postopka ali 

 se izda sklep o potrjeni prisilni poravnavi. 

6.6.2 Pravne posledice in učinki prisilne poravnave 

Pravne posledice uvedbe postopka prisilne poravnave nastanejo naslednji dan po vložitvi 

predloga in trajajo do konca postopka. Posledica uvedbe postopka prisilne poravnave je vidna 

v omejitvi poslov, ki jih dolžnik sme opravljati (Ivanjko, Kocbek in Prelič 2009, 1215). 

Insolventni dolžnik je namreč omejen pri sklepanju poslov, saj sme opravljati le redne posle v 

zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. Poleg omejitve poslov dolžnika pa nastane tudi druga 

vrsta pravne posledice, in sicer z uvedbo postopka prisilne poravnave nastane procesna ovira 

za odločanje o začetku stečajnega postopka (Plavšak 2008, 133). 

Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave nastanejo z dnem, ko je bil objavljen 

oklic o začetku postopka prisilne poravnave. Začetek postopka prisilne poravnave učinkuje na 

vse terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, razen za (ZFPPIPP, 160. člen): 
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 Zavarovane terjatve – terjatve upnika, ki so zavarovane z ločitveno pravico in dajejo 

upniku pravico do poplačila teh terjatev iz posebnega dolžnikovega premoženja pred 

plačilom terjatev drugih upnikov. 

 Prednostne terjatve – plače in nadomestila za zadnje 3 mesece, odškodnine za poškodbe 

pri delu ter davki in prispevki v zvezi z navedenimi izplačili. 

 Izločitvene pravice – pravica do izločitve stvari, ki ne pripada dolžniku, temveč 

izločitvenemu upniku. 

 Vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe. 

Potrjena prisilna poravnava vpliva na vse terjatve upnikov, ki so nastale do začetka postopka 

prisilne poravnave, razen na zavarovane terjatve, prednostne terjatve in izločitvene pravice. 

6.6.3 Finančni učinki prisilne poravnave 

Finančni učinki prisilne poravnave sledijo načrtu finančnega prestrukturiranja, v katerem je 

navedena celota finančno-ekonomskih ukrepov, s pomočjo katerih bi dolžnik postal 

kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben ter bi se odpravila njegova insolventnost. 

Finančni vidik izbire prisilne poravnave kot insolvenčnega postopka se odraža kot ponudba 

dolžnika upnikom, naj pristanejo na znižanje svojih terjatev in odložitev rokov poplačila, 

morda tudi konverzijo terjatev v lastniške deleže. Upniki, ki imajo navadne terjatve, morajo 

biti v enakopravnem položaju, prav tako morajo biti poplačani v enakih rokih, kot tudi 

zneskih. Kadar pa gre za konverzijo terjatev v lastniške deleže, pa se konvertira celotni znesek 

izkazanih terjatev (Robnik 2010, 1780−1782). 

6.6.4 Prednosti in slabosti prisilne poravnave 

Prisilna poravnava naj bi bila praviloma zmeraj prednost za lastnike družbe, saj tako na nek 

način ohranjajo kapital, ki so ga vložili v družbo. Po drugi strani pa so za dobro izvedeno 

prisilno poravnavo zainteresirani tudi upniki, ki bi lahko bili v postopku prisilne poravnave 

bolje poplačani kot v postopku stečaja, vendar jih je treba s kakovostno in realno 

pripravljenim načrtom finančnega prestrukturiranja v to prepričati. 

Izbira prisilne poravnave kot oblike reševanja podjetja v krizi se zdi smiselna, kadar obstaja 

dovolj velika verjetnost, da se podjetje ohrani. Z zmanjšanjem in odložitvijo plačila 

obveznosti lahko dolžnik lažje pokrije svojo izgubo. Upniki kot udeleženci prisilne poravnave 

lahko prednosti takega načina reševanja poslovnega partnerja vidijo tudi v svojih glasovalnih 

pravicah in s tem soodločanju o načinu reševanja situacije. Prisilna poravnava jim omogoča 

enako obravnavo med upniki enakega razreda terjatev. 
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Obstajajo pa tudi negativni vidiki prisilne poravnave, predvsem velja tukaj omeniti dejstvo, da 

podjetje v taki krizi pridobi negativno oznako slabega poslovnega partnerja. Na tak način 

lahko izgubi veliko zaupanja poslovnih partnerjev iz vseh področij delovanja (dobavitelji, 

kupci, banke, tudi zaposleni). Upniki se morajo zavedati, da se poplačilo njihovih terjatev 

zagotovo zniža, lahko tudi do 80 %, hkrati pa se poplačilo zamika. Negativne posledice 

prisilne poravnave pa zaradi pogostega odpuščanja čutijo tudi zaposleni. 

6.7 Stečaj 

Najpogostejši prisilni način prenehanja gospodarskih družb je stečajni postopek. Uvrščamo ga 

med postopke zaradi insolventnosti, njegov namen je urediti pravna razmerja med stečajnim 

dolžnikom in njegovimi upniki ter predvsem med konkurirajočimi upniki istega 

insolvenčnega dolžnika. Stečaj je lahko povzročen zaradi nesreče ali slabega upravljanja ali 

pa kombinacije obojega. Slabo upravljanje lahko povzroči prezadolženost, slabe finančne 

kontrole, preveliko število zaposlenih itd. Lahko pa so vzroki za stečaj tudi goljufije 

poslovodstva (Wood 1995, 33−34). 

V kontekstu ločevanj in razmejitve med postopki prostovoljnega prenehanja, katerim sledi 

prostovoljna likvidacija na eni strani ter postopki neprostovoljnega prenehanja, katerim sledi 

neprostovoljna likvidacija na drugi strani, je treba stečaj opredeliti kot posebno obliko – 

praviloma neprostovoljnega prenehanja, znotraj katerega se na specifičen način uredijo pravna 

razmerja med dolžnikom in njegovimi upniki, zaradi česar se ločen likvidacijski postopek ne 

vodi, saj je ta, izhajajoč iz pravne narave stečajnega postopka, vsebovan v samem stečajnem 

postopku (Gale Robežnik in Kruhar Puc 2005, 8). 

Splošna predpostavka za vodenje stečajnega postopka je pravni interes. Razlog, da upniki 

uveljavljajo svoje pravice v stečajnem postopku je v tem, da dolžnik zaradi insolventnosti 

ali/in prezadolženosti ni sposoben poravnati svojih obveznosti iz rednega poslovanja. Ker pa 

navadno v stečajnem postopku pri delitvi premoženja konkurira več upnikov, mora biti na 

razpolago dovolj premoženja, ki bi se ga lahko sorazmerno razdelilo, hkrati pa morata pri 

delitvi nastopati vsaj dva upnika (Prelič 2006, 44−45). 

Poznamo dva stečajna razloga: 

 dalj časa trajajoča plačilna nesposobnost oz. insolventnost ali 

 prezadolženost. 

Insolventnost in prezadolženost sta torej dva samostojna stečajna razloga, ki pa sta nemalokrat 

podana tudi istočasno (Gale Robežnik in Kruhar Puc 2005, 90). 

Ko se uvede stečajni postopek, se pravica do upravljanja in razpolaganja s premoženjem 

dolžnika prenese na stečajnega upravitelja, ki ga imenuje stečajno sodišče. Namen takega 

postopka je preprečiti dolžniku, da svoje še preostalo premoženje odtegne dosegu upnikov, da 
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posameznik upnikom da prednost pred drugimi ali da poslabša pozicijo obstoječih upnikov in 

oškoduje nove upnike (Glogovšek 2008, 62−70). 

Poleg v točki 6.5 že omenjenih splošnih načel postopkov zaradi insolventnosti (načelo 

enakega obravnavanja upnikov, načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov in 

načelo hitrosti postopka) se v stečajnem postopku uporabljata tudi posebni načeli: 

 Načelo koncentracije, po katerem morajo upniki svoje zahtevke za plačilo terjatev 

uveljavljati v stečajnem postopku in v skladu s pravili stečajnega postopka, sicer terjatve 

prenehajo. 

 Načelo omejevanja tveganj, po katerem v stečajnem postopku ni dovoljeno prevzemati 

vseh poslovnih tveganj, temveč samo tista, ki so nujna za uresničitev interesa upnikov za 

plačilo terjatev, ki jih uveljavljajo v stečajnem postopku (Plavšak 2008, 170−172). 

6.7.1 Postopek stečaja 

Tudi stečajni postopek delimo na dve fazi: 

 predhodni stečajni postopek in 

 glavni stečajni postopek. 

V predhodnem stečajnem postopku, ki se začne na predlog upravičenega predlagatelja, sodišče 

odloča o obstoju procesnih in materialnih predpostavk za začetek glavnega postopka. Gre za 

pravna dejstva, ki morajo biti podana, da se stečajni postopek lahko začne in vodi. Za 

predpostavke za začetek stečajnega postopka je značilno, da morajo biti nujno podane v prvi 

fazi postopka in da o njihovem obstoju oziroma neobstoju odloča sodišče. Za predpostavke za 

vodenje stečajnega postopka pa je značilno, da morajo biti podane, če naj se stečajni postopek 

opravi. 

Procesne predpostavke so: 

 pasivna procesna legitimizacija, 

 aktivna procesna legitimizacija in 

 plačilo takse in predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. 

Materialna predpostavka je obstoj stanja insolventnosti dolžnika – stečajni razlog. 

Predhodni stečajni postopek se začne z vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, ki 

ga vloži upravičeni predlagatelj. Predlagatelji stečajnega postopka so lahko dolžnik, osebno 

odgovorni družbenik dolžnika, upnik ali javni jamstveni in preživninski sklad Republike 

Slovenije. O odločanju o stečajnem postopku je pristojno okrožno sodišče, na področju 

katerega ima insolventni dolžnik svoj sedež. Predlogu se predložijo listinski dokazi, da je 

dolžnik postal insolventen ter dokazilo o plačilu takse in predujma. 
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Ko sodišče presodi, da so predpostavke za začetek stečajnega postopka izpolnjene, izda sklep 

o začetku stečajnega postopka in tako se začne faza glavnega stečajnega postopka. Sodišče 

upnike o začetku stečajnega postopka obvesti z oklicem, ki vsebuje tudi poziv upnikom, da 

naj v treh mesecih po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice. 

Prijavi terjatev sledi preizkus terjatev, ki so jih upniki prijavili. Terjatev, prijavljena v stečajni 

postopek, je priznana, kadar je ne prereka ne upravitelj niti kateri koli drugi upnik. V glavnem 

stečajnem postopku se oblikuje tudi stečajna masa. Neprerekane terjatve so nato udeležene pri 

razdelitvi stečajne mase. Na drugi strani pa obstaja tudi možnost, da so terjatve prerekane. Ker 

pa je stečajni postopek vsebinsko namenjen poplačilu vseh upnikov ter dokončnemu 

prenehanju dolžnikovih pravnih razmerij in prenehanju dolžnika samega, je treba obstoj 

terjatev nedvoumno potrditi. Prav zato se za razliko od prisilne poravnave v stečajnem 

postopku ne uporablja opcija verjetnosti izkazanosti terjatev. Zato je v primeru, da je terjatev 

v stečajnem postopku prerekana, treba obstoj te terjatve dokazati s pravnomočno sodno 

odločbo (ZFPPIPP, 76. člen). 

Stečajni postopek se konča po razdelitvi stečajne mase, ko upravitelj sodišču poda končno 

poročilo, na osnovi katerega sodišče izda sklep o končanju stečajnega postopka. 

Tako kot v postopku prisilne poravnave se tudi v stečajnem postopku terjatve razvrščajo v 

skupine, katerih narava pride do izraza pri poplačevanju, saj zakon opredeljuje vrstni red 

poplačila prijavljenih terjatev. 

6.7.2 Stečajna masa 

V stečajnem postopku se z dnem začetka stečajnega postopka oblikuje stečajna masa, ki 

predstavlja premoženje stečajnega dolžnika, ki se v stečajnem postopku lahko unovči za 

poplačilo stroškov stečajnega postopka ter poplačilo terjatev upnikov. V stečajno maso spada 

vse premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku postopka, in tisto, ki ga pridobi med 

postopkom. 

V stečajnem postopku se lahko oblikuje več stečajnih mas, ki so namenjene poplačilu 

različnih skupin upnikov. Stečajna masa se tako nadalje deli na: 

 Splošno razdelitveno maso (dobroimetje, nastalo z unovčenjem splošne stečajne mase, 

zmanjšano za stroške stečajnega postopka). Splošna stečajna masa je vse dolžnikovo 

premoženje, razen tistega, ki spada v posebno stečajno maso. 

 Razdelitveno maso (del stečajne mase, ki ostane po kritju stroškov stečajnega postopka, 

namenjena pa je plačilu terjatev upnikov). 

 Posebno razdelitveno maso (dobroimetje, nastalo z unovčenjem posebne stečajne mase, 

zmanjšano za stroške unovčenja). Posebna stečajna masa predstavlja premoženje, ki je 
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predmet ločitvene pravice, takih posebnih stečajnih mas pa je toliko, kolikor je delov 

premoženja, ki so predmet ločitvene pravice (Plavšak 2008, 169). 

Unovčevanje stečajne mase je ena izmed glavnih nalog stečajnega upravitelja in obsega 

prodajo premoženja stečajnega dolžnika, izterjavo njegovih terjatev ter ostale posle za 

uresničevanje dolžnikovih premoženjskih pravic. 

Priprava za prodajo premoženja stečajnega dolžnika vključuje oceno vrednosti premoženja ter 

pridobivanje drugih informacij za ugotovitev najugodnejših pogojev prodaje. 

Stečaj pa je mogoče zaključiti tudi brez razdelitve upnikom, če je stečajna masa neznatne 

vrednosti oziroma ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka (ZFPPIPP, 378. člen). 

6.7.3 Pravne posledice in učinki stečaja 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je bil objavljen oklic o 

začetku stečajnega postopka. Takrat prenehajo vsa pooblastila zakonitih zastopnikov, 

prokuristov in drugih pooblaščencev ter pooblastila poslovodstva za vodenje poslov. Vsa ta 

pooblastila se prenesejo na stečajnega upravitelja (ZFPPIPP, 245. člen). 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo za vse terjatve, ki so nastale do 

samega začetka, ne pa tudi za izločitvene in ločitvene pravice. Upniki morajo svoje terjatve v 

vsakem primeru prijaviti, da so udeleženi v stečajni masi. Če prijave ne izvršijo, izgubijo 

pravico do poplačila iz stečajne mase, njihova terjatev do stečajnega dolžnika pa tako 

preneha. Kljub privilegiranim pravicam pa morajo za uveljavitev svoje terjatve pravočasno 

prijaviti tudi ločitveni in izločitveni upniki, v nasprotnem primeru ta pravica preneha (Bratina 

idr. 2010, 681). 

Pravne posledice zaključka stečajnega postopka so razvidne z dnem izbrisa pravne osebe iz 

registra. Sodišče na osnovi poročila stečajnega upravitelja izda sklep o zaključku stečajnega 

postopka, ki se objavi na spretni strani AJPES-a. Z dnem vpisa o zaključku stečajnega 

postopka v sodni register dolžnik – pravna oseba preneha. 

6.7.4 Finančni učinki stečaja 

Kadar družba postane insolventna in ko je kriza družbe prisotna že na vseh področjih 

poslovanja, praviloma finančna sanacija ni več mogoča, zato podjetje preide v stečajni 

postopek. Finančne funkcije, ki so izvedene v samem stečajnem postopku, sledijo cilju 

povečanja vrednosti premoženja ter čim večjemu poplačilu upnikov. S finančnega vidika je 

torej težnja po čim boljšem unovčenju zavarovanja (po delih ali v celoti) ključna, saj se 

stečajni postopek vodi prav zaradi uresničitve interesa upnikov. V ta namen lahko sodišče po 

posebnih pravilih določi in dovoli končanje nujnih poslov, s čimer bi se preprečilo zmanjšanje 
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stečajne mase. Sodišče lahko prav tako dovoli nadaljevanje poslovanja, če bi taki postopki 

omogočali ugodnejše pogoje za prodajo premoženja. 

6.7.5 Prednosti in slabosti stečaja 

Kadar je likvidacijska vrednost družbe večja od njenih dolgov, potem je smiselna odločitev o 

likvidaciji družbe. Izbira stečaja kot oblike konca družba pa je smiselna, kadar je družba s tem 

vredna več, kot če bi nadaljevala s poslovanjem. 

Za upnike je lahko stečaj najslabša oblika poplačila njihovih terjatev. Zakonsko je sicer 

opredeljeno načelo enakega obravnavanja upnikov, vendar se pravice upnikov lahko zelo 

razlikujejo glede na zavarovanje terjatev. Za tiste, ki imajo svoje terjatve zavarovane, je to 

gotovo prednost, s čimer pa so upniki z nezavarovanimi terjatvami na slabšem. Prav tako 

lahko upniki izgubijo pravice do uveljavljanja svojih terjatev, če iz kakršnega koli razloga teh 

terjatev ne prijavijo v stečajni postopek. Res pa je, da se z uvedbo stečaja po navadi zaključi 

agonija upnikov, saj se končno uvedejo nekateri usmerjani in nadzorovani postopki, ki jim 

omogočajo vsaj delno poplačilo terjatev, ki jih morda pri nadaljevanju takega poslovanja 

dolžnika ne bi dosegli. 

Največjo izgubo v primeru stečaja pa čutijo zaposleni, ki izgubijo zaposlitev. Nekoliko te 

izgube omili zaščita zaposlenih v primeru stečajnega postopka, saj jim zakon zagotavlja nekaj 

varnosti pri izplačilu plač, ki jih sicer pred stečajem praviloma ne dobivajo nekaj mesecev. 

Zakonsko so delavci v primeru stečaja prednostno poplačani za zadnje tri mesece pred 

začetkom stečajnega postopka. 

Kriza v podjetju ni nenavadno stanje, temveč stanje, v katerem se znajdejo skoraj vsa 

podjetja. Ukrepi, s katerimi poslovodstvo poizkuša rešiti podjetje in ga pripeljati na pot iz 

krize, so različni, kot so različni razlogi, da se podjetje v krizi sploh znajde. Insolvenčna 

zakonodaja ponuja dve možnosti reševanja podjetja iz krize, in sicer prisilno poravnavo in 

stečaj. Kadar je podjetje v globoki krizi, je smiselno razmisliti o tem, ali obstaja možnost 

rešitve vsaj dela podjetja, ki posluje dobro. V tem primeru je primerna rešitev prisilna 

poravnava, katere bistvo ni ukinitev podjetja, temveč rešitev zdravega dela in ohranitev 

subjekta na trgu. Kadar pa možnost ohranjanja dela poslovanja ni realna, pa je edina opcija 

stečajni postopek, katerega namen je pravično in v skladu s pravicami enakomerno poplačilo 

upnikov ter končno ukinitev podjetja. Insolvenčni postopki so zaradi varovanja upnikov 

natančno opredeljeni, postopki pa nadzorovani, tako da nudijo kar se da pravično porazdelitev 

stečajne mase dolžnika. Tako v primeru krize podjetja, kot tudi v primeru uvedbe 

insolvenčnih postopkov nad dolžnikom, odigra ključno vlogo oblika zavarovanja terjatve 

upnika, ki lahko v določenih primerih daje upniku večje pravice, da se poplača ločeno od 

ostalih navadnih upnikov. Analizi učinkov sledenja merilom primernosti pri posameznih 
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oblikah zavarovanja sem v nadaljevanju priključila še analizo učinka sledenja merilom 

primernosti v primeru insolvenčnega postopka. 
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ IN NADALJNJA RAZPRAVA 

7.1 Trendi slovenskega gospodarskega in finančnega področja v zadnjih letih 

Iz Poročil o finančni stabilnosti, ki jih vsakoletno izdaja Banka Slovenije, je v trendu razvoja 

gospodarske krize od leta 2006 do vključno leta 2010 (Poročilo o finančni stabilnosti za leto 

2011 v času izdelave magistrske naloge še ni bilo dostopno) razvidno, da je v letu 2006 

obstajala visoka gospodarska rast, ki je temeljila na naraščajočem investicijskem 

povpraševanju, zato so se v tem letu povečale potrebe po financiranju v primerjavi s 

predhodnimi leti. Zaznana gibanja v sektorju podjetij, kot so povečevanje zadolženosti, rast 

novo odobrenih kreditov ter poslabšanje likvidnosti, so posredno vplivala na povečevanje 

kreditnega tveganja za banke, saj so podjetja potrebe po financiranju v tem letu v največji 

meri pokrivale z najemanjem bančnih kreditov (Banka Slovenije 2007, xiv). 

V letu 2007 je moč ugotoviti, da se je zadolževanje podjetij v primerjavi s predhodnim letom 

povišalo, povišanje pa se pripisuje dinamični gospodarski rasti ter povečani investicijski 

aktivnosti (Banka Slovenije 2008, 23). Z visoko kreditno rastjo in povečanim obsegom 

poslovanja pa so banke dodatno povečale izpostavljenost kreditnemu tveganju, na kar so 

vplivale tudi zmanjšane zahteve glede zavarovanj ter delež nezavarovanih posojilnih 

obveznosti (Banka Slovenije 2008, 89−90). V letu 2007 je bila kreditna rast še dokaj visoka, v 

začetku leta 2008 pa se je že opazilo umirjanje rasti. Kljub temu znižanju Banka Slovenije v 

poročilu za leto 2008 (xiii) ugotavlja, da: »Finančna kriza ni vplivala neposredno na 

slovenske banke«. Se pa je gospodarska kriza že poznala pri poslovanju podjetij, katerim se je 

visoko zadolževanje v obdobju rasti (pred letom 2008) že začelo negativno kazati pri tekočem 

poslovanju. Breme servisiranja vseh iz preteklosti najetih kreditov se je v času nizke 

konjunkture preneslo na znižane prihodke, banke pa zaradi večje previdnosti pri financiranju 

visoko zadolženih podjetij tem niso več nudile enake podpore, kar se je pri podjetjih pokazalo 

kot težave z likvidnostjo. Z razvojem gospodarske krize proti koncu leta 2008 so se 

likvidnostne težave v podjetjih že zaostrovale, zato so podjetja že pričela zamujati s plačili 

obveznosti do bank (Banka Slovenije 2009, 39−41). 

V letu 2009 je v primerjavi s predhodnim letom razviden padec gospodarske aktivnosti ob 

močno omejenih virih financiranja in poslabševanju likvidnostnega položaja podjetij. 

Zmanjšale so se vse pomembnejše oblike financiranja podjetij, tako pri bankah, nedenarnih 

finančnih institucijah, kot v podjetniškem sektorju. Poslabševanje likvidnostnega položaja 

podjetij in njihova visoka zadolženost sta zaostrila dostop do bančnih sredstev. Majhna in 

srednja podjetja so bolj izpostavljena likvidnostnim težavam prav zaradi svoje majhnosti, ki 

jim znižuje ekonomsko in pogajalsko moč v odnosu do poslovnih partnerjev in poslovnih 

bank. Banke so se posledično v letu 2009 v primerjavi s predhodnimi leti srečale z močnim 

poslabšanjem finančnega položaja komitentov, ki je bilo neposredna posledica padajoče 

gospodarske aktivnosti, in posledično s poslabšanjem kreditnega portfelja. Zato so povečale 
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zahteve po zavarovanjih in poostrile kriterije glede upravičenosti projektov, k financiranju 

katerih naj bi prispevale. 

Tudi v letu 2010 so bančni krediti ostajali najpomembnejši vir financiranja podjetij, pri čemer 

so bile banke izpostavljene velikemu tveganju refinanciranja. Odvisnost Slovenije od tujih 

virov financiranja je v primerjavi s predhodnimi leti naraščala, pri čemer je treba poudariti, da 

je bančni sektor v tem obdobju že težje prihajal do zunanjih virov. Posledično so se krediti 

podjetjem leta 2010 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali, podjetja so Banki Slovenije 

na osnovi anket sporočala o oteženem pridobivanju razpoložljivih finančnih virov s koncem 

leta 2008. Možnosti financiranja za podjetja so v tem letu ostale omejene, na ta račun se je 

predvsem povečevalo financiranje med domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, s katerimi so 

podjetja delno nadomeščala izpad financiranja pri bankah. Za zniževanje visoke zadolženosti 

podjetij in izboljšanje strukture financiranja, ki bo ponovno odprla možnosti za novo 

zadolževanje, bodo podjetja morala poiskati nove in stabilne vire financiranja, predvsem nov 

lastniški kapital. Take omejitve pri financiranju so gotovo upočasnile gospodarsko okrevanje 

podjetij (Banka Slovenije 2011, 1−29). 

Tudi likvidnost podjetij je bila v letu 2010 na nizki ravni. V večini dejavnosti se je likvidnost 

od leta 2008 do leta 2010 opazno poslabšala. Najbolj se je znižala v podjetjih iz gradbeništva, 

gostinstva, v finančnem posredništvu in poslovanju z nepremičninami. Slabo likvidnost v teh 

dejavnostih potrjujejo tudi podatki o zapadlih neplačanih obveznostih, saj je bilo 55 % 

skoncentriranih v teh štirih dejavnostih (Banka Slovenije 2011, 43). 

Nesposobnost podjetja poravnavati finančne obveznosti vodi v prisilno poravnavo, stečaj ali 

likvidacijo. Število prisilnih poravnav se je leta 2010 v primerjavi s predhodnim letom 

podvojilo, v prvih dveh mesecih leta 2011 pa skoraj potrojilo v primerjavi z letom prej (Banka 

Slovenije 2011, 41). 

Slab likvidnostni položaj podjetij in plačilna nedisciplina zavirajo večji pretok sredstev med 

podjetji, zato neplačane obveznosti pravnih oseb v zadnjih nekaj letih strmo naraščajo. 

Plačilna nedisciplina najbolj prizadene dobavitelje in podizvajalce, večinoma majhna in mikro 

podjetja, ki jih take razmere v velikem številu izrivajo s trga. Učinki nove zakonodaje na 

področju plačilne discipline lahko le delno vplivajo na bilance podjetij, vendar problema 

neustrezne strukture financiranja podjetij in dodatnega toka financiranja ne bodo rešili (Banka 

Slovenije 2011, 30). 
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Slika 5: Zadolževanje podjetij po sektorjih v letih 2006−2010 

Vir: Banka Slovenije 2011, 29. 

Slika 5 prikazuje tokove financiranja podjetij v milijonih evrov glede na posamezni sektor - 

vir, in sicer po kvartalih v posameznih letih. Q1 predstavlja podatek za prvi kvartal 

posameznega leta, Q2 za drugi kvartal, Q3 za tretji kvartal in Q4 za četrti kvartal 

posameznega leta. Krajšava DFO označuje druge finančne organizacije kot vir financiranja 

podjetij. 

Kot je razvidno iz Slike 5, se financiranje podjetij od leta 2006 naprej znižuje tako pri bankah, 

kot pri drugih sektorjih, drastičen upad pa se je pričel v drugi polovici leta 2008, kar lahko 

povežemo z gospodarsko krizo, ki je prav v tem času pričela močno vplivati tudi na 

gospodarstvo v Sloveniji. Zmanjšale so se vse pomembnejše oblike financiranja podjetij, tako 

pri bankah, nedenarnih finančnih institucijah, kot v podjetniškem sektorju. Pri financiranju 

slovenskih podjetij prevladuje visok delež dolžniškega financiranja, ki je nadpovprečen tudi v 

primerjavi s podjetji v evro območju. Vse do danes se obseg financiranja ni bistveno 

spremenil, kar nakazuje na to, da podjetja skoraj ne investirajo, kriza pa očitno ne popušča 

(Banka Slovenije 2011, 29−30). 

Zniževanje kakovosti kreditnega portfelja bank se je v skladu s trendom predhodnih let 

nadaljevalo tudi v letu 2010 in v zadnjih mesecih tega leta pospešilo. Banke so bile zadržane 

do kreditiranja podjetij in del naložb preusmerjale k manj tveganim komitentom. Podjetjem iz 

dejavnosti gradbeništva in holdingov, ki že nekaj let nadpovprečno znižujejo kakovost 
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bančnih portfeljev, so se v zadnjih mesecih leta 2010 pridružila podjetja iz trgovine ter 

strokovnih in poslovnih dejavnosti. Začeti postopki prisilne poravnave in stečajev v velikih 

podjetjih, ki se vrstijo v letih 2010 in 2011, močno vplivajo na poslovanje in finančni položaj 

majhnih podjetij in obrtnikov, zlasti tistih, ki so svojo celotno aktivnost vezali le na enega 

večjega poslovnega partnerja. Banke so izboljšale pokritost portfelja z zavarovanji, zlasti z 

nepremičninami. Morebitni večji obseg unovčevanja zavarovanj s prodajami nepremičnin in 

posledični padec njihovih cen bi lahko pomenila dodatne zahteve za oblikovanje oslabitev in 

vplivala na nadaljnje zmanjševanje dobička bank (Banka Slovenije 2011, 83−84). 

7.2 Analiza razmerja med višino kredita in vrednostjo zavarovanja 

Pomemben kazalec za pokritost portfelja banke predstavlja razmerje med višino kredita in 

vrednostjo zavarovanja za posamezno vrsto zavarovanja. Zastavno razmerje (LTV) je 

razmerje med višino kredita in vrednostjo zavarovanja, izraženo v odstotkih. Ključna kazalca 

pokritosti portfelja banke sta LTV za nepremičnine in LTV za vrednostne papirje (v 

nadaljevanju: VP). Podatki v Preglednicah 4 in 5, ki so predstavljene v nadaljevanju, so 

pridobljeni iz Poročil o finančni stabilnosti, ki jih letno pripravljanja Banka Slovenije. V teh 

poročilih so združeni podatki, ki jih Banka Slovenije pridobiva na podlagi letno izvedenih 

anket bank, ki delujejo na področju Slovenije. 

Preglednica 4: LTV za nepremičnine v % 

LTV za leto 2006 2007 2008 2009 2010 

LTV za nepremičnine 68,7 81,4 58,2 63,8 67,1 

Vir: Banka Slovenije 2011, 85−86; Banka Slovenije 2010, 92; Banka Slovenije 2009, 92; Banka 

Slovenije 2008, 91; Banka Slovenije 2007, 76. 

Glede na razpoložljive podatke je v Preglednici 4 razvidno, da se je LTV za nepremičnine v 

letu 2007 v primerjavi s predhodnim letom povečal, s tem se je razmerje iz bančnega vidika 

poslabšalo. Gospodarska kriza je v letu 2008 že močno zajela gospodarstvo v Sloveniji in 

posledično vplivala na nepremičninski trg. Banke so v letu 2008 v primerjavi s predhodnimi 

leti pri kreditiranju podjetij in prebivalstva znižale povprečno razmerje med višino kredita in 

vrednostjo zavarovanja kreditov zavarovanih z zastavo nepremičnin. V letu 2009 so banke 

zaradi vse obsežnejše krize dodatno zaostrile pogoje zavarovanja kreditov. Strožji kriteriji 

bank pri zavarovanju terjatev z nepremičninami so bili seveda pričakovani glede na povečano 

tveganje, ki so mu banke izpostavljene zaradi gibanj na nepremičninskem trgu. Kljub strožjim 

kriterijem pri kreditih, zavarovanih z nepremičninami, se je v letu 2010 razmerje med višino 

kredita in vrednostjo nepremičnine v primerjavi z letom 2009 poslabšalo. 
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Preglednica 5: LTV za VP v % 

LTV za leto 2006 2007 2008 2009 2010 

LTV za VP 97,3 88,7 65 82 107,1 

Vir: Banka Slovenije 2011, 85−86; Banka Slovenije 2010, 92; Banka Slovenije, 2009, 92; Banka 
Slovenije 2008, 91; Banka Slovenije 2007, 76. 

Podatki v Preglednici 5 kažejo, da je LTV za VP v letu 2006 veliko višji kot LTV za 

nepremičnine v enakem obdobju. Za razliko od LTV za nepremičnine, se je v letu 2007 LTV 

za VP, v primerjavi z letom prej znižal. Enako kot z LTV za nepremičnine se je razmerje med 

višino kredita in vrednostjo vrednostnih papirjev, danih v zastavo v letu 2008, poslabšalo 

glede na podatke predhodnega leta. Pri tem je treba upoštevati, da so bili krediti poleg 

zavarovanja z zastavo vrednostnih papirjev pogosto zavarovani tudi z drugimi oblikami 

zavarovanj, še zlasti odkar so zaradi padcev borznih cen ta zavarovanja postala za banke bolj 

tvegana. Zaradi padcev tečajev vrednostnih papirjev, s katerimi so zavarovani bančni krediti, 

je močno narastel obseg kreditov, pri katerih je razmerje med višino kredita in vrednostjo 

zastavljenih vrednostnih papirjev narastlo nad interno določeni LTV. Prav tako so se v letu 

2009 dodatno zaostrile zahteve bank pri razmerju med višino kredita in tržno vrednostjo 

vrednostnih papirjev, danih v zastavo. Višina tega razmerja je sicer višja kot pri zavarovanju z 

nepremičninami, vendar je to posledica zahtev bank, da kreditojemalci poleg vrednostnih 

papirjev predložijo tudi dodatna zavarovanja, ki pa v izračunanem razmerju LTV niso zajeta. 

Zahteve bank pri razmerju med višino kredita in tržno vrednostjo vrednostnih papirjev, danih 

v zavarovanje, so bile v letu 2010 ohlapnejše kot v predhodnem letu. Vendar so banke 

zaostrile pogoje odobravanja kreditov, zavarovanih z vrednostnimi papirji, tako da so 

zahtevale predložitev drugih oblik zavarovanj. 

Zavarovanja kreditov z nepremičninami ali z vrednostnimi papirji v kreditnem portfelju bank 

pomenijo v trenutnih razmerah negotovosti na kapitalskih trgih in nestabilnosti cen na 

nepremičninskem trgu dodaten dejavnik tveganja za banke. Zaradi znižanih cen nepremičnin 

so se razmerja LTV pri kreditih, zavarovanih s hipotekami, poslabšala. Po podatkih iz ankete 

bank spomladi 2010 so banke v letu 2009 problem poslabševanja razmerja LTV v primerjavi 

s pogodbeno dogovorjenim reševale z zahtevami po dodatnih zavarovanjih oziroma z 

zahtevami po delnem poplačilu dolga. Podobno so ravnale tudi pri terjatvah, zavarovanih z 

vrednostnimi papirji in enotami vzajemnih skladov. Banke so v letu 2009 v primerih neplačil 

obveznosti komitentov unovčevale zavarovanja terjatev s prodajo nepremičnin le v majhnem 

obsegu. V večini primerov se jim je z dolžniki uspelo dogovoriti o načinu poravnavanja 

obveznosti. Pomemben vzrok za neunovčevanje teh zavarovanj je poleg slabe likvidnosti 

nepremičninskega trga tudi v dolgotrajnosti teh postopkov, k čemur veliko prispevajo tudi 

dolgi postopki na sodiščih. Postopek unovčevanja zavarovanj z nepremičninami v praksi 

lahko traja več let (npr. v stečajnem postopku dolžnika). Zaradi zakonskih omejitev banke 
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tudi ne morejo neomejeno povečevati naložb v lastniške vrednostne papirje, pridobljene na 

osnovi nepoplačila dolžnikovih obveznosti (Banka Slovenije 2010, 102). 

7.3 Analiza strukture zavarovanj posojilnih obveznosti po letih od 2006 do 2010 

Struktura kreditov za posamezna leta je v nadaljevanju prikazana glede na prevladujočo 

obliko zavarovanja kreditov. Če kredit nima nobene oblike zavarovanja oziroma je edino 

zavarovanje z menicami, se v celoti šteje za nezavarovanega. Če je kredit pretežno zavarovan 

z zastavo nepremičnine, se v celoti šteje za zavarovanega z nepremičnino. Če je pretežno 

zavarovan pri zavarovalnici, je uvrščen v kategorijo kreditov, zavarovanih pri zavarovalnici. 

Kredit, ki ima glavno obliko zavarovanja z vrednostnimi papirji ali točkami vzajemnih 

skladov (v nadaljevanju: TVS), se v celoti upošteva med tovrstnimi zavarovanji. Preostali 

krediti, pri katerih prevladujejo druge oblike zavarovanja, so v celoti uvrščeni pod "druge 

oblike". 

Preglednica 6: Struktura zavarovanj kreditov pravnih oseb za leto 2006 v % 

Tip zavarovanja Konec leta 2006 Struktura zavarovanj za 

novo odobrene kredite 

Zavarovani krediti: 70,1 59 

 z zastavo nepremičnin 28,3 24,1 

 pri zavarovalnici 0,8 0 

 z zastavo VP in / ali TVS 7,5 11,1 

 druge oblike zavarovanja 33,5 23,8 

Nezavarovani krediti 29,9 41 

Vir: Banka Slovenije 2007, 76−77. 

Izhajajoč iz podatkov iz Preglednice 6 so imele banke v letu 2006 velik delež nezavarovanih 

kreditov, predvsem pa so delež nezavarovanih kreditov povečale pri novo odobrenih kreditih. 

Delež kreditov zavarovanih z zastavo nepremičnine se je z novo odobrenimi krediti še 

zniževal. Vrednosti papirji kot oblika zavarovanja kreditov predstavljajo nizek delež v celotni 

strukturi zavarovanj kreditov pravnih oseb. 
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Preglednica 7: Struktura zavarovanj kreditov pravnih oseb za leto 2007 v % 

Tip zavarovanja Konec leta 2007 Struktura zavarovanj za 

novo odobrene kredite 

Zavarovani krediti: 73,8 54,5 

 z zastavo nepremičnin 20,4 19,3 

 pri zavarovalnici 0 2,4 

 z  zastavo VP in / ali TVS 9,7 12,7 

 druge oblike zavarovanja 43,6 20,1 

Nezavarovani krediti 26,2 45,6 

Vir: Banka Slovenije 2008, 91−92. 

Podatki v Preglednici 7 izkazujejo zmanjšanje deleža nezavarovanih kreditov v letu 2007 v 

primerjavi z letom 2006 (Preglednica 6), med zavarovanimi pa je opazno povečanje deleža 

kreditov, zavarovanih z zastavo VP. Zaradi izredne spremenljivosti in nepredvidljivosti trgov 

vrednostnih papirjev so banke pri kreditih s takim zavarovanjem izpostavljene večjemu 

kreditnemu tveganju zaradi večje možnosti padca vrednosti zavarovanja. Enako kot v letu 

2006, ko je bil delež zavarovanj z zastavo nepremičnin v celotni strukturi zavarovanj za novo 

odobrene kredite nižji, kot v stanju konec leta 2006, se je tudi v letu 2007 v primerjavi s 

predhodnim letom nižal delež kreditov, zavarovanih z nepremičninami. Zaostrovanje pogojev 

bank pri sprejemanju zavarovanj z zastavo nepremičnine lahko pojasnimo s slabšanjem 

položaja banke v posojilnem razmerju, saj se je LTV za nepremičnine v letu 2007 v 

primerjavi s predhodnim letom povečal (Preglednica 4). Druge oblike zavarovanj 

predstavljajo skoraj polovico vseh zavarovanj in pri teh oblikah je v letu 2007 opazno izrazito 

povečanje deleža v primerjavi s predhodnim letom (Preglednica 6). 

Preglednica 8: Struktura zavarovanj kreditov pravnih oseb za leto 2008 v % 

Tip zavarovanja Konec leta 2008 Struktura zavarovanj za 

novo odobrene kredite 

Zavarovani krediti: 73 54,8 

 z zastavo nepremičnin 21 19,9 

 pri zavarovalnici 0,1 2,1 

 z zastavo VP in / ali TVS 8,6 13,2 

 druge oblike zavarovanja 43,2 19,6 

Nezavarovani krediti 27 45,3 

Vir: Banka Slovenije 2009, 93. 

V Preglednici 8 vidimo, da je v letu 2008 v primerjavi s predhodnim letom (Preglednica 7) 

minimalno narastel delež kreditov, zavarovanih z zastavo nepremičnin, ki tako ohranja 

prevladujoč delež v strukturi zavarovanj. Enako minimalno je znižanje obsega zavarovanj 
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kreditov, zavarovanih z zastavo VP. Najopaznejša sprememba pri zavarovanjih novo 

odobrenih kreditov podjetjem v letu 2008 v primerjavi s predhodnim letom je povečevanje 

deleža zavarovanj z zastavo vrednostnih papirjev in točk vzajemnih skladov ter nižanje deleža 

kreditov, ki so zavarovani z ostalimi oblikami zavarovanj. Pri novo odobrenih kreditih je 

opazno tudi izrazito povečanje deleža nezavarovanih kreditov, kar je verjetno posledica 

odobravanja kratkoročnih kreditov, ki so v večji meri kot dolgoročni zavarovani le z 

menicami. Banke so tako ob koncu leta 2008 imele večji delež nezavarovanih kreditov 

podjetjem kot pred enim letom, a kot rečeno, je to verjetno bolj posledica krajšanja ročnosti 

kreditov kot blažjih kriterijev za zavarovanja na tem segmentu. 

Preglednica 9: Struktura zavarovanj kreditov pravnih oseb za leto 2009 v % 

Tip zavarovanja Konec leta 2009 Struktura zavarovanj za 

novo odobrene kredite 

Zavarovani krediti: 79,4 59,2 

 z zastavo nepremičnin 36,5 27,8 

 pri zavarovalnici 0,7 1,7 

 z zastavo VP in / ali TVS 9,2 11,3 

 druge oblike zavarovanja 33 18,4 

Nezavarovani krediti 20,6 40,8 

Vir: Banka Slovenije 2010, 99−100. 

Podatki za leto 2009 v Preglednici 9 izkazujejo, da je bilo skoraj 41 % novo odobrenih 

kreditov nezavarovanih. Visok delež nezavarovanih novo odobrenih kreditov je verjetno 

posledica visokega deleža kratkoročnih novo odobrenih kreditov, ki se je zlasti povečal v letu 

2008. V primerjavi s strukturo zavarovanj novo odobrenih kreditov v letu 2008 se je v letu 

2009 izrazito povečal delež novo odobrenih kreditov, zavarovanih z zastavo nepremičnin, kar 

je gotovo posledica povečane previdnosti bank pri odobravanju novih kreditov glede presoje 

kakovosti posameznega komitenta in glede zahtevanih zavarovanj. Zaostrovanje standardov 

pri zavarovanjih se je odrazilo tudi na zniževanju deleža nezavarovanih novo odobrenih 

kreditov v letu 2009 v primerjavi s predhodnim letom. 
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Preglednica 10: Struktura zavarovanj kreditov pravnih oseb za leto 2010 v % 

Tip zavarovanja Konec leta 2010 Struktura zavarovanj za 

novo odobrene kredite 

Zavarovani krediti: 82 78,9 

 z zastavo nepremičnin 40,8 26,5 

 pri zavarovalnici 0,7 0,3 

 z zastavo VP in / ali TVS 7,7 9,5 

 druge oblike zavarovanja 32,9 42,7 

Nezavarovani krediti 18 21,1 

Vir: Banka Slovenije 2011, 99. 

Naraščanje deleža kreditov, ki so zavarovani z nepremičninami, se je nadaljevalo tudi v letu 

2010, kar je vidno v Preglednici 10. Zaostreni kreditni standardi pri odobravanju kreditov so 

se v tem letu odrazili pri zniževanju deleža kreditov brez zavarovanj. Banke so v letu 2010 

namreč znižale delež novo odobrenih kreditov podjetjem brez zavarovanj v primerjavi z letom 

2009. Še v letih 2007 in 2008 je bila skoraj polovica novo odobrenih kreditov podjetjem brez 

zavarovanj. Delno je k temu v preteklosti prispeval tudi visok delež kratkoročnih kreditov, ki 

so se periodično obnavljali, delno pa tudi višje zahteve bank za zavarovanja v zadnjem 

obdobju. V strukturi stanj kreditov se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečal delež 

kreditov, ki so zavarovani z zastavo nepremičnin, predvsem zaradi manjšega deleža 

zavarovanj z zastavo VP in zaradi znižanja deleža nezavarovanih kreditov.  

Tveganje pri zavarovanju z zastavo nepremičnin se je v zadnjih letih močno povečalo zaradi 

nelikvidnega trga nepremičnin ter padca cen. Te bi lahko dodatno sprožili postopki 

unovčevanja zavarovanj, posledično pa bi se znižala vrednost prejetih zavarovanj. Dodatno 

tveganje, ki so mu banke izpostavljene pri zavarovanju z zastavo nepremičnin, izhaja iz 

uveljavljene bančne prakse, da se na eno nepremičnino lahko vpiše več hipotek, pri čemer 

banke, ki niso na prvem mestu za unovčitev, tvegajo tako zaradi manjše verjetnosti unovčitve 

kot tudi zaradi podaljšanja že sicer dolgih sodnih postopkov. Visoka pokritost terjatev bank z 

zavarovanji z zastavo nepremičnin je seveda velik dejavnik tveganja za banke. Unovčevanje 

zavarovanj je v razmerah slabe likvidnosti nepremičninskega trga oteženo, postopki pa 

dolgotrajni (Banka Slovenije 2011, 100). 
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7.4 Analiza dinamike števila začetih stečajnih postopkov 

 

Slika 6: Dinamika števila začetih stečajnih postopkov med leti 2007−2010 

Vir: AJPES 2012. 

Iz razpoložljivih podatkov je na Sliki 6 moč ugotoviti nekoliko zapoznelo posledico krepitve 

gospodarske krize, ki se je na področju Slovenije čutila že konec leta 2008, vendar so podjetja 

pred uvedenimi stečajnimi postopki svoje poslovanje še nekako poizkušala rešiti, zato je 

izrazito povečanje števila stečajnih postopkov razvidno šele v drugi polovici leta 2009. Od 

tega časa število začetih stečajnih postopkov strmo raste. 

7.4.1 Analiza dinamike števila začetih stečajnih postopkov po dejavnosti SKD 

Gospodarska kriza je različno vplivala na poslovanje podjetij iz različnih dejavnosti, saj so 

določene dejavnosti bolj odvisne od splošnega gospodarskega stanja kot druge. V ta namen 

sem želela analizirati strukturo začetih stečajnih postopkov glede na dejavnost SKD11
, da 

ugotovim, katere dejavnosti so bile v preteklih letih najbolj izpostavljene gospodarski krizi in 

s tem najbolj ranljive. 

                                                 
11 Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za 

določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in 
drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.) ter za potrebe 

statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni. AJPES enoti poslovnega registra določi šifro 
dejavnosti v skladu s SKD pri vpisu v Poslovni register Slovenije oziroma spremembi, in sicer na 

osnovi podatkov, ki jih prejme od enote poslovnega registra. 
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Slika 7: Struktura začetih stečajnih postopkov v letu 2008 po dejavnosti SKD 

Vir: AJPES 2012. 

V letu 2008 (Slika 7), ko je slovensko gospodarstvo že začelo čutiti posledice gospodarske 

krize, je največji delež v strukturi začetih stečajnih postopkov pripadal dejavnosti G Trgovina, 

temu sledita dejavnosti F Gradbeništvo in C Predelovalne dejavnosti, skupaj pa te tri 

dejavnosti zasedajo 59 % vseh začetih stečajnih postopkov. 

 

Slika 8: Struktura začetih stečajnih postopkov v letu 2009 po dejavnosti SKD 

Vir: AJPES 2012. 

Tudi v letu 2009 so SKD dejavnosti G Trgovina, C Predelovalne dejavnosti in F Gradbeništvo 

v skupni strukturi vseh začetih stečajnih postopkih obsegale skupno 59 %, ostale dejavnosti 

pa so v strukturo začetih stečajnih postopkov prispevale manjše deleže (Slika 8). 
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Slika 9: Struktura začetih stečajnih postopkov v letu 2010 po dejavnosti SKD 

Vir: AJPES 2012. 

Kot je razvidno na Sliki 9, je v letu 2010 največji delež začetih stečajnih postopkov pripadal 

dejavnosti G Trgovina, sledila je dejavnost C Predelovalne dejavnosti, njej pa F Gradbeništvo. 

Tudi v letu 2010 omenjene dejavnosti predstavljajo večino v strukturi začetih stečajnih 

postopkov, njihov delež skupno znaša 59 %. 

 

Slika 10: Struktura začetih stečajnih postopkov v letu 2011 po dejavnosti SKD 

Vir: AJPES 2012. 
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V letu 2011 (Slika 10) največji delež v celotni strukturi začetih stečajnih postopkov pripada 

dejavnosti F Gradbeništvo, večji del pa nosita še dejavnosti G Trgovina ter C Predelovalne 

dejavnosti. V primerjavi s predhodnim letom se je opazno povečal delež začetih stečajnih 

postopkov podjetij iz dejavnosti F Gradbeništvo. Najpogosteje zastopane SKD dejavnosti v 

strukturi začetih stečajnih postopkov v letu 2011 tako predstavljajo skupno kar 61 % vseh 

začetih stečajnih postopkov. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da so v vseh 

obravnavanih letih večino začetih stečajnih postopkov nad podjetji prispevala podjetja iz 

dejavnosti F Gradbeništvo, G Trgovina in C Predelovalne dejavnosti. Seveda so v vseh teh 

letih v strukturi začetih stečajnih postopkov prisotna tudi podjetja drugih SKD dejavnosti, 

vendar je struktura ostalih dokaj sorazmerno razpršena med ostale dejavnosti. 

 

Slika 11: Dinamika števila začetih stečajnih postopkov po dejavnosti SKD – F 

Gradbeništvo v letih 2008−2011 

Vir: AJPES 2012. 

S prikazom dinamike rasti začetih stečajnih postopkov na Sliki 11 vidimo izrazit skok v 

številu začetih stečajnih postopkov podjetij iz dejavnosti F Gradbeništvo od leta 2009 naprej. 

Število začetih stečajnih postopkov nad podjetji iz gradbene dejavnosti (enako kot skupno 

število začetih stečajnih postopkov) je začelo intenzivno naraščati leta 2009, ko je kriza očitno 

začela puščati konkretne in v vse več primerih podjetij neobvladljive posledice. 
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Slika 12: Dinamika števila začetih stečajnih postopkov po dejavnosti SKD – C 

Predelovalne dejavnosti v letih od 2008−2011 

Vir: AJPES 2012. 

Število začetih stečajnih postopkov nad podjetji iz dejavnosti C Predelovalne dejavnosti 

(Slika 12) rahlo narašča in raste skladno z dinamiko rasti celotnega števila začetih stečajnih 

postopkov. 

 

Slika 13: Dinamika števila začetih stečajnih postopkov po dejavnosti SKD – G Trgovina; 

vzdrževanje in popravila motornih vozil 

Vir: AJPES 2012. 
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S primerjavo Slik 7 – 10 ter Slik 11 – 13 lahko ugotovimo, da se je v zadnjih letih (predvsem 

v primerjavi z letom 2008) nekoliko znižal delež začetih stečajnih postopkov podjetij iz 

dejavnosti G Trgovina v celotni strukturi, kljub temu, da število začetih stečajev nad družbami 

iz te dejavnosti v zadnjih letih narašča (Slika 13), vendar pa narašča z nekoliko nižjo 

intenziteto kot skupno število začetih stečajnih postopkov (Slika 6). 

Prav tako je s primerjavo Slik 11 – 13 moč opaziti, da je največji skok v začetih stečajnih 

postopkih doživela gradbena dejavnost, kar gre povezovati z dejstvom, da je gradbeništvo 

gotovo najbolj občutljivo na gospodarska stanja, v kakršnem je Slovenija v tem trenutku, ter z 

dejstvom, da je veliko gradbenih poslov tako velikih, da so v sam posel povezani tudi mnogi 

majhni gradbeniki. Slabo stanje glavnih izvajalcev vpliva tudi na izrazito slabšanje stanja 

podizvajalcev, ki so velikokrat vezani na eno samo podjetje in iz ostalih poslov ne morejo 

računati na zadostni obseg poslovanja. 

7.4.2 Analiza dinamike števila začetih stečajnih postopkov po starosti podjetja 

Preglednica 11: Število začetih stečajnih postopkov po starosti podjetja 

Leto začetega stečajnega postopka 

Leto ustanovitve poslovnega subjekta  

2011 2010 2009 2008 

Skupaj 672 509 329 337 

2011 2 - - - 

2010 14 9 - - 

2009 35 23 1 - 

2008 51 29 4 - 

2007 67 40 21 5 

2006 54 46 27 17 

2005 58 50 23 21 

2004 34 29 24 22 

2003 in starejše 357 283 229 272 

Vir: AJPES 2012. 

Iz razpoložljivih podatkov v Preglednici 11 je razvidno, da najmlajša podjetja, ki so na trgu 

kratek čas (0−2 leti) v strukturi začetih stečajnih postopkov niso močno zastopana, kar velja 

pripisati dejstvu, da se stečajni postopek pravilo ne prične takoj po nastopu težav v podjetju, 

saj podjetja načeloma poizkušajo situacijo izboljšati z internimi reorganizacijami, šele po tem 

se nad podjetji v primeru neuspešnega poizkusa reorganizacije uvede stečajni postopek. V 

zadnjih dveh letih je opazen tudi trend zniževanja deleža začetih stečajnih postopkov nad 

podjetji, ki so starejša od 5 let, kar lahko povežemo z večjo stabilnostjo poslovanja podjetij, ki 

na trgu delujejo že nekaj časa. 
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7.4.3 Analiza dinamike števila začetih stečajnih postopkov po velikosti podjetja 

Preglednica 12: Število začetih stečajnih postopkov po velikosti podjetja 

Leto začetega stečajnega postopka 

Velikost poslovnih subjektov  

2011 2010 2009 2008 

Skupaj 672 509 329 337 

Podatek o velikosti še ni vpisan12
 - 7 - 1 

Velikost se ne izračunava 3 3 3 3 

Majhne enote 50 33 27 9 

Srednje enote 23 10 9 4 

Velike enote 18 9 11 2 

Mikro enote 494 384 239 261 

Ni podatka o velikosti 84 63 40 57 

Vir: AJPES 2012. 

Pridobljeni podatki v Preglednici 12 izkazujejo, da največji in večinski delež v strukturi 

začetih stečajnih postopkov pripada mikro podjetjem, nekoliko bolj se v letih od 2008 naprej 

povečuje tudi delež majhnih podjetij, srednja in velika podjetja pa se v strukturi začetih 

stečajnih postopkov pojavljajo v majhnem deležu. Treba je upoštevati dejstvo, da je bilo v 

letu 2010 po razpoložljivih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v sami strukturi 

vseh aktivnih podjetji 344 velikih (0,2 %), 2.129 srednjih (1,3 %), 7.181 majhnih (4,3 %) in 

156.305 mikro podjetij (94,2 %). V kolikor iz statistike začetih stečajnih postopkov v 

Preglednici 12 združimo podatke iz skupin »ni podatka o velikosti«, »velikost se ne 

izračunava« in »podatek o velikosti še ni vpisan« skupaj s skupino »mikro enote«, se delež 

začetih stečajnih postopkov te združene skupine močno približa deležu aktivnih mikro 

podjetij. Na osnovi tega lahko ugotovimo, da so deleži začetih stečajnih postopkov po 

velikosti podjetij na približno enaki ravni kot deleži aktivnih podjetij po enaki velikosti. 

7.5 Analiza možnosti unovčevanja zavarovanja kredita v primeru sledenja merilom 

primernosti 

V nadaljevanju navedeni primeri kreditov, zavarovanih z različnimi oblikami zavarovanj, so 

predstavljeni na podlagi mojih osebnih izkušenj in soočenj s konkretnimi situacijami pri 

opravljanju dela v eni izmed bank, ki je registrirana v Republiki Sloveniji. Kot prvi primer 

analize možnosti unovčevanja zavarovanja obravnavam kredit, ki je zavarovan z maksimalno 

                                                 
12 Ob dnevu začetega stečajnega postopka poslovnega subjekta podatek o velikosti poslovnega 

subjekta še ni bil vpisan v PRS, saj je bila posodobitev podatkov o velikosti poslovnega subjekta v 

PRS opravljena po začetem stečajnem postopku. 
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hipoteko na nepremičnini. Gre za dolgoročni kredit komitenta, ki je kredit najel pred več leti 

in ga zavaroval z maksimalno hipoteko brez notarskega sporazuma. Hipoteka je vpisana na 

1. mesto. Kreditojemalec v zadnjem času ne izpolnjuje več pogodbenih obveznosti, banka 

pričakuje, da bo nad dolžnikom uveden postopek zaradi insolventnosti. 

Preglednica 13: Pregled izpolnjevanja meril primernosti zavarovanja z zastavno pravico 

na nepremičnini – konkretni primer 

Merila primernosti Izpolnjevanje meril primernosti 

Neposredno izvršljiv notarski zapis. NE: Sklenjena maksimalna hipoteka z vložitvijo 

overjene pogodbe o zastavi nepremičnin v 

zemljiško knjigo. 

 

Pravnomočni sklep o vpisu. DA: prejet 15. 10. 2009. 

Ažuren zemljiško knjižni izpisek. DA: ažurni izpiski možni kadarkoli. 

Zavarovalna polica z vinkulacijo. NE: polica z vinkulacijo, ki jo hrani banka, potekla 

31.12.2008. 

 

Cenitveno poročilo, ne starejše od 

enega leta / kupoprodajna pogodba, ne 

starejša od enega leta. 

NE: banka sicer ima cenitveno poročilo 

pooblaščenega cenilca, vendar je starejše od enega 

leta (leto 2007). 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da večina meril primernosti ni izpolnjena. Ker banka nima 

neposredno izvršljivega notarskega zapisa za vpis hipoteke, bi v primeru unovčevanja 

hipoteke zaradi neplačila podjetja posojilnih obveznosti morala vložiti hipotekarno tožbo, saj 

ji vpis hipoteke na osnovi overjene pogodbe o zastavi nepremičnin ne omogoča neposredne 

izvršljivosti. V tožbi mora banka dokazovati, da je komitent dobil denarna sredstva, oziroma 

vse tisto, kar dokazuje, da je banka v postopku nastanka terjatve ravnala pravilno in da 

komitent ni poravnal svojih obveznosti. Na osnovi te tožbe sodišče izda sodbo, banka nato 

vloži predlog za izvršbo s prodajo nepremičnine, potem sodišče izda sklep o izvršbi. Tak 

postopek je po pravni praksi v Sloveniji zamuden in dolgotrajen, s tem pa se omogoča nižanje 

vrednosti nepremičnine skozi čas unovčevanja, banka pa lahko računa na nižje poplačilo 

dolžnikovih obveznosti. V kolikor pa je hipoteka vpisana na osnovi neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa, ta predstavlja izvršilni naslov, zato banka na sodišče vloži predlog za 

izvršbo, sodišče pa brez tožbe izda sklep o izvršbi. Sama prodaja nepremičnine je objavljena 

na oglasni deski okrajnega sodišča, pri katerem je bila nepremičnina vpisana in se jo prodaja 

po ceni, ki jo na osnovi cenitve sodnega cenilca določi sodišče. Nepremičnina se prodaja na 

javni dražbi, v kolikor pa ni prodana na prvi javni dražbi, se prodaja na novi dražbi, vendar le 

po polovični ceni prve javne dražbe. Z izkupičkom od prodane nepremičnine se banka 
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poplača, morebitno pozitivno razliko od prodaje dobi komitent oziroma naslednji hipotekarni 

upnik, če ta obstaja. V primeru insolvenčnega postopka nad dolžnikom bi bila banki zaradi 

vpisane hipoteke (ne glede na to, ali je vpis izvršen preko neposredno izvršljivega notarskega 

zapisa) priznana ločitvena pravica, kar pomeni, da bi bilo premoženje izločeno iz stečajne 

mase za ostale upnike ter bi bilo prvotno namenjeno poplačilu terjatve, za katero je ločitvena 

pravica priznana. 

Banka je prejela pravnomočni sklep o vpisu hipoteke, kar pa ne vpliva na boljšo unovčljivost 

zavarovanja, saj je postopek vpisa hipoteke viden tudi brez pravnomočnega sklepa. Tudi v 

insolvenčnem postopku je banki upnici priznana ločitvena pravica. 

Banke lahko ažuren zemljiško knjižni izpisek pridobijo kadarkoli, zato neposedovanje tega 

izpiska ne predstavlja ovire za unovčevanje zavarovanja v nobenem primeru. 

V primeru unovčevanja zavarovanja bank za samo unovčitev s prodajo nepremičnine ni treba 

dokazovati obstoja škodnega zavarovanja. Škodno zavarovanje, vinkulirano v korist banke, 

daje banki prednosti le, kadar se predmet zavarovanja uniči oziroma je na njem nastala 

določena škoda, ki bi lahko bila krita iz zavarovalne police. S povzročeno škodo se seveda 

zmanjša vrednost zavarovanja, banka pa z vinkulirano polico pridobi možnost poplačila 

svojih terjatev iz te police. 

Banka vodi svojo evidenco o vrednosti zavarovanja s pomočjo ustreznih cenitev ali drugih 

dokazil o vrednosti zavarovanja. Ažurna evidenca vrednosti zavarovanja banki lahko daje 

učinkovitejše podatke o možnosti poplačila obveznosti, ki so zavarovane z nepremičnino. 

Glede na to, da v konkretnem primeru banka poseduje cenitev iz leta 2007, ko je bilo stanje 

trga nepremičnin precej drugačno od stanja na nepremičninskem trgu danes, lahko upravičeno 

predvidevamo, da ima banka v svojih evidencah zavedeno previsoko vrednost zavarovanja in 

s tem računa na višje poplačilo, kot ga bo dosegla v času unovčevanja. 

Naslednji konkretni primer je dolgoročni kredit, namenjen povračilu stroškov za nabavo 

stroja. Za zavarovanje posojilnih obveznosti je bila sklenjena zastava premičnine (stroja) v 

notarskem zapisu, kot osnova za vrednotenje vrednosti zastavljene premičnine je banki služila 

faktura o nakupu stroja. Kreditojemalec trenutno še izpolnjuje pogodbene obveznosti, vendar 

poroča o težavah pri poslovanju zaradi vezanosti svojega poslovanja na gradbeno dejavnost. 

Banka z večjo verjetnostjo pričakuje težave pri odplačevanju. 
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Preglednica 14: Pregled izpolnjevanja meril primernosti zavarovanja z zastavno pravico 

na premičnini – konkretni primer 

Merila primernosti Izpolnjevanje meril primernosti 

Obstoj likvidnega trga za primerno 

unovčenje, javno dostopne tržne cene. 

NE: trenutno stanje na trgu premičnin je skladno s 

splošnim gospodarskim stanjem. 

 

Dogovor o zavarovanju pravno 

izvršljiv. 

 

DA: Notarski zapis o zastavi premičnine. 

Redna kontrola vrednosti predmeta 

zastave. 

NE: banka prejela fakturo kot osnovo za 

vrednotenje premičnine, kasnejših prevrednotenj 

ni. 

 

Natančen opis zavarovanja, način in 

pogostost prevrednotenja v kreditni 

pogodbi. 

 

DA: natančna opredelitev. 

Ustrezno dokumentirane politike in 

postopki glede zavarovanja z zastavo 

premičnin. 

 

DA: politika sprejemanja zavarovanj natančno 

opredeljena. 

Začetno vrednotenje in poznejša 

prevrednotenja upoštevajo poslabšanje 

in zastarelost zavarovanja. 

 

NE: banka je ob kreditiranju prejela original 

fakturo o nakupu premičnine kot osnovo za 

vrednotenje premičnine, kasnejših prevrednotenj 

ni. 

 

Banka ima pravico do fizičnega 

pregleda zavarovanja. 

 

DA: pravica opredeljena v pogodbi. 

Banka ima vzpostavljene postopke za 

kontrolo ustreznosti škodnega 

zavarovanja. 

 

DA: politika vrednotenja zavarovanj natančno 

opredeljena. 

Zastava je vpisana v Register 

neposestnih zastavnih pravic in 

zarubljenih premičnin. 

DA: vpis v register urejen. 

Preglednica 14 kaže, da tudi v tem primeru zavarovanja posojilnih obveznosti banka ni 

dosledno sledila merilom primernosti za zavarovanje kredita z zastavo premičnin. Obstoj 
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likvidnega trga je relativno težko dosegljiv pogoj na daljši rok, vendar obstoj takega trga ne 

vpliva na pravico do unovčevanja zavarovanja izven in v insolvenčnem postopku. Gotovo pa 

vpliva na morebitni končni iztržek iz unovčenja takega zavarovanja, saj je vrednost 

zavarovanja v času gospodarske krize nižja, prav tako je glede na trenutno stanje trga 

vprašljivo, kako bi se premičnine prodajale. Zastava premičnin se praviloma ureja z notarskim 

zapisom o zastavi premičnin, kar daje dodatno težo in pravno podlago za dokazovanje 

upravičenosti unovčevanja takega zavarovanja. Redna kontrola vrednosti zavarovanja je v 

primeru premičnin še toliko bolj pomembna kot pri vrednotenju nepremičnin, saj premičnine 

veliko hitreje izgubljajo svojo vrednost, zato mora banka ob sprejemu takega zavarovanja 

računati na večjo hitrost nižanja vrednosti zavarovanja. Redno vrednotenje zastavljene 

premičnine na samo upravičenost prodaje premičnine izven in v insolvenčnem postopku ne 

vpliva, zagotovo pa je izredno pomembna za evidenco banke o predvidenem poplačilu 

terjatve iz naslova morebitnega unovčevanja takega zavarovanja. Glede na to, da se zastava 

premičnin ureja v notarskem zapisu in kasneje še z vpisom v ustrezni register, je vsaj 

natančen opis zavarovanja zagotovljen. Banka je v konkretni pogodbi opredelila tudi postopke 

in časovno zahtevo glede prevrednotenja zastavljene premičnine, ni pa ga izvajala. Natančna 

opredelitev predmeta zavarovanja omogoča lažjo identifikacijo predmeta, ter kot taka gotovo 

vpliva na nedvoumno dokazovanje pravic iz zastavljene premičnine pri unovčevanju 

zavarovanja na splošno, kot tudi v insolvenčnem postopku. Kot rečeno, banka kljub natančno 

opredeljenim postopkom glede sprejema in prevrednotenja takega zavarovanja, samega 

prevrednotenja ni izvajala in tako v svojih evidencah ni upoštevala poslabšanja in zastarelosti 

zastavljene premičnine ter tako ni pravilno predvidevala poplačila iz zastavljene premičnine. 

Samo prevrednotenje ne vpliva na pravice unovčevanja v insolvenčnem postopku, vpliva pa 

na realno predvidevanje poplačila iz unovčenja zavarovanja. V kreditni pogodbi je 

opredeljena pravica do vpogleda stanja premičnine, ki pa ne daje večjih pravic glede 

unovčevanja, zagotavlja pa možnost, da banka konkretneje spremlja vrednost v zavarovanje 

sprejete premičnine in lahko pravočasno in ustrezno ukrepa v primeru poslabšanja vrednosti 

zavarovanja. V svojih pravilnikih ima banka poleg določitev meril o sprejemu takega 

zavarovanja in določitvi o postopkih spremljave takega zavarovanja opredeljene tudi postopke 

zagotavljanja poplačila v primeru škode, zato kreditojemalca s pogodbo zavezuje za ureditev 

škodnega zavarovanja. Tako zavarovanje enako kot v primeru nepremičnin ne daje večje 

upravičenosti unovčevanja zavarovanja, zagotavlja pa, da se v primeru škode na zastavljeni 

premičnini banka ustrezno poplača. Skupaj z notarskim zapisom o zastavi premičnine se uredi 

tudi vpis v Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. Vpis zastavne 

pravice v ta register je eden izmed pogojev dokazovanja pravic iz zastave, zato je sledenje 

temu merilu za primernost zavarovanja v primeru unovčevanja zavarovanja izven in v 

primeru unovčevanja zavarovanja v insolvenčnem postopku nujno. 

Posojilne obveznosti kreditojemalci v določenih primerih zavarujejo tudi z zastavo depozita. 

V konkretnem primeru je kreditojemalec za vračilo kredita jamčil z depozitom v višini 30 % 

vrednosti najetega kredita. 
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Preglednica 15: Pregled izpolnjevanja meril primernosti zavarovanja z depozitom – 

konkretni primer 

Merila primernosti Izpolnjevanje meril primernosti 

Depozit je zastavljen. DA: depozit zastavljen, zastavna pogodba, ki 

vsebuje vse potrebne podatke o zastavi. 

 

Datum zapadlosti depozita je ≥ 

zapadlosti terjatve. 

DA: datum zastavljenega depozita je daljši od 

zapadlosti terjatve. 

 

O zastavi obveščena tretja institucija. DA: o zastavi ni treba obveščati tretje institucije, 

saj je depozit vezan in zastavljen v banki upnici. 

Sledenjem merilom primernosti depozita kot oblike zavarovanja na konkretnem primeru je 

prikazano v Preglednici 15, kjer je razvidno, da je banka sledila vsem zastavljenim merilom. 

Pogoj za zastavo depozita je ustrezna pogodba, s katero se uredi zastava in v kateri se 

navedejo vsi potrebni podatki o zastavi, da je ta nedvoumno opredeljena. Banka je ob 

sprejemu take oblike zavarovanja zahtevala, da je ročnost depozita daljša od ročnosti terjatve, 

ki se zavaruje z zastavo depozita. Ker se je zastavljal depozit, vezan pri banki upnici, 

obveščanje tretje institucije ni bilo potrebno. Banka bi imela v primeru unovčevanja 

zavarovanja zaradi neplačila dolžnika izpolnjene vse pogoje uveljavljati pravico do 

unovčevanja zavarovanja in se poplačati v dogovorjenem obsegu. Znesek možnega poplačila 

je bil opredeljen pred zastavo tega depozita in se zaradi narave take oblike zavarovanja ni 

mogel znižati. V primeru insolvenčnega postopka je priznana ločitvena pravica, zato se banka 

poplačuje ločeno od ostalih upnikov. 

Pri kratkoročnih kreditih se velikokrat kot oblika zavarovanja uporablja tudi poroštvo pravne 

osebe. V konkretnem primeru je za vračilo kratkoročnega kredita jamčil porok, ki po pozivih 

banke zaradi neplačila osnovnega dolžnika tudi poravnava mesečne obveznosti. Zaradi 

rednega poravnavanja mesečnih obveznosti poroka je banka kreditojemalcu končni rok 

vračila kredita že večkrat podaljšala. Ker pa kreditojemalec že dlje časa zamuja s plačili po 

ostalih kreditih, ki niso zavarovani s poroštvom, banka razmišlja o prekinitvi vseh pogodb, s 

tem pa tudi te, ki je zavarovana s poroštvom. V tem primeru mora banka dobro oceniti 

možnosti poplačila iz ostalih oblik zavarovanja. 
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Preglednica 16: Pregled izpolnjevanja meril primernosti zavarovanja s poroštvom 

pravne osebe – konkretni primer 

Merila primernosti Izpolnjevanje meril primernosti 

Datum zapadlosti zavarovanja je ≥ 

zapadlosti terjatve. 

 

DA: zapadlost zavarovanja je vezana na zapadlost 

in dejansko poplačilo terjatve. 

Valuta izpostave in zavarovanja je 

enaka. 

 

DA: enaka valuta. 

Poroštvo je solidarno. DA: solidarni porok. 

Podpisana poroštvena izjava 

neposredno od dajalca poroštva banki 

upnici. 

 

DA: poroštvena izjava v pisni obliki predana banki 

upnici. 

Obseg poroštva jasno opredeljen. DA: vsebina in obseg poroštva jasno opredeljena v 

poroštveni izjavi. 

 

Ni možnosti enostranskega preklica 

zavarovanja s strani dajalca poroštva. 

DA: možnost enostranskega preklica zavarovanja s 

strani dajalca poroštva je izključena z vsebino 

poroštvene izjave. 

V Preglednici 16 je prikazano izpolnjevanje meril primernosti zavarovanja s poroštvom 

pravne osebe. Ker ne gre za zastavo premoženja ali pravice, pri poroštvu banka nima 

ločitvene pravice v primeru prisilne poravnave ali stečaja, zato se upnika, ki ima terjatev 

zavarovano s tako obliko zavarovanja, obravnava kot navadnega upnika. Vsekakor pa lahko 

banka v primeru poroštva še naprej zahteva plačilo od poroka, zato mora tudi za zagotavljanje 

porokovih pravic v stečaju, v kolikor ta medtem obveznosti poravna, tako terjatev v 

insolvenčnem postopku prijaviti. 

Za pregled izpolnjevanja meril primernosti zavarovanja z zastavo vrednostnih papirjev 

navajam primer dolgoročnega kredita, ki ga je kreditojemalec najel za financiranje investicije. 

Za zavarovanje je takrat ponudil zastavo vrednostih papirjev podjetja iz druge države. Banka 

v času, ko so se pojavile težave pri odplačevanju kredita, ni odreagirala s prekinitvijo pogodbe 

in unovčenjem zavarovanja izven insolvenčnega postopka. Nad dolžnikom je bil v relativno 

kratkem času uveden stečajni postopek, vrednosti papirji pa so tako postali del posebne 

stečajne mase, banka pa ločitvena upnica na tem premoženju. Kmalu po začetem stečajnem 

postopku so se pričeli dogovori o prodaji zastavljenih vrednostih papirjev, vendar so 

pogajanja in dejanska prodaja trajala več kot leto, predvsem zaradi dogovarjanja o prodajni 

ceni. Prodajna cena je bila ob prodaji precej približana takratni tržni vrednosti teh vrednostih 
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papirjev, čeprav se je realno pričakovala nižja. Banka se je v tem primeru zaradi dobre 

kondicije podjetja, katerega vrednosti papirji so bili zastavljeni, uspešno poplačala in dosegla 

izkupiček, ki je bil pričakovan na trgu v času prodaje. 

Preglednica 17: Pregled izpolnjevanja meril primernosti zavarovanja z zastavo 

vrednostnih papirjev – konkretni primer 

Merila primernosti Izpolnjevanje meril primernosti 

Ustrezni izdajatelj z ustrezno bonitetno 

oceno. 

 

NE: izdajatelj nima ustrezne ocene. 

Valuta vrednostnega papirja = valuti 

kredita. 

 

NE: valuta vrednostnega papirja je drugačna. 

Ustrezna evidenca o vrednosti 

vrednostnega papirja. 

 

DA: vrednost je zaradi kotacije na tuji borzi 

dosegljiva dnevno. 

Izdajatelj vrednostnega papirja ni 

dolžnik. 

 

DA: izdajatelj ni dolžnik. 

Izdajatelj ni povezan z dolžnikom po 

ZGD. 

 

NE: izdajatelj je lastniško povezan z dolžnikom. 

Vpis zastave v centralni register 

vrednostnih papirjev (v SLO je to 

KDD). 

 

DA: vpis zastave je izvršen v ustrezni register. 

Pozitivna korelacija med kreditno 

kakovostjo dolžnika in vrednostjo 

zavarovanja. 

DA: ni take korelacije. 

Tudi v primeru zastave vrednostnih papirjev banka ni dosledno upoštevala vseh meril 

primernosti (Preglednica 17), zato učinkov iz naslova takega zavarovanja na kapitalu ter 

oslabitvah ni dosegala. Ustrezni izdajatelj in bonitetna ocena vrednostnih papirjev ne vplivata 

na večje pravice pri unovčevanju zavarovanja v nobenem primeru (redno ali insolvenčni 

postopek). Tudi valuta vrednostnega papirja ne vpliva na posamezne pravice unovčevanja, 

lahko pa zaradi valutnega tveganja vpliva na zneskovno učinkovitost poplačila, tako pri 

rednem unovčevanju ali unovčevanju zavarovanja v insolvenčnem postopku. Prav tako na 

upravičenost unovčevanja ne vpliva ustrezna evidenca o vrednosti vrednostnega papirja, 

vpliva pa na pričakovane obsege denarnega toka v primeru unovčenja. Kadar je izdajatelj 

vrednostnega papirja tudi dolžnik, sama pravica unovčevanja ni zmanjšana, je pa vsaj v 
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primeru insolvenčnega postopka zelo vprašljiva kakršna koli vrednost iztrženega izkupička iz 

prodaje takega vrednostnega papirja. V tem primeru je izpostavljena tudi pozitivna korelacija 

med kreditno kakovostjo dolžnika in vrednostjo zavarovanja. Zastavna pravica na vrednostnih 

papirjih zagotavlja banki ločitveno pravico v primeru uvedbe insolvenčnega postopka nad 

dolžnikom. Zagotovitev obstoja in vrstnega reda zastavne pravice na vrednostnih papirjih 

omogoča vpis zastavne pravice v javni register, in sicer centralni register pri KDD (v kolikor 

gre za domači vrednostni papir), zato je vpis v centralni register gotovo tisto merilo 

primernosti, ki pomembno vpliva na pravice do unovčevanja zavarovanja. V primeru zastave 

tujih vrednostnih papirjev se zastavna pravica vpiše v centralni register države izdajateljice 

vrednostnih papirjev. 

Če zastavljeni vrednostni papirji kotirajo na borzi in če se z njimi redno trguje, to omogoča 

večjo likvidnost vrednostnih papirjev, zato je unovčitev zavarovanja in s tem poplačila 

neplačanih obveznosti veliko hitrejša. Banka mora biti v času, ko vrednosti vrednostnih 

papirjev na organiziranih trgih nihajo, z namenom omejevanja preostalega tveganja, posebej 

previdna pri zastavi vrednostnih papirjev v zavarovanje. 

Banka ima pravico zastavljene vrednostne papirje prodati po postopku in na način, ki je 

določen v Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Pravica se realizira tako, da 

banka ob zapadlosti terjatve opozori komitenta (in tudi zastavitelja, če to ni ista oseba), da 

namerava v skladu z določili kreditne pogodbe vrednostne papirje prodati, če terjatev ne bo 

plačana. Opozorilo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko s povratnico. Zastavljeni 

vrednostni papir lahko banka proda na organiziranem trgu po osmih dneh od dneva, ko je 

opozorila dolžnika. Banka mora nalogu, s katerim pooblasti pooblaščenega udeleženca (tisti, 

pri katerem ima komitent odprt trgovalni račun), da za račun banke proda vrednostne papirje 

na organiziranem trgu, priložiti kopijo obvestila in dokaz o oddaji na pošto. S prenosom 

vrednostnih papirjev, zaradi obveznosti iz prodaje, se hkrati vpiše tudi izbris zastavne pravice. 

Pri navedbi načina unovčevanja zavarovanja izven insolvenčnega postopka velja omeniti 

konkretni primer učinkovitega unovčenja take oblike zavarovanja. Banka je kreditojemalcu 

odobrila kratkoročni kredit, ki je bil zavarovan z zastavo vrednostih papirjev. Kredit se je 

obnavljal, kreditojemalec je redno poravnaval mesečne obveznosti iz naslova obračunanih 

obresti. Ob najetju kredita je bila vrednost zastavljenih vrednostnih papirjev bistveno višja od 

vrednosti kredita. Zaradi velikega padca vrednosti vrednostnih papirjev je banka v tem času 

zmanjševala pokritost omenjenega kredita z zavarovanjem, prav tako je zaradi dejavnosti 

podjetja predvidevala, da bo to v kratkem nesposobno odplačevati tekoče obveznosti. Zato 

kredita ob zapadlosti več ni podaljšala, od kreditojemalca pa je zahtevala vračilo v zakonsko 

določenem časovnem okvirju. Zaradi neplačila dolga je banka sprožila postopek prodaje 

vrednostih papirjev v skladu z zgoraj omenjenimi postopki ter s kupnino v celoti poplačala 

kreditojemalčeve obveznosti. 
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Postopek prodaje vrednostnih papirjev in s tem unovčevanja take oblike zavarovanja je 

zakonsko podrobno opredeljen in omogoča ob doslednem upoštevanju zakonskih določil 

uspešno unovčenje izven insolvenčnega postopka in v insolvenčnem postopku po priznani 

ločitveni pravici. Sam postopek pa ne zagotavlja uspešnega unovčevanja po ustrezni odkupni 

ceni, ki velikokrat niha zaradi specifike trga vrednostnih papirjev. 

7.6 Stališče do zastavljenih hipotez 

Z analizo strukture zavarovanj posojilnih obveznosti se je preverjala in dokazovala naslednja 

hipoteza: 

H1: Navkljub širokim možnostim zavarovanja posojilnih obveznosti se zastava nepremičnin 

kot oblika zavarovanja še vedno uporablja v več kot polovici primerov v portfeljih domačih 

bank. 

Teoretični in zakonodajni okvirji bankam nudijo večje število različnih oblik zavarovanj, ki 

pa tem zagotavljajo različne obsege pravic. Glede na ločitveno pravico pri poplačevanju iz 

unovčevanja zavarovanja, ki jo upnik pridobi z zastavo premoženja, je taka oblika 

zavarovanja najbolj zaželena. Zastava premoženja se nadalje deli na zastavo nepremičnin, 

premičnin, terjatve in vrednostnih papirjev. Zaradi bolj stabilnega ohranjanja vrednosti je za 

banke najprimernejša zastava nepremičnine, zato sem v hipotezi H1 predvidevala, da bo taka 

oblika zavarovanja posojilnih obveznosti uporabljena v več kot polovici primerov. 

Pri pregledu strukture zavarovanj od leta 2007 pa do vključno leta 2010 opažam, da ima 

zavarovanje z zastavo nepremičnin sicer največji delež (od 20,4 % - 40,8 %), v tem obdobju 

delež zastave nepremičnin tudi narašča, vendar ne presega 50 % v strukturi zavarovanj, zato 

hipotezo H1 zavrnem in sprejmem alternativno hipotezo, ki se glasi:  

H1: Navkljub širokim možnostim zavarovanja posojilnih obveznosti je zastava nepremičnin 

kot oblika zavarovanja najpogosteje uporabljena oblika v portfeljih domačih bank.. 

Primerjava strukture zavarovanj v letu 2007 in v letu 2010 služi preverjanju in dokazovanju 

naslednje hipoteze: 

H2: Struktura zavarovanj posojilnih obveznosti se je v primerjavi z obdobjem pred 

nastopom gospodarske in finančne krize bistveno spremenila. 

Banke z dajanjem kreditov prevzemajo kreditno tveganje, ki pa se je v času še zmeraj 

aktualne gospodarske in finančne krize bistveno povečalo. Povečanju kreditnega tveganja 

skozi leta izkušenj ter s spodbudo z začetkom omenjene krize so sledila natančnejša in ostreje 

zastavljena priporočila regulatorja glede sprejemanja zavarovanj. Glede na stanje, v katerem 

je bilo gospodarstvo nekaj let nazaj, v času, ko še ni bilo krize, in glede na aktualno stanje 
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gospodarstva, je bilo realno pričakovati spremembo strukture zavarovanj v korist bolj 

kakovostnim oblikam ter računati z večjim deležem zavarovanih kreditov nasploh. 

S primerjavo deležev zavarovanih in nezavarovanih kreditov v letih 2007 (pred gospodarsko 

krizo) in 2010 (ko gospodarska kriza še traja) je vidno bistveno povišanje deleža zavarovanih 

kreditov, prav tako se je zelo povečal delež kreditov zavarovanih z zastavo nepremičnin, 

ostale oblike zavarovanj pa so ostale na približno enaki ravni. Glede na povišanje deleža 

zavarovanih kreditov in povišanje deleža kreditov, ki so zavarovani z zastavo nepremičnin, 

ocenjujem, da se je struktura zavarovanj posojilnih obveznosti bistveno spremenila, in zato  

hipoteze H2 ne zavrnem. 

Na osnovi analize deležev začetih stečajnih postopkov po dejavnosti, velikosti in starosti 

podjetja, je bila preverjana in dokazovana hipoteza: 

H3: V začetih stečajnih postopkih v preteklih letih imajo na področju dejavnosti največji delež 

podjetja iz gradbeništva, po velikosti podjetja imajo največji delež majhna in mikro podjetja, 

po starosti podjetja pa največji delež v začetih stečajnih postopkih pripada podjetjem mlajšim 

od dveh let. 

Stečajni postopek je zaključno dejanje podjetja, ki na trgu več ne zmore poslovati. Je 

postopek, ko se posluje samo še v okvirjih, ki so potrebni za ohranjanje vrednosti premoženja 

podjetja, da bi se to lahko razdelilo upnikom in jim vsaj delno poplačalo odprte terjatve do 

stečajnega dolžnika. Različne dejavnosti podjetij so različno odvisne od splošnega 

gospodarskega stanja, zato sem s hipotezo H3 predvidevala, da je trenutna kriza najbolj 

vplivala na dejavnost gradbeništva, ki je vsaj v večjih projektih, katere izvajajo izključno 

večja podjetja, ključno odvisna od splošnega gospodarskega stanja. Ukinitev večjih projektov 

in nezmožnost nadaljevanja že začetih projektov pa ne vpliva le na osnovne nosilce izvedbe 

projekta, temveč zaradi prevelike vezanosti na enega samega poslovnega partnerja tudi na 

množico podizvajalcev. Propad velikega gradbenega podjetja zato pomeni posledično propad 

množice majhnih gradbenikov. 

V letih od 2008 do 2011 se je prevladujoči delež podjetij iz posameznih dejavnosti, nad 

katerimi se je začel stečajni postopek, izmenjeval. Delež podjetij iz gradbeništva je najvišji le 

v letu 2011, kljub temu pa je delež podjetij iz gradbeništva v celotni strukturi začetih stečajnih 

postopkov v teh letih zmeraj med prvimi tremi največjimi. Ker so največji delež v strukturi 

začetih stečajnih postopkov podjetja iz gradbeništva dosegla le v letu 2011, v tem delu 

hipotezo H3 zavrnem in v nadaljevanju sprejmem alternativno hipotezo. 

Največji delež v skupno začetih stečajnih postopkih imajo po razpoložljivih statističnih 

podatkih mikro in majhna podjetja, po starosti podjetja ob začetem stečajnem postopku pa ne 

prevladujejo podjetja, ki so mlajša od dveh let. Na osnovi teh dejstev hipoteze H3 ne zavrnem 

le v delu, ki opredeljuje največji obseg začetih stečajnih postopkov po velikosti podjetja za 
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mikro in majna podjetja, zavrnem pa v delu, ki opredeljuje največji obseg začetih stečajnih 

postopkov za podjetja, ki delujejo na trgu manj kot 2 leti. 

Zaradi zavrnjenih nekaterih delov hipoteze H3 sprejmem alternativno hipotezo, ki se glasi: 

V začetih stečajnih postopkih v preteklih letih dosegajo na področju dejavnosti enega izmed 

večjih deležev podjetja iz dejavnosti gradbeništva, po velikosti podjetja imajo največji delež 

majhna in mikro podjetja, po starosti podjetja pa največji delež v začetih stečajnih postopkih 

pripada podjetjem, ki na trgu delujejo več kot 2 leti. 

S pregledom konkretnih primerov sklenjenih oblik zavarovanja je bila preverjana in 

dokazovana hipoteza: 

H4: Sledenje merilom primernosti kreditnih zavarovanj po Baslu zagotavlja učinkovitejše 

unovčenje instrumentov zavarovanja, tudi v primeru, ko je dolžnik v insolvenčnem postopku, 

kar posledično izboljšuje položaj banke kot kreditodajalca. 

Baselska priporočila glede primernosti zavarovanj je Banka Slovenije vključila v oblikovanje 

meril primernosti v Sklepu o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, 

Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za 

banke in hranilnice in Sklepu o kreditnih zavarovanjih. Merila primernosti so v navedenih 

sklepih oblikovana z namenom vpliva na zahtevan obseg kapitala bank ter oslabitev terjatev. 

Vsebinsko so naravnana na opredeljevanje varnejšega in manj izpostavljenega poslovanja 

bank kreditnemu tveganju na širši ravni celotne banke, ne pa na varnost sklepanja posamezne 

kreditne pogodbe. Varnejše poslovanje v tem kontekstu se seveda nanaša tudi na 

učinkovitejše unovčevanje zavarovanj in s tem poplačila terjatev. Jasno je, da je varno 

poslovanje banke kot celote vezano na varno poslovanje vsake sklenjene kreditne pogodbe, 

zato sem z analizo učinkov sledenja merilom primernosti želela ugotoviti, kateri pogoji so 

tisti, ki dejansko vplivajo na učinkovitost unovčevanja izven in v insolvenčnih postopkih. Pri 

tem sem izpostavila tista merila primernosti, ki jim je moč nedvoumno slediti in ki so na nek 

način merljiva. 

Način vpisa hipoteke (neposredno izvršljiv notarski zapis ali overjena pogodba o zastavi 

nepremičnin) v stečajnem postopku ne vpliva na priznavanje več pravic, kadar pa gre za 

unovčevanje zavarovanja, ko podjetje ni v insolvenčnem postopku, pa način vpisa hipoteke 

pomembno vpliva na hitrost unovčevanja zavarovanja. Sledenje temu merilu primernosti tako 

zagotavlja učinkovitejše unovčenje instrumenta zavarovanja le v primeru, ko se to 

zavarovanje unovčuje izven insolvenčnega postopka. Slednje merilom primernosti v primeru 

obstoja pravnomočnega sklepa o vpisu hipoteke ne vpliva na učinkovitejše unovčevanje 

zavarovanja niti v primeru unovčevanja izven insolvenčnega postopka niti v primeru 

unovčevanja v insolvenčnem postopku. 
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Ker lahko banka pridobi ažurni zemljiško knjižni izpisek kadarkoli, je sledenje temu merilu 

primernosti vedno omogočeno, ne vpliva pa na spremembo možnosti unovčevanja 

zavarovanja. 

Sledenje merilom primernosti v primeru škodnega zavarovanja banki zagotavlja učinkovitejše 

unovčevanje zavarovanja le v primeru, kadar je na predmetu zavarovanja povzročena škoda, 

ki je krita iz zavarovalne police. Sicer sledenje temu merilu primernosti ne omogoča 

učinkovitejšega unovčevanja zavarovanja niti v primeru insolvenčnega postopka. 

Posedovanje cenitve, ki ni starejša od enega leta, sicer ne omogoča učinkovitejšega unovčenja 

zavarovanja v smislu pravic, saj je priznavanje vpisane hipoteke neodvisno od višine 

vrednotenja, zagotovo pa vpliva na ustrezno evidenco o vrednosti zavarovanja in 

pričakovanem poplačilu. V tem primeru sledenja merilom primernosti lahko ugotovimo, da le 

delno vpliva na učinkovitejše unovčevanje in sicer skozi vidik primernega vrednotenja 

pričakovanega poplačila. 

Ugotavljam, da sledenje merilom primernosti zavarovanja z zastavno nepremičnin le delno in 

v nekaterih primerih vpliva na učinkovitejše unovčevanje takega zavarovanja. 

Pri zastavi premičnin kot obliki zavarovanja omenjam zgolj merila primernosti, ki jim je moč 

nedvoumno slediti in so odvisna od volje banke. Tako vpis zastavne pravice preko notarskega 

zapisa ter nato vpis v register zastavljenih premičnin obstaja kot nujen pogoj, kateremu je 

treba slediti, v kolikor upnik želi uveljavljati pravice iz takega zavarovanja. Sledenje temu 

merilu omogoča možnost unovčevanja takega zavarovanja na sploh. 

Sledenje merilom primernosti v primeru škodnega zavarovanja banki enako kot pri 

nepremičninah zagotavlja učinkovitejše unovčevanje zavarovanja le v primeru, kadar je na 

predmetu zavarovanja povzročena škoda, ki je krita iz zavarovalne police. Sicer sledenje temu 

merilu primernosti brez škodnega dogodka ne omogoča učinkovitejšega zavarovanja tudi v 

primeru insolvenčnega postopka. 

Merila primernosti glede vrednotenja in prevrednotenja premičnine le delno vplivajo na 

učinkovitejše unovčevanje, in sicer predvsem skozi vidik primernega vrednotenja 

pričakovanega poplačila. 

Tudi v primeru zavarovanja posojilnih obveznosti z zastavo premičnin ugotavljam, da 

sledenje merilom primernosti zavarovanja le delno in v nekaterih primerih vpliva na 

učinkovitejše unovčevanje takega zavarovanja. 

Slednje merilom primernosti zavarovanja z zastavo depozita omogoča banki ugodnejše 

poplačilo, saj vsi pogoji zagotavljajo pravice, ki banki omogočajo poplačilo v naprej znani 

vrednosti. V primeru insolvenčnega postopka tako zavarovanje daje banki ločitveno pravico, 
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banka se poplača ločeno od ostalih upnikov. Ugotavljam, da sledenje merilom primernosti 

zavarovanja z zastavo depozita vpliva na ugodnejše unovčevanje takega zavarovanja. 

V primeru poroštva kot oblike zavarovanja posojilnih obveznosti dosledno sledenje merilom 

primernosti ne omogoča učinkovitejšega unovčevanja v smislu zagotavljanja večjih pravic. 

Ker ne gre za zastavo premoženja ali pravice, pri poroštvu banka nima ločitvene pravice v 

primeru prisilne poravnave ali stečaja, zato se upnika, ki ima terjatev zavarovano s tako 

obliko zavarovanja, obravnava kot navadnega upnika. Ustrezno sledenje merilom primernosti 

sicer daje določene upravičenosti do unovčevanja takega zavarovanja na sploh (pisna oblika 

in ustrezna vsebina poroštvene izjave), zato je sledenje nekaterim merilom primernosti 

smiselno vsaj zaradi upravičenosti do unovčevanja. Na osnovi tega ugotavljam, da sledenje 

merilom primernosti poroštva kot oblike zavarovanja le delno in v nekaterih vidikih vpliva na 

učinkovitost unovčevanja. 

Kot zadnjo obliko zavarovanja in njeno unovčevanje sem obravnavala zastavo vrednostnih 

papirjev in ugotovila, da tudi pri tej obliki zavarovanja sledenje merilom primernosti le delno 

in v nekaterih primerih vpliva na samo učinkovitost unovčevanja, tako pri postopku 

unovčevanja izven kot tudi v okviru insolvenčnega postopka. 

Povzeto iz ugotovitev za vsako posamezno obliko zavarovanja ugotavljam, da sledenje 

merilom primernosti kreditnih zavarovanj po Baslu le delno in v nekaterih primerih vpliva na 

učinkovitejše unovčenje instrumentov zavarovanja, enako tudi v primeru, ko je dolžnik v 

insolvenčnem postopku, posledično pa le delno izboljšuje položaj banke kot kreditodajalca. 

Hipoteza H4 ne drži v celoti, saj sledenje merilom primernosti kreditnih zavarovanj le pri 

nekaterih od teh meril vpliva na učinkovitejše unovčenje instrumentov zavarovanja, tudi v 

primeru, ko je dolžnik v insolvenčnem postopku, kar posledično le delno izboljšuje položaj 

banke kot kreditodajalca, zato jo zavrnem ter sprejmem alternativno hipotezo, ki se glasi: 

Sledenje nekaterim merilom primernosti kreditnih zavarovanj po Baslu zagotavlja 

učinkovitejše unovčenje instrumentov zavarovanja, tudi v primeru, ko je dolžnik v 

insolvenčnem postopku, kar posledično lahko izboljšuje položaj banke kot kreditodajalca. 

7.7 Sklepna spoznanja 

Banke imajo na razpolago več oblik zavarovanja posojilnih obveznosti, vendar se glede na 

strukturo zavarovanj v preteklih letih poslužujejo bolj ali manj enakih oblik zavarovanja, pri 

katerih sicer največji delež predstavlja zastava nepremičnin, vendar pa v strukturi ne 

prevladuje. Analiza strukture zavarovanj od leta 2007 pa do leta 2010 izkazuje tudi naraščanje 

deleža zavarovanih kreditov, kar pomeni, da je bila struktura zavarovanj pred aktualno krizo v 

primerjavi s strukturo zavarovanj v času nastajanja te naloge bistveno drugačna. Iz tega je 

moč ugotoviti, da se banke zaradi aktualne finančne in gospodarske krize vse bolj zavedajo 
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kreditnega tveganja, ki v tem času narašča. Trenutno stanje na gospodarskem in finančnem 

področju Slovenije kaže na nadaljevanje trenda poglabljanja ali vsaj stagniranja gospodarske 

krize, saj gospodarski in finančni sektor ne kažeta znakov okrevanja. Skladno s tem je 

pričakovati in je hkrati tudi smiselno, da banke nadaljujejo s povečevanjem zahtev po bolj 

kakovostnem zavarovanju posojilnih obveznosti. 

Vpliv pričujoče krize na slovensko gospodarstvo je razviden tudi v povečanem obsegu 

insolvenčnih postopkov, še posebej stečajev. Druga oblika postopka zaradi insolventnosti je 

prisilna poravnava, ki pa je bila zaradi nekoliko zaostrenih pogojev z menjavo zakonodaje leta 

2008 nekoliko manj številčna, ponoven rahel porast pa je viden v letu 2010. V primeru 

postopkov zaradi insolventnosti je premoženje podjetja večinoma premajhno, da bi se lahko 

upniki konkretneje in v večjem deležu poplačali, zato je tudi v tem pogledu za banke 

kreditodajalke pomembno, da obveznosti svojih kreditojemalcev zavarujejo na ta način, da 

insolvenčni postopek bistveno ne vpliva na njihove pravice poplačila. Najugodnejše so tako 

oblike zavarovanja, s katerimi banka pridobi ločitveno pravico in se poplačuje ločeno od 

ostalih upnikov iz ločenega premoženja. To je tudi eden izmed glavnih razlogov stanja 

strukture zavarovanj posojilnih obveznosti, ki kaže na večji delež oblik zavarovanja, ki dajejo 

banki upnici največ pravic v primeru unovčevanja zavarovanja. Na tem mestu je skladno s 

trendom rasti števila postopkov zaradi insolventnosti pričakovati, da bodo banke nadaljevale z 

zahtevami po bolj kakovostnem zavarovanju. Kriza na podjetja različnih dejavnosti, velikosti 

in starosti seveda različno vpliva. Večja kot je odvisnost dejavnosti od splošnega 

gospodarskega stanja, večja je ranljivost za kritične spremembe. Zato pri številu začetih 

stečajnih postopkov izstopajo dejavnosti gradbeništva, trgovine in predelovalne dejavnosti. V 

Sloveniji so bili v zadnjih nekaj letih uvedeni stečajni postopki nad skoraj vsemi velikimi 

gradbenimi podjetji, zato skorajda ni več možno pričakovati večjih stečajev na tem področju. 

Gotovo pa se število začetih stečajnih postopkov na področju gradbeništva ne bo ustavilo, saj 

veliki stečaji v kratkem pomenijo še množico stečajev majhnih podjetij, ki v velikih gradbenih 

poslih delujejo kot podizvajalci. Seveda pa vsako neprostovoljno unovčevanje in prisilna 

prodaja premoženja močno vplivata na višino poplačila, ki jo s prisilno prodajo dosežemo. 

Značilno je, da se izkupiček iz prisilno prodanega premoženja vsaj prepolovi v primerjavi s 

pričakovanimi vrednostmi iz evidenc o uradnem vrednotenju. Ključna pri taki prodaji sta 

časovna komponenta, saj se prodajalcu nekoliko mudi s prodajo, ter komponenta večje 

motiviranosti prodajalca, kar pomeni, da se tržna vrednost gotovo ne more doseči. Tržna 

vrednost se namreč med drugim dosega samo v primeru, ko sta prodajalec in kupec približno 

enako motivirana za transakcijo. Prav zaradi znanih dejstev o pričakovanem izkupičku 

prisilne prodaje premoženja ter povečanem obsegu stanj podjetij, ko drugačno poplačilo sploh 

ni možno, bodo banke morale izboljšati razmerje med vrednostjo kreditov ter vrednostjo 

zavarovanj (pokritost portfelja) v korist vrednosti slednjih. Na ta način bodo lahko v svoje 

plane in poročila lažje vključevale poplačilo posojilnih obveznosti iz naslova unovčevanja 

zavarovanj ter zmanjšale obseg potrebnih odpisov dolgov. 
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Banke lahko pri svojem poslovanju prosto izbirajo obliko zavarovanja ter postopke glede 

zagotavljanja višjih ravni pravic v okviru posameznih oblik zavarovanj. Kadar pa pri 

sprejemanju zavarovanj dosledno sledijo določenim merilom primernosti, ki jih opredeljuje 

regulator, lahko temu ustrezno nižajo znesek zahtevanih rezervacij, prav tako je zahtevana 

nižja vrednost kapitala glede na bančni portfelj in specifično izpostavljenost banke 

kreditnemu tveganju. Pri analizi sledenja merilom primernosti nekaterih oblik zavarovanja 

ugotavljam, da le nekatera izmed njih bankam omogočajo učinkovitejše unovčevanje tako 

izven kot tudi v postopkih zaradi insolventnosti. To potrjuje zaključno misel teoretičnih 

okvirjev o namenu določanja meril primernosti, ki se osredotoča predvsem na vidik varnosti 

poslovanja banke na višji ravni, ne pa na ravni posamezne terjatve. Po podrobnem pregledu 

teh meril primernosti ter natančnejši opredelitvi njihovega namena taka ugotovitev ne 

preseneča. Kljub vsemu pa lahko dam priporočilo, da naj banke v večji meri sledijo 

nastavljenim merilom primernosti, predvsem pa naj povečajo osredotočenost na natančnejše 

sledenje merilom glede določanja in spremljave vrednosti zastavljenega premoženja, ki je 

lahko močno podvrženo volatilnosti trga. Na ta način lahko banke dosežejo ustreznejšo in 

realnejšo evidenco vrednosti prejetih zavarovanj in s tem realneje ocenijo pričakovane 

denarne tokove iz naslova unovčevanja zavarovanj. 

Možnosti unovčevanja zavarovanj v insolvenčnih postopkih so več kot očitno odvisne od 

mnogo dejavnikov, najbolj pa seveda od izbrane oblike zavarovanja in s tem morebitnih 

prednostnih pravic in vrednosti zavarovanja. Prednostne pravice pri poplačilu iz unovčenega 

zavarovanja ostajajo enake ne glede na to, ali se zavarovanje unovčuje izven ali v 

insolvenčnem postopku. Pogoji unovčevanja pa bolj kot na pravice vplivajo na vrednost 

pričakovanega denarnega toka iz unovčenega zavarovanja, predvsem kadar se unovčuje v 

insolvenčnem postopku. Prodajni pogoji take transakcije so zaradi različnih interesov in 

pričakovanj ter tudi časovne komponente bistveno drugačni kot v normalnih pogojih prodaje. 

Vendar se je treba zavedati tudi dejstva, da vsako unovčevanje zavarovanja načeloma sledi 

dolžnikovi nezmožnosti plačila obveznosti, kar pomeni, da so izčrpane druge možnosti 

rednega poplačila. Takemu poslovanju dolžnika verjetno sledi insolvenčni postopek, zato so 

razmere ob rednem unovčevanju zavarovanja in unovčevanju zavarovanja v okviru 

insolvenčnega postopka precej podobne, saj lahko v obeh primerih upoštevamo dejavnik 

prisilne prodaje. 

Skozi opravljene analize v magistrski nalogi se seveda večkrat postavljajo nadaljnja vprašanja 

in možnosti raziskovanja obravnavanega področja, ki niso zajeta v tem delu. Gotovo bi bilo 

smiselno raziskati obsege poplačila iz unovčevanja zavarovanj izven in v postopkih zaradi 

insolventnosti ter tako podati usmeritve o priporočeni minimalni vrednosti premoženja glede 

na višino zavarovane terjatve ter obliko zavarovanja. Vrednost posameznih oblik zavarovanj 

je različno volatilna, prav tako različno na njeno vrednost vplivajo postopki zaradi 

insolventnosti. V tej nalogi sem se pri možnostih in učinkovitosti unovčevanja zavarovanj 

osredotočala predvsem na pravice, ne pa tudi na višino poplačila, ki se je skozi to delo 
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izkazala kot bistvena pri unovčevanju ob upoštevanju predhodno zagotovljenih prednostnih 

pravic.  
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8 SKLEP 

Nedvoumno je, da so banke pomemben dejavnik pri poslovanju podjetij, prav tako pa so vsaj 

enako pomemben dejavnik uspešnega gospodarstva. Podjetja brez njihove pomoči ne morejo 

udejanjati svojih investicijskih načrtov, vse večkrat pa so tudi kratkoročni krediti edini način 

premostitve primanjkljaja gibljivih sredstev. Pri svojem poslovanju banke prevzemajo 

določena tveganja, pri čemer je v magistrski nalogi podrobneje predstavljeno kreditno 

tveganje, kateremu so banke izpostavljene s posojanjem sredstev. V nalogi so kot oblike 

zmanjševanja kreditnega tveganja opisani okvirni pogoji ocenjevanja kreditojemalčeve 

kreditne sposobnosti ter bonitete. Banke kot pogodbena stranka, ki prva izpolni svojo 

pogodbeno obveznost, razumljivo želijo svoje pogodbene pravice zavarovati tako, da bo 

kreditojemalčeva izpolnitev pogodbe čim bolj gotova. V ta namen pravni okvirji ponujajo več 

vrst oblik zavarovanja posojilnih obveznosti, vendar se banke poslužujejo bolj ali manj enakih 

oblik zavarovanja, ki so podrobneje predstavljene v nalogi. 

Poslovanje bank je zaradi pomembnosti teh finančnih institucij za celotno gospodarstvo precej 

nadzorovano in regulirano s strani Banke Slovenije, ta pa za večino generalnih zahtev glede 

poslovanja prejema smernice od finančnih institucij v Evropski uniji. Glede na splošno 

reguliranost bank je zakonska regulacija kreditnih zavarovanj izrazito strogo in natančno 

opredeljena, vendar predvsem iz vidika zagotavljanja večje varnosti poslovanja bank, 

zagotavljanja dovolj visokih rezervacij za potencialne izgube iz kreditnega tveganja ter 

ustrezne višine njihovega kapitala, ne pa tudi glede omejitev sprejemanja raznih oblik 

zavarovanja. Banka Slovenije preko Baselskih smernic določa merila primernosti posameznih 

oblik zavarovanja, ki kot rečeno ne omejujejo bank ali jim določajo načina zavarovanja, 

temveč bankam ob doslednem sledenju teh meril omogočajo zniževanje potrebnega kapitala 

in oslabitev. Ker so ta merila primernosti v osnovi mišljena kot zagotovilo boljšega in manj 

tveganega kreditnega poslovanja, sem v nalogi preverjala, na kakšen način ta merila dejansko 

vplivajo na učinkovitejše unovčevanje in poplačilo iz naslova zavarovanja. 

Pomen kakovostnega zavarovanja se izkaže v primeru, ko se obveznosti ne poravnavajo po 

redni poti poslovanja, temveč je dolžnik že v slabem finančnem stanju. Kriza v podjetju je 

načeloma naravna pot življenjskega ciklusa vsakega podjetja, vendar pa veliko vlogo odigra 

poslovodstvo podjetja, ki lahko in bi moralo pravočasno zaznati negativne trende in se temu 

ustrezno prilagoditi. S pravočasno uvedenimi spremembami lahko podjetje večje posledice 

krize prepreči. Krize pa ne poznajo samo posamezna podjetja, temveč celotno gospodarstvo 

na ravni države in tudi na svetovni ravni. Priča take globalne krize smo še danes. 

Posledice krize lahko različno vplivajo na prihodnost podjetja, na razpolago so različni 

zakonodajno usmerjeni postopki, kot na primer prisilna poravnava in stečajni postopek. V 

kolikor je podjetje ob ustreznih ukrepih še mogoče rešiti, je za podjetje smiselna prisilna 

poravnava. Prisilna poravnava se bistveno razlikuje od stečaja v vidiku ohranjanja poslovanja 

podjetja in je v osnovi namenjena reorganizaciji in »ozdravitvi« zdravega dela podjetja, ki bi 
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lahko tako še naprej delovalo na trgu. Stečaj pa je namenjen ukinitvi podjetja, pred ukinitvijo 

se premoženje podjetja nadzorovano unovčuje, izkupiček iz unovčevanja pa se po strogo 

določenih pravilih razdeli med upnike. 

Magistrska naloga je sestavljena iz osmih poglavij in je razdeljena na teoretični in empirični 

del. V prvem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča obravnavane tematike, 

namenjena osnovni predstavitvi problema, namena in ciljev naloge. Opredeljene so tudi 

raziskovalne metode preverjanja v tem poglavju zastavljenih hipotez. 

Temu delu sledi v drugem poglavju predstavljen zakonodajni okvir bančne regulative tako na 

področju domače zakonodaje kot tudi usmeritve, ki jih podaja Evropska unija. Kot ključno 

tveganje, s katerim se sooča banka in ki je bistveno za obravnavano problematiko, je v tretjem 

poglavju predstavljeno kreditno tveganje. V nadaljevanju teoretičnega dela so v četrtem 

poglavju kot oblika zniževanja kreditnega tveganja podrobneje opisane in opredeljene 

posamezne najpogosteje uporabljene oblike zavarovanj ter v petem poglavju še merila 

primernosti, ki jih regulator uvaja na osnovi Baselskih smernic. 

Ker kakovostno zavarovanje pride še posebej v obzir v primeru unovčevanja zavarovanj, ki 

navadno sledi obdobju krize v podjetjih, je to področje z navedbo razlogov za nastanek krize 

ter možnih rešitev krize v podjetjih vsebina šestega poglavja. V šestem poglavju so 

predstavljeni tudi insolvenčni postopki ter tudi ključni dejavniki insolvenčnih postopkov kot 

možni posledici krize v podjetju. 

Vsa teoretična izhodišča so omogočala razumevati pridobljene podatke na osnovi analiz 

strukture zavarovanj in pokritosti portfelja bank na ravni Slovenije v sedmem poglavju. Ker 

sem v magistrski nalogi želela ugotoviti tudi dinamiko števila začetih stečajnih postopkov, 

sedmo poglavje vsebuje tudi analizo te dinamike glede na dejavnost SKD, starost ter velikost 

podjetja. 

Baselska merila primernosti zavarovanj bi morala vplivati tudi na rezultate unovčevanja 

zavarovanj, zato sem v sedmem poglavju analizirala tudi vpliv sledenja tem merilom na 

učinkovitost unovčevanja zavarovanj tako v primeru unovčevanja izven, kakor tudi v 

insolvenčnih postopkih. 

Tako pridobljeni podatki omenjenih analiz ter teoretičnih spoznanj so mi v zaključnem delu 

sedmega poglavja magistrske naloge omogočili oblikovati stališče do predhodno zastavljenih 

hipotez ter postaviti temelje za nove dileme obravnavane tematike. 

V zadnjem, osmem poglavju magistrske naloge so sklepne misli, kjer navajam, kaj sem v 

nalogi preučevala, kako so bili zastavljeni cilji in namen naloge ter kako sem obravnavano 

tematiko, analize in oblikovana stališča v nalogi strukturirala. Navajam tudi predpostavke in 

omejitve naloge, ki so pomembno vplivale na končna stališča. V tem delu so izpostavljena 
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tudi ključna spoznanja glede zastavljenih hipotez ter kritična presoja teh spoznanj in s tem 

predlogi za nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja. 

Zastavljeni cilji v magistrski nalogi so bili v celoti doseženi in so bistveno pripomogli k 

oblikovanju sklepnih spoznanj in stališč do zastavljenih hipotez. Skozi obravnavano tematiko 

magistrske naloge so se izpostavile ključne točke postopkov, na osnovi teh pa sem podala 

priporočila glede postopkov ter upoštevanja doslednega sledenja merilom primernosti, ki bi 

jim naj banke sledile za učinkovitejše unovčevanje zavarovanj izven in v insolvenčnih 

postopkih. 

Ugotavljam, da je kakovostno zavarovanje, ki banki upnici daje večje pravice pri unovčevanju 

in katerega vrednost je manj volatilna, ključno pri sklepanju kreditnih poslov. Pomembnost 

kakovostnega zavarovanja se zaradi naraščajočega števila začetih stečajnih postopkov veča. 

Pričakovano so največje deleže v začetih stečajnih postopkih zasedla podjetja iz dejavnosti 

gradbeništva, trgovine in predelovane dejavnosti. Enako po pričakovanjih zasedajo največji 

delež v začetih stečajnih postopkih majhna in mikro podjetja, največji delež začetih stečajnih 

postopkov glede na starost podjetja pa statistika namenja podjetjem, ki so na trgu 2−5 let. 

Pred analizo podatkov sem pričakovala, da bo največji delež pripadal podjetjem, ki so na trgu 

manj kot dve leti, predvsem zaradi neizkušenosti glede delovanja trga. Po teoretičnem 

spoznanju pogojev za insolventnost pa dejanski podatki ne presenečajo, saj podjetja večinoma 

kolikor je možno dolgo zavlačujejo s postopki in poizkušajo podjetje zadržati med aktivnimi 

na druge načine. Stečajni postopek je končna stopnja delovanja podjetja, katere rezultat je 

ukinitev podjetja. 

Ker posamezne oblike zavarovanj dajejo banki upnici večje pravice, je logično, da v raziskani 

strukturi zavarovanj take oblike dosegajo največje deleže. Najpogosteje uporabljena oblika 

zavarovanja, ki banki daje ločitveno pravico v primeru insolvenčnih postopkov, je zastava 

nepremičnin. Kljub tem pravicam, pa taka oblika zavarovanj v celotni strukturi ne prevladuje, 

kar dokazuje, da se banke odločajo tudi za preostale oblike zavarovanj, ki pa ne nudijo 

enakega obsega pravic. 

Merila primernosti posameznih oblik zavarovanja, ki jih preko Baselskih smernic predpisuje 

Banka Slovenije, v svoji vsebini upoštevajo kakovost zavarovanj. Dosledno sledenje tem 

smernicam naj bi kreditne posle naredilo manj tveganje, zato banke lahko v določenih 

primerih učinke zavarovanj vključijo v izračun potrebnega kapitala in oslabitev. V osnovi so 

torej merila primernosti taka, da bi naj banki omogočala učinkovitejše poplačilo iz naslova 

unovčevanja zavarovanja. Zato sem na konkretnih primerih uporabe posameznih oblik 

zavarovanja ugotavljala, ali sledenje posameznemu merilu primernosti banki dejansko 

omogoča učinkovitejše unovčevanje zavarovanja, tako izven kot tudi v primeru insolvenčnega 

postopka. Posamezna merila primernosti so za določene oblike zavarovanj nujna, v kolikor 

banka želi imeti kakršnekoli pravice do unovčevanja zavarovanj, nekatera izmed njih dajejo 

banki posebne, ločitvene pravice. Nekatera merila primernosti pa na učinkovitost unovčevanja 
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ne vplivajo na ravni pravic, temveč na ravni vrednotenja zavarovanja in pričakovanju glede 

denarnega toka iz naslova unovčitve zavarovanja. Obstajajo pa tudi merila primernosti, ki se v 

konkretnih primerih niso izkazala kot taka, da bi na kakršen koli način vplivala na samo 

učinkovitost unovčevanja. Že skozi analizo teoretičnih okvirjev meril primernosti sem 

ugotovila, da so ta namenjena varnejšemu poslovanju banke na višji ravni, zato pa le posredno 

vplivajo na učinkovitost unovčevanja zavarovanja posamezne terjatve. Ne glede na to, da 

njihov namen v osnovi ni ožje opredeljen, pa menim, da bi banke morale, sploh v trenutnem 

gospodarskem in finančnem stanju, več pozornosti nameniti sprejemanju take oblike 

zavarovanj, ki bi imela zaradi sledenja merilom primernosti večji vpliv na zahtevan obseg 

potrebnega kapitala ter oslabitev. Upravičenost do posebnih pravic pri unovčevanju je pri 

določenih oblikah zavarovanj gotova, veliko manj pa je gotov pričakovan izkupiček iz 

unovčevanja zavarovanj, zato se mi zdi smiselno, da merilom primernosti glede vrednotenja 

zavarovanj banke namenjajo bistveno večjo pozornost, sploh ob izkušnjah, ki jih pridobivajo 

v preteklih letih. 

Zaključki naloge imajo tako teoretični (znanstveni) kot aplikativni (strokovni) značaj. 

Znanstveni prispevek naloge iz vseh področij obravnavane tematike združuje in smiselno 

povezuje posamezna področja naloge. Opredelitev bančne regulative, ki vpliva na 

zmanjševanje kreditnega tveganja tudi na način opredeljevanja primernih oblik zavarovanja 

posojilnih obveznosti v množici razpoložljivih, je povezana tudi s področjem insolvenčnih 

postopkov kot posledico predhodne krize v podjetju.  

Prispevek k znanosti je osredotočen na pojasnitev in predstavitev konkretne povezave med 

usmeritvami zakonodaje in dejanskim stanjem glede sprejemanja posameznik oblik 

zavarovanj posojilnih obeznosti. Ugotavljala sem, ali imajo teoretično zastavljene 

zakonodajne usmeritve tudi praktičen vpliv na samo učinkovitost pri unovčevanju zavarovanj. 

Spoznaja iz emipiričnega dela naloge v večjem delu potrjujejo predstavljene teoretične 

zasnove. Te so bile poleg osebnih izkušenj ključne pri oblikovanju hipotez. Vse hipoteze so 

bile vsebinsko pravilno zastavljene v smeri dejanskih ugotovitev v empiričnemm delu. Z 

izvedbo analize možnosti unovčevanja zavarovanja kredita ob sledenju merilom primernosti 

so bila  identificirana merila primernosti, ki imajo dejanski vpliv na unovčevanje zavarovanj. 

Hkrati so bili identificirani tudi dejanski učinki posameznih meril primernosti na unovčevanje 

zavarovanj. Slednje nekaterim izmed meril je bilo ključno za doseganje upravičenosti do 

možnosti unovčevanja, nekatera merila zagotavljajo večje pravice pri unovčevanju, nekatera 

pa imajo vpliv zgolj na realno pričakovan denarni tok iz naslova unovčevanja zavarovanj. V 

konkretno predstavljenih primerih nekatera merila primernosti niso imela vpliva na  

raziskovane faze postopka unovčevanja zavarovanj. 

Z izpostavljanjem ključnih faz posameznih postopkov na osnovi predhodno teoretičnega 

oblikovanja okvirjev naloga izkazuje tudi strokovni značaj. V nalogi so aplikativni deli zmeraj 

teoretično podprti ter so kot taki osnova za oblikovanje stališč, podana priporočila in možnosti 
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nadaljnje razprave. Skozi izdelavo emipričnega dela naloge so se vedno znova odpirala 

podobna vprašanja iz področja obravnavane teme, ki jih v tej nalogi nisem predvidela. Tako 

se je področje učinkovitosti unovčevanja zavarovanj skozi perspektivo višine poplačila 

izkazalo za pomemben faktor ter ima tako potencialne možnosti nadaljnega razsikovanja.  

Osnovna omejitev naloge, ki vpliva na rezultate preverjanja in nadaljnje usmeritve je, da so 

zaradi velikega števila različnih oblik zavarovanja posojilnih obveznosti v raziskovalnem delu 

podrobneje opredeljene le nekatere oblike zavarovanj, ki so najpogosteje uporabljene. Prav 

tako niso proučeni vsi aspekti insolvenčnih postopkov ter posebnosti v izrednih primerih, 

temveč zgolj tisti, ki so potrebni za razumevanje postopkov unovčevanja najpogosteje 

uporabljenih oblik zavarovanja. Na področju analize vpliva sledenja merilom primernosti 

zavarovanja sem bila nekoliko bolj osredotočena na upravičenost unovčitve kot višino 

poplačila. Se pa je vidik višine poplačila skozi raziskavo pokazal za pogosto in pomembno 

dilemo, kljub gotovi upravičenosti do poplačila, zato sem podala to tematiko kot predlog 

nadaljnje razprave. Merila primernosti so v nekaterih primerih opredeljena bolj opisno in 

vsebinsko, kot natančno merljivo in dokazljivo, zato sem pri preizkušanju učinkov sledenja 

merilom ugotavljala učinke meril, ki so natančneje opredeljena. 

Seveda banke sprejemajo v zavarovanje tudi take oblike zavarovanj, ki zakonodajno ne sodijo 

izključno v slovenski okvir, tako je bistvena omejitev naloge tudi v proučevanju zgolj 

slovenskega prostora tako pri strukturi zavarovanj kot postopkih zaradi insolventnosti. 

Raziskava je pripravljena tudi iz predpostavke, da zaradi enotne regulative Banke Slovenije in 

zakonodaje slovenske banke zavarujejo kreditne posle ter izvajajo postopke unovčevanja na 

primerljiv način in zato generirani podatki iz poročil Banke Slovenije kažejo realno sliko. V 

konkretno predstavljenih primerih, kjer je ugotovljen vpliv sledenja merilom primernosti, so 

navedeni zgolj podatki, ki so zadostovali za želeno analizo obravnavane teme in prikaz 

rezultatov. Nekateri podatki konkretnih primerov so nekoliko prirejeni, da ne bi bilo moč 

razbrati, za katerega komitenta dejansko gre, vendar poudarjam, da so prirejeni na način, ki 

vsebinsko ne spreminja realnega stanja. Vsi uporabljeni podatki so pripravljeni na določen 

datum, zato prikazujejo trenutno stanje, nekateri podatki za leto 2011 še v času nastajanja 

naloge niso bili na razpolago, zato so analizirani podatki do vključno leta 2010. 

Ker gre v nalogi za pluralno študijo primera, je potrebno omeniti tudi omejitve take vrste 

raziskave. Več primerov sicer lahko prispeva k raziskavi, saj lahko identificiramo, kako se 

določene značilnosti ponavljajo in tako predstavljajo nek vzorec, na drugi strani pa 

povzročajo dodajanje novih značilnosti, ki jih ni moč medsebojno povezati. Pluralne študije 

primera vključujejo več kot en primer, vendar nikoli velikega števila primerov in tudi ne 

uporabljajo statističnega načina sklepanja. Študija je bila izvedena na osnovi manjšega števila 

opisov različnih primerov uporabe oblik zavarovanja, vendar je bila posamezna oblika 

predstavljena le na enem primeru. V tem vidiku raziskave se kot omejitev pojavi problem 

posploševanja zaradi relativno majhnega vzorca. 
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Možnosti unovčevanja zavarovanj so tako izven kot tudi v primeru insolvenčnih postopkov 

odvisne predvsem od oblike zavarovanja. Oblika zavarovanja namreč opredeljuje morebitne 

dodatne, posebne pravice pri unovčevanju, vrstni red poplačila ter tudi pričakovan denarni tok 

na osnovi unovčenega zavarovanja. Prav pričakovani denarni tok iz unovčenega zavarovanja 

je skozi izdelavo magistrskega dela vse bolj izstopal kot precej odvisen od mnogih dejavnikov 

in je kot takšen ključen za dokončno opredelitev učinkovitosti zavarovanja. Upravičenost do 

unovčevanja je seveda osnovni pogoj unovčevanja, vendar je po izpolnitvi pogoja 

upravičenosti še bolj pomembno vprašanje, v kakšni meri se zavarovana terjatev lahko iz 

takega zavarovanja poplača. S tem se je oblikovala možnost nadaljnjega raziskovanja tega 

področja, ki bi lahko dala odgovor na vprašanje, kako ustrezno vrednotiti in kakšna 

pričakovanja glede izkupička unovčenja voditi v svojih evidencah, da bi se lahko ustrezno 

ocenila potrebna minimalna vrednost zavarovanja ob sklepanju kreditnih pogodb. 
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