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III 

POVZETEK 

V doktorski disertaciji je obravnavano področje upravljanja operativnega tveganja v finančnih 

institucijah. V teoretičnih izhodiščih so obširno opisani in analizirani literatura in viri, ki se 

nanašajo na raziskovalni problem. Ta izhaja iz vprašanja, ali in kako vplivajo načini odločanja 

na uspešnost obvladovanja operativnega tveganja. Uporabljena je kvalitativna metodologija 

raziskovanja. S pol stukturiranimi intervjuji je iz vzorca, ki ga sestavlja enajst udeležencev iz 

slovenskih finančnih institucij, osem iz bank in po en iz zavarovalnice, upravljavske družbe in 

lizinške družbe, pridobljen poglobljen vpogled v procese obravnave in odločanja o ukrepih 

obvladovanja operativnega tveganja. Na osnovi odgovorov udeležencev v raziskavi so 

ugotovljene razlike med praktičnimi izkušnjami in spoznanji ter veljavno teorijo in predpisi, 

ki veljajo za področja odločanja v menedžmentu in pri upravljanju operativnega tveganja. 

Ugotovljeno je, da ukrepi niso vedno v skladu z dejansko izpostavljenostjo tveganju in da 

odločitve o njihovi izvedbi ne upoštevajo vseh dejavnikov, ki neposredno vplivajo na 

izpostavljenost tveganju. Na osnovi teoretičnega poznavanja teme in ugotovitev raziskave je 

izdelan model učinkovitega upravljanja operativnega tveganja. Model pristojnim omogoča, da 

izbirajo alternative z upoštevanjem dejavnikov, ki imajo neposreden vpliv na operativno 

tveganje. 

Ključne besede: tveganja, upravljanje, obvladovanje tveganja, ukrepi, odločanje, modeli.  

SUMMARY 

The topic of the presented doctoral thesis is operational risk management in financial 

institutions. Literature related to the research problem is extensively reviewed, analysed and 

presented within theoretical framework. The research problem emerges from the following 

question: »Does – and if so, how – decision making influence the effectiveness of operational 

risk management? « The thesis is based on qualitative research methodology. The sample 

consists of eleven participants from Slovenian financial institutions. These institutions are: 

eight banks, an insurance company, a fund management company and a leasing company. In-

depth insight was gained through semi-structured interviews. Based on the participants' 

responses, differences have been identified between practical experience and the prevailing 

theoretical concepts and regulations adopted for the field of decision making and operational 

risk management. We have found that the measures applied do not always correspond to the 

actual risk exposure and that decisions regarding their implementation do not take into 

account all factors that explicitly influence risk exposure. Based on theoretical knowledge and 

empirical findings, an effective operational risk management model was developed. This 

model enables authorised individuals to choose alternatives while taking into account factors 

that have explicit influence on operational risk. 

Key words: risk, management, risk mastery, measures, decision making, models. 
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1 UVOD 

V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s tveganji. Kljub temu da skušamo živeti in 

delati organizirano, načrtovano, bolj ali manj uspešno, je pred nami vedno neka stopnja 

nepredvidljivosti dogodkov, ki niso nujno taki, kot smo si jih želeli ali načrtovali. Taki 

dogodki, ki jih v stroki imenujemo incidenti, nam lahko onemogočijo doseganje želenega 

stanja ali zastavljenih ciljev oziroma nam povzročijo škodo, ki je ne želimo ali ne moremo 

sprejeti.  

1.1 Opredelitev problema 

S tveganji poslovanja se dnevno srečujejo tudi poslovni subjekti. Da bi zadovoljile 

pričakovanja lastnikov, morajo gospodarske družbe poslovati uspešno. Njihova uspešnost je 

zelo odvisna od ustreznega predvidevanja in zaznavanja tveganj ter od njihovega 

obvladovanja. Nesposobnost upravljanja tveganj ali njihovo nepravilno obvladovanje lahko 

povzroči neuspešnost ali celo propad gospodarskih družb.  

1.1.1 Opis problema 

Upravljanje tveganj (angl. risk management) je relativno mlado znanstveno področje. Ne 

obravnava se samo v ekonomiji, temveč tudi v drugih vedah, tudi naravoslovnih. Znanstvene 

konference in članki v znanstvenih revijah s tega področja datirajo in so na voljo od 

osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Razen nekaj vsebin na temo energetike in transporta 

je bila večina člankov objavljena v zadnjih treh desetletjih.  

Stroka ima na tem področju dolgoletno tradicijo. Tveganja poslovanja so namreč stara, kot je 

staro poslovanje samo. Čez stoletja so se tem tveganjem izpostavljali tudi poslovni subjekti. V 

teoriji tako obstaja več opredelitev pojma tveganje (Business Dictionary 2010; Dembo in 

Freeman 2001, 35). V ekonomiji se tveganje navaja kot možnost izgube, povzročene z 

dogodkom ali vrsto dogodkov, ki lahko neugodno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev, 

kot to trdi Hopkin (2010, 12–13). Po drugi strani pa prav iz tveganja poslovanja izhajajo 

poslovne priložnosti podjetnikov. Proces upravljanja tveganj zahteva od menedžerjev 

sprejemanje odločitev o tem, čemu se morajo podjetja izogniti, da si ne bi škodila, in tudi s 

čim se morajo soočiti, ker jim to lahko prinese koristi. Upravljanje tveganj je upravljavski 

proces (Crouhy, Galai in Mark 2001, 4). To pomeni, da smemo upravljanje tveganj uvrstiti 

med temeljne procese menedžmenta, tako kot dejavnosti upravljanja v ekonomiji.  

Upravljanje tveganj sestavlja splet procesov, ki ga opisuje King (2001, 8). V teh procesih se 

tveganja identificirajo, izmerijo in ocenijo. Avtor med drugim navaja, da je treba določiti 

»apetit« in toleranco do tveganja. O tveganjih je treba tudi poročati. Zaradi vzpostavitve 

internega kontrolnega okolja je poročanje del informacijskih procesov znotraj podjetij. Zaradi 
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močnih vplivov tveganj na poslovanje finančnih institucij se vedno bolj izpostavlja zahteva po 

razkritjih (CEBS 2009). To pomeni, da se o tveganjih ne obvešča samo lastnikov in 

regulatorjev, temveč so ta poročila del obveščanja vseh zainteresiranih javnosti. Predvsem pa 

je treba v zvezi s tveganji ustrezno ukrepati (Hoffman 2002, 4, 12). Ukrepi so namenjeni 

znižanju negativnih vplivov tveganj na poslovanje. Potrebni so, ko odgovorni menedžerji 

predvidijo, da so identificirana tveganja višja od sprejemljive ravni – to je tiste ravni, na kateri 

koristi presegajo škode, oziroma tiste, ki še ne ogroža obstoja in razvoja podjetja.  

V okvirih obvladovanja tveganj se torej izvajajo postopki ukrepanja proti tveganjem. Te 

procese imenujemo tudi obvladovanje oziroma zmanjševanje tveganj ali s tujko »mitigacija«. 

Pri obvladovanju tveganj se pričakuje, da se bodo ta znižala na sprejemljivo raven. Hkrati pa 

mora biti to ukrepanje tudi stroškovno učinkovito. Tako se tu pojavi še eno znanstveno 

področje: ekonomika poslovanja. Znotraj ekonomske vede je področje ekonomike poslovanja 

eno izmed temeljnih znanstvenih področij. Racionalnost oziroma ekonomska upravičenost je 

pogoj za obstoj in delovanje poslovnih in drugih subjektov (Rebernik 2009). Ukrepi 

obvladovanja tveganj se izvajajo na različnih področjih upravljanja podjetij: od kadrov, 

organizacije do tehnologij. Za večino ukrepov je treba angažirati potrebne vire. Uporaba in 

poraba virov sta neizogibno povezani s stroški. Koristi ukrepov obvladovanja tveganj naj bi 

presegale stroškov, ki jih povzročajo ti ukrepi.  

Finančne institucije, med katerimi prevladujejo banke, so pri poslovanju vpletene v 

dinamično in nepredvidljivo okolje, ki vsakodnevno prinaša nova tveganja. Kljub temu da 

podjetja načrtujejo svoje poslovanje in poskušajo v zvezi s tem predvideti dogajanja v svojem 

okolju, vsakdanje poslovanje ne pozna stalnic. Nepredvidljivost pa prinaša tveganja. To velja 

za vse gospodarske subjekte, še posebej za finančne institucije. Zaradi omenjenega in 

njihovega specifičnega položaja v monetarnem sistemu ter zaradi njihove vloge na finančnih 

trgih so regulatorji in nadzorniki uveljavili vrsto predpisov ter izdelali priporočila za 

obvladovanje tveganj v finančnih institucijah, ki veljajo tako v nacionalnih jurisdikcijah kot 

mednarodno. 

Tveganja v finančnih institucijah, še posebej v bankah, investicijskih družbah in 

zavarovalnicah, so tisti dejavnik, ki močno vpliva na poslovno uspešnost. Ob splošnih 

stroških poslovanja podjetja izkazujejo določen obseg odhodkov tudi na račun tveganj. 

Pomembno vlogo med tveganji ima operativno tveganje, ki se pojavlja v vsakdanjem 

življenju in v različnih poslovnih panogah.  

Operativno tveganje je s sprejetjem kapitalskega sporazuma Basel II postalo samostojno 

tveganje v shemi bančnih tveganj. Finančne družbe so ga dolžne upravljati na tak način, da ga 

obvladujejo na sprejemljivi ravni in v obsegu, za katerega zagotavljajo ustrezen alocirani 

kapital. Na ta način ščitijo poslovanje družb, hkrati pa tudi interese in premoženje lastnikov, 

vlagateljev, zavarovancev in komitentov. V kapitalskem sporazumu so za upravljanje tveganj 

oblikovana priporočila. V njih je opredelil okvir upravljanja operativnega tveganja. Ta okvir 
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sestavljajo procesi identifikacije, ocenitve, obvladovanja, spremljanja in poročanja. 

Finančnim družbam je prepuščeno, da upravljajo operativno tveganje v obsegu in na načinu, 

ki ustreza kompleksnosti in naravi njihovega poslovanja. Finančne družbe izvajajo 

obvladovanje operativnega tveganja, kot imenujemo postopke za znižanje tveganja, na 

sprejemljivi ravni, na različne načine in z različnimi ukrepi. Pri klasičnih bančnih tveganjih je 

možno s kvantitativnimi metodami identificirati tveganja in z analitičnimi metodami 

simulirati njihove posledice ter predvideti učinke ukrepov znižanja teh tveganj. Kot je že bilo 

omenjeno, naj bo obvladovanje tveganj stroškovno učinkovito.  

Da stroški izvajanja ukrepov ne bi presegli morebitnih potencialnih škod, ki bi sicer lahko 

nastale, se upravljavci tveganj odločajo za različne vrste ukrepov. Ob spoznanju možnih 

škodnih dogodkov ter upoštevanju stroškov ukrepov in oportunitetnih stroškov se odločajo, 

kdaj in v kakšni meri bodo izvajali ukrepe. Pri upravljanju operativnega tveganja tega ni 

možno izvesti na enostaven in predvidljiv način – težje ga je predvideti kot druga tveganja in 

še težje oceniti njegov vpliv. Tako še danes v svetu odmeva teroristični napad na dvojčka 

WTC v Združenih državah Amerike (ZDA), škodni dogodek operativnega tveganja, ki je 

poleg objektov in ljudi uničil kar nekaj finančnih družb. Ali pa na primer bankrot banke 

Barings, ki ga je povzročil trgovec z vrednostnimi papirji. Taki škodni dogodki opozarjajo, da 

je operativno tveganje dosti bolj nepredvidljivo, kot se zdi v vsakdanji praksi, in da je treba 

proti škodnim dogodkom ukrepati ali jih vsaj znižati na sprejemljivo raven. Več kot jasno je, 

da ni mogoče zgolj s kvantitativnimi metodami oceniti učinkovitosti in racionalnosti ukrepov 

znižanja tveganja na sprejemljivo raven ter se na osnovi tega odločiti, v kakšni vsebini in 

obsegu jih uveljaviti.  

Tisti, ki upravljajo operativno tveganje, običajno ne razpolagajo z metodami in orodji, s 

katerimi bi z veliko mero gotovosti zagotovili take ukrepe, ki bi imeli pozitiven učinek na 

operativno tveganje ter bi delovali dovolj učinkovito in hkrati ekonomsko racionalno. O tem 

razmišljata tudi Oblak in Lipušček (2003), ki ugotavljata, da je problem v procesih odločanja. 

Pri tem gre za problematiko racionalnega in intuitivnega odločanja. Iz raziskav s področja 

menedžmenta izhaja, da so racionalne odločitve značilne za enostavne probleme in intuitivne 

odločitve za kompleksne probleme (Kuo 1998). Med kompleksne spadajo vsi tisti problemi, 

ki ogrožajo obstoj in razvoj podjetja. To pomeni, da se pri enostavnih problemih in tistih, ki 

nimajo usodnih posledic, menedžerji prej odločajo racionalno. Odločajo se zgolj na osnovi 

kvantitativnih podatkov, ki jim podajo pregledno in končno sliko o posledicah odločitev. Pri 

kompleksnih problemih sicer proučijo vrsto podatkov v zvezi s problematiko, a se zaradi 

obsežnosti in nepredvidljivosti rezultatov, ki so možni, odločajo intuitivno. Da pri odločanju v 

procesih obvladovanja operativnega tveganja ne bi bilo vse prepuščeno intuitivnosti, velja 

zagotoviti informacije, napotila in postopke, s katerimi se bo z določeno stopnjo zaupanja 

dalo ugotoviti, ali se izplača vlagati in koliko je sploh treba vlagati v upravljanje operativnega 

tveganja. Hkrati pa je treba z aktivnostmi preprečiti tiste dogodke, ki bi lahko usodno vplivali 
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na obstoj in razvoj podjetja. Tako lahko nastane model odločanja o upravljanju operativnega 

tveganja. Tak model je sestavni del procesov v okviru upravljanja tovrstnega tveganja.  

Večina raziskav, znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja operativnega tveganja je 

usmerjenih v identifikacijo tveganja in izdelavo profila tveganja z namenom ocenitve, kako 

veliko tveganje preti poslovnemu subjektu. Vse to se izvaja z namenom, da menedžerji 

uvidijo nevarnosti, ki jim pretijo, ocenijo tveganje in se odločijo, koliko so ga pripravljeni in 

sposobni sprejeti. 

Na mednarodni konferenci o upravljanju operativnega tveganja Global Conference on 

Operational Risk (G-COR) III (Beans 2009), ki je potekala aprila 2009 v Bostonu v ZDA, je 

bila rdeča nit predstavljenih razprav usmeritev v obvladovanje tveganja. Osrednja govornica 

konference je opozorila, da se morajo upravljavci operativnega tveganja ob identifikaciji in 

ocenitvi tveganja bolj osredotočiti na njegovo obvladovanje kot pa identifikacijo in oceno. 

1.1.2 Raziskanost problema 

Stroka pozna problem tveganosti poslovanja in se nanj tudi spontano odziva. Upravljavci 

tveganj poskušajo obvladovati operativno tveganje ter biti pri tem učinkoviti in hkrati 

ekonomični. Avtorji (npr. Muermann in Oktem 2002; Mainelli 2002) pri proučenih modelih 

upravljanja tveganja upoštevajo ukrepe njegovega znižanja pri izdelavi profila. Med 

dostopnimi viri nismo ugotovili, da bi se kdo specifično ukvarjal s področjem odločanja o 

ukrepih znižanja tveganja na sprejemljivo raven. Večina modelov temelji na kvantitativnih 

podatkih, ki večinoma predpostavljajo racionalno odločanje (Madigan 2009; Sahay in Dev 

2005; Mundy 2004; Taylor 2006). Večina upravljavcev operativnega tveganja sledi prav 

takim modelom obvladovanja operativnega tveganja. Modele jim običajno zgradijo zunanji 

izvajalci. To so predvsem svetovalna podjetja s področja informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter organizacije poslovanja. Nekateri modeli slonijo na načrtih za neprekinjeno 

poslovanje in na načrtih za okrevanje po katastrofi. Snovalci teh modelov predpostavljajo, da 

se večina škodnih dogodkov operativnega tveganja pripeti v računalniško podprtem 

informacijskem okolju. Taki modeli so usmerjeni predvsem v tehnološko delovanje podjetij. 

Če gledamo na to z vidika upravljanja informacij, je omenjeno lahko res. Po drugi strani pa 

smo ugotovili, da je spekter področij, kjer se lahko udejanjijo škodni dogodki operativnega 

tveganja, mnogo širši.  

Modeli ne pokrivajo procesnega delovanja. Če upoštevamo eno izmed temeljnih definicij 

operativnega tveganja, ki se pripisuje škodnim dogodkom, ki jih povzročijo ljudje, tehnologije 

in procesi, potem je jasno, da ti modeli ne rešujejo problematike obvladovanja operativnega 

tveganja v celoti. Podjetja, ki uporabljajo take modele, so usmerjena v učinkovito in tudi 

ekonomično obvladovanje tehnoloških vidikov operativnega tveganja. Vidik človeških virov 
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in procesni vidik v takih modelih nista celovito zajeta, niti ni moč govoriti o ekonomičnosti in 

učinkovitosti njunega obvladovanja.  

 V Sloveniji finančne institucije, med katerimi prednjačijo banke, sledijo regulatornim 

predpisom in v praksi povzemajo napotke, ki so nastali po izsledkih raziskovanja in 

proučevanja problematike v okviru dokumentov, ki jih je izdal Baselski komite za bančni 

nadzor (angl. Basel Committee on Banking Supervision) pri Banki za mednarodne poravnave 

(angl. Bank for International Settlements – BIS). Čeprav je veljavni kapitalski sporazum Basel 

II (BIS 2002), ki je opredelil upravljanje operativnega tveganja v bankah, sprejet na 

mednarodni ravni, so prisotne evidentne razlike. Razlike se pojavljajo med znanstvenim in 

strokovnim pristopom ter med osrednjeevropsko in severnoameriško usmeritvijo. Raziskave, 

ki bi proučila odločanje upravljavcev v procesih obvladovanja operativnega tveganja, med 

razpoložljivimi viri nismo zasledili. Stroka in znanost ne vesta, kateri so načini odločanja pri 

obvladovanju operativnega tveganja v tistem delu njegovega delovanja, ki je usmerjen v 

človeške vire in procesno-organizacijski vidik poslovanja podjetij. Prav tako ni raziskano, 

kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na odločitve upravljavcev tveganja, in katera merila 

upoštevajo pri kompleksnih problemih obvladovanja tveganja, ko se tehnologiji pridružijo še 

procesi in kadri. Gre za tako imenovani mehki del organizacije ali podjetja, če smemo 

tehnologijo imenovati njen trdi del. 

1.2 Namen in cilji doktorske disertacije 

Namen raziskave je dvojen:  

- razviti želimo postopke za učinkovito upravljanje operativnega tveganja. Tako bomo 

iskali načine, ki bodo upravljavcem tveganj omogočali, da bodo bolj prepričani vase 

pri odločanju o izvedbi ukrepov, s katerimi se tveganje zniža na sprejemljivo raven. 

Ugotavljali bomo, kdaj se upravljavci odločajo racionalno in intuitivno. Prav tako 

bomo raziskali, kateri postopki in kako vplivajo na učinkovito obvladovanje tveganja. 

Med njimi bomo iskali take, ki vplivajo tako na učinkovitost kot na ekonomičnost; 

- v skladu s tem bomo ugotavljali in proučili dejavnike, ki vplivajo na odločanje 

upravljavcev tveganja. Po njihovi identifikaciji jih bomo podrobno proučili z vidika 

procesov upravljanja. Določili bomo njihov vpliv na procese odločanja v okviru 

upravljanja operativnega tveganja pri postopkih njegovega obvladovanja. S pomočjo 

ugotovitev raziskave bomo zgradili model učinkovitega upravljanja tovrstnega 

tveganja. 

Cilji raziskave so: 

- proučili, analizirali, primerjali in kompilirali bomo obstoječa spoznanja, teoretične 

razprave in raziskave s področja upravljanja tveganj s poudarkom na operativnem 

tveganju. Poiskali in proučili bomo predvsem tiste raziskave in prispevke s tega 

področja, ki so usmerjene v procese za identifikacijo in ocenitev tveganj, ter tiste, ki so 
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osredotočeni na problematiko obvladovanja tveganja. Prav tako se bomo usmerili v 

področje ekonomike poslovanja podjetij. Proučili bomo obstoječa spoznanja in 

raziskave s področja ekonomske učinkovitosti in racionalizacije poslovanja; 

- identificirali in proučili bomo dejavnike, ki vplivajo na odločanje v procesih 

upravljanja operativnega tveganja. Proučili bomo okoliščine, ki vplivajo na odločanje 

o obvladovanju tovrstnega tveganja. Na ta način bomo raziskali vplive pri odločanju 

in ugotovili, kateri dejavniki vplivajo na učinkovitost ukrepov znižanja tveganja in 

kateri med njimi so tisti dejavniki, ki vplivajo na racionalnost in ekonomičnost. Po 

navedbi teh dejavnikov bomo proučili, ali obstajajo takšni, ki hkrati delujejo v 

pozitivni korelaciji. Cilj bo tudi proučiti in ugotoviti, ali so med njimi takšni, ki 

omogočajo učinkovito upravljanje v mejah ekonomske upravičenosti obvladovanja 

tveganja; 

- na osnovi ugotovitev po proučitvi odgovorov na postavljena raziskovalna vprašanja 

bomo identificirali ključne dejavnike, ki bodo nakazovali model odločanja v sistemu 

upravljanja operativnega tveganja. Na osnovi spoznanj iz teoretičnih podlag in 

ugotovitev raziskave bomo zasnovali model odločanja o upravljanju operativnega 

tveganja. Z upoštevanjem ugotovitev in dejavnikov odločanja bomo razvili postopke 

ugotavljanja dejavnikov odločanja in zaznavanja tistih dejavnikov, ki hkrati 

omogočajo učinkovito in ekonomično upravljanje operativnega tveganja. Model bo 

predstavljal temeljne odločitvene procese v okviru upravljanja operativnega tveganja. 

Vseboval bo strukturo presoje ter postopke odločanja in preverjanja odločitev. 

Namenjen bo upravljavcem tveganja za učinkovito, racionalno in stroškovno uspešno 

upravljanje operativnega tveganja. 

1.2.1 Konceptualni okvir raziskave 

Izvedli bomo družboslovno raziskavo, ki bo osredotočena na procese upravljanja tveganj v 

finančnih institucijah in na postopke odločanja v zvezi s tem. Raziskava bo temeljila na 

teoretičnih izhodiščih upravljanja tveganj in ekonomike podjetja, ki se ukvarja z 

ekonomičnostjo oziroma racionalnostjo poslovanja. Pri tem bomo upoštevali veljavno 

zakonsko ureditev za področje upravljanja tveganj. V zvezi s tem v svetu veljajo različne 

ureditve. Najznačilnejši sta ureditvi, ki jo priporoča kapitalski sporazum Basel II, ki daje ton 

evropski ureditvi finančnih institucij. Upoštevali bomo tudi predpis 'Sarbanes-Oxley Act of 

2002' (SOX 2002), ki opredeljuje upravljanje tveganj v korporacijskih financah v ZDA. Pri 

ekonomičnosti poslovanja bomo upoštevali znanstvene smernice in gibanja, ki so se razvila 

splošno in širše na globalni ravni v razvitih gospodarstvih. Z metodo deskripcije bomo 

proučili teoretične podlage in dejansko prakso pri upravljanju tveganj.  
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1.2.2 Pričakovani izvirni znanstveni prispevki 

Prispevek k znanosti bo temeljil na dveh elementih doktorske disertacije:  

- izbira teme, ki pokriva dve znanstveni disciplini: menedžment in ekonomiko;  

- specifična metodologija, ki do sedaj za to in podobne teme še ni bila uporabljena; za 

proučevanje tveganj na področju ekonomske znanosti so značilne kvantitativne 

metode analize.  

V tej raziskavi bomo razvili in uporabili kvalitativno metodologijo in specifično metode 

zbiranja podatkov, ki so zanjo značilne. Kombinacija izvirnosti teme in še ne uporabljene 

metodologije za to področje »obljublja« svoj prispevek k znanosti. Izvirno bo oblikovanje 

modela, ki bo zagotovo odprl tako aplikativno kot teoretično dimenzijo proučevanega 

problema. 

V raziskavi bomo hkrati proučevali postopke odločanja v procesu upravljanja operativnega 

tveganja in proces ekonomičnosti ukrepov njegovega znižanja. V večini znanih raziskav je bil 

izpostavljen le vidik učinkovitosti upravljanja z vidika obvladovanja tveganja, ne pa hkrati 

tudi z vidika ekonomičnosti. Raziskali bomo, ali so podobni dejavniki odločanja o upravljanju 

tveganja na področju učinkovitosti in ekonomičnosti upravljanja, ki so jih drugi avtorji 

obravnavali ločeno, združljivi, medsebojno povezani in soodvisni. V raziskavi bomo 

obravnavali tudi raziskovalna vprašanja ter proučevali okoliščine in dejavnike, ki vplivajo na 

odločanje o upravljanju tveganja in odločanje o ekonomičnosti ukrepov doseganja njegovega 

znižanja.  

Na osnovi ugotovitev raziskave bomo predlagali model upravljanja tveganja. V do sedaj 

predlaganih modelih sta bili ti dve disciplini obravnavani ločeno. Tak koncept modela še ni 

bil izdelan in bo izviren. Model, ki ga bomo razvili, bo dober teoretični okvir za presojo 

postopkov pri odločanju o upravljanju operativnega tveganja ter ugotavljanju slabosti in 

prednosti tega v slovenskih podjetjih. Model bo uporaben predvsem za tista podjetja, ki se 

ukvarjajo s finančnimi storitvami, ter bo podlaga za izkoriščanje priložnosti in izboljšave v 

procesih odločanja na področjih upravljanja tveganj. 

V raziskavo in razvoj modela bomo vključili širši krog finančnih institucij. Večina dosedanjih 

raziskav in člankov je bila usmerjena v banke, nekatere še v zavarovalnice. Mi bomo poleg 

omenjenih obravnavali še družbo za upravljanje premoženja, borznoposredniško hišo in 

lizinško družbo. Ker tovrstne raziskave na finančnih trgih do sedaj še niso bile izvedene, bo 

naša raziskava popolna novost. Zaradi večinoma ločenega obravnavanja učinkovitosti 

obvladovanja tveganja in ekonomičnosti ukrepov bo pričujoča raziskava novost tudi v 

svetovnem merilu. 
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1.3 Predvidene metode raziskovanja 

Raziskava bo kvalitativna. V njej bomo izbrali namenski vzorec. Podjetja in intervjuvanci ne 

bodo izbrani naključno. Temeljno raziskavo bomo izvedli v izbranih slovenskih finančnih 

institucijah, za katere imamo informacije, da aktivno upravljajo operativno tveganje. Med 

njimi bodo prevladovale banke, vključili pa bomo tudi zavarovalnice in podjetja, ki se 

ukvarjajo z lizingom, borznoposredniške hiše in družbe za upravljanje premoženja. S 

kvalitativno raziskavo bomo podrobno proučili procese upravljanja operativnega tveganja, ki 

so v svetu opredeljeni kot »risk management«. Raziskavo upravljanja operativnega tveganja 

za identifikacijo in določitev dejavnikov odločanja bomo izvedli s poglobljenim 

intervjuvanjem upravljavcev tveganj v slovenskih finančnih institucijah. Namen raziskave bo 

pridobiti podatke o procesih in postopkih odločanja pri upravljanju operativnega tveganja. Z 

vprašalniki bomo pridobili odgovore, s katerimi bomo dobili globlji vpogled v postopke 

odločanja o upravljanju tveganja. Ugotovili bomo, na osnovi katerih dejavnikov se 

upravljavci tveganja odločajo pri izbiri in določanju ukrepov znižanja posameznih tveganj.  

Vprašalnik intervjuja bo kombiniran. Del vprašalnika bo polstrukturiran. V tem delu bomo 

povpraševali po dejavnikih odločanja o upravljanju tveganja, s čimer bomo pridobili podatke, 

na osnovi katerih bomo razumeli okoliščine, ki vplivajo na te dejavnike. Prednost takega 

vprašalnika je, kot to navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005), da bomo s 

polstrukturiranim intervjujem usmerili intervjuvance v področje raziskave, a jih ne bomo 

omejevali pri njihovih odgovorih. Del vprašalnika bo strukturiran. Izvedli ga bomo z 

namenom, da bi povečali možnost primerjave z intervjuji pridobljenih podatkov. Raziskali 

bomo, v katerih primerih se intervjuvanci odločajo racionalno in v katerih intuitivno. Proučili 

bomo okoliščine in dogodke, ki vplivajo na oba načina odločanja. Z metodo analize vsebine 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005) podatkov, pridobljenih z intervjuji, bomo 

identificirali temeljne dejavnike odločanja. Tako bomo ugotovili, kateri so ti dejavniki. V 

nadaljevanju bomo proučili, kako ti dejavniki vplivajo na odločitve o upravljanju tveganja in 

izbiri ukrepov njegovega znižanja ob upoštevanju ciljne učinkovitosti in hkrati racionalnosti 

teh ukrepov.  

Za namen raziskave smo že izvedli nekaj testnih intervjujev s področja upravljanja tveganj. V 

njih smo proučevali problematiko ločevanja med operativnim in kreditnim tveganjem ter 

uvrstitev tveganja usklajenosti (angl. compliance) v shemo bančnih tveganj. Rezultati teh 

raziskav so bili predhodno objavljeni. Na ta način smo preverili in proučili področje 

upravljanja tveganj z vidika možnosti izvajanja takih in podobnih raziskav ter z vidika 

uporabnosti oziroma sprejetja rezultatov, ugotovitev in sklepov. 

Na osnovi ugotovitev raziskave, pridobljenih s kvalitativno metodologijo, bomo izdelali 

model odločanja v procesih upravljanja operativnega tveganja s ciljem obvladovanja tveganja 

na učinkovit in hkrati racionalen način. Model bo možno vgraditi v okvir upravljanja tveganja 

v slovenskih finančnih institucijah in ga proučevati z izvedbo nadaljnjih raziskav. 
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2 TVEGANJA POSLOVANJA 

Pojem tveganje izvira iz časov antične Grčije. Grški pojem rizikon (gr. ριζα, Rza) se je 

kasneje v latinščini uporabljal v pomenu za »prepad«. Ta pojem je uporabil Homer v Odiseji, 

ko se je Odisej poskušal rešiti iz Karibde pri čereh Scile, kjer so razburkano morje in valovi 

uničili njegovo ladjo.  

2.1 Teorija tveganja 

V srednjem veku se je latinski pojem risicum uporabljal v zelo posebnih okoliščinah. 

Omenjali so ga predvsem v času osvajanja tujih dežel, v času merkantilizma na področju 

pomorske trgovine. Uporabljali so ga tudi pri obravnavi pravnih problemov zaradi izgub in 

škode na ladjah in tovoru. V ljudskem jeziku šestnajstega stoletja je bil pojem tveganje v 

besedah, kot sta rischio in riezgo, uporabljen v pomenu, prevzetem iz arabskega pojma  رزق

Rizk, ki pomeni poiskati blaginjo. Ta pojem se je v celinski Evropi pojavil v okviru 

sodelovanja med evropskimi in arabskimi trgovci z Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. 

Pojem tveganje se je v angleškem jeziku pojavil šele v sedemnajstem stoletju. Viri 

predpostavljajo, da je bil »uvožen« iz celinske Evrope. Za sociologa Niklasa Luhmanna 

(1997, 11–28) je pojem tveganje neologizem, ki se je pojavil pri prehodu iz tradicionalne v 

moderno družbo. 

Medtem ko je večina avtorjev obravnavala tveganje z matematično-statističnega vidika, so se 

v devetnajstem in dvajsetem stoletju razvile teorije, ki so proučevale in potrjevale sociološke 

vidike tveganja ter ga povezovale s procesi odločanja. Tako je tudi Luhmann (1997, 11–28) v 

tveganju videl sledi dobrega in slabega. Avtor poskuša v nadaljevanju razložiti ta prehod. 

Morda je šlo zgolj za izgubo verodostojnosti stare retorike, kjer se pojavljata »Fortuna« kot 

alegorična figura z versko vsebino in »Prudentia« kot plemenita vrlina nastajajoče poslovne 

družbe. 

Tudi danes še ni mogoče najti enotne in enoznačne definicije tveganja. Ugotovili smo, da ga v 

različnih virih avtorji opisujejo in definirajo vsak po svoje. Te razlike so odvisne predvsem od 

področja obravnav in raziskav. Posebno mesto ima obravnava tveganja na matematičnem 

področju, kjer se ta pojem obravnava v tesni povezavi z verjetnostjo. To pa je tudi razlog, 

zakaj se na nekaterih področjih pojma tveganje in verjetnost vse preveč mešata, enačita ali 

različno pojmujeta in napačno razumeta.  

Kot opisuje Hickman (1964, 149), je H. Cramér (1930) v svojem delu 'On the Mathematical 

Theory of Risk' iz tridesetih let dvajsetega stoletja obravnaval tveganja z matematičnega 

vidika. Hickman (1964, 152–153) se nanj sklicuje v svoji razpravi, v kateri opisuje pojem 

tveganja v okviru razlage aktuarskih modelov za izračun zavarovalne premije in kritja.  
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Teoretično je tveganje in verjetnost pojasnil Buehlmann (2005, 3–21) v svojem delu 

'Mathematical metods in risk theory'. Avtor v delu najprej predstavlja zakon verjetnosti z 

distribucijsko funkcijo, nato pa pojasni enačbo in jo komentira s primeroma telesne poškodbe 

in požara. Pri tem razloži, zakaj je tveganje pri višji verjetnosti večje.  

Iz zapisanega izhaja, da sta pojma tveganje in verjetnost najverjetneje res vzročno in 

vsebinsko povezana. Če sprejmemo matematično razlago verjetnosti, ki ponazarja izid 

dogodka 1 kot gotov dogodek in dogodek 0 kot nemogoč dogodek, lahko sklepamo, da višja 

kot je verjetnost, manj tvegan je izid dogodka, in obratno. Na osnovi tega spoznanja lahko 

hitro ugotovimo, da je odločanje v pogojih nižje stopnje verjetnosti tvegano oziroma se 

tveganje znižuje z rastjo stopnje verjetnosti dogodka.  

Če opazujemo tveganje z vidika posameznika, zadeva ni tako preprosta. Posameznik lahko 

tvega že s svojo odločitvijo oziroma preferenco. Matematično bo sicer tvegal malo, če se bo 

odločil tako, da bo dogodek zelo gotov – verjeten. Lahko pa ima odločitev zanj negativne 

posledice in kljub odločitvi za precej gotov dogodek vseeno tvega. To lahko ponazorimo pri 

poslovnih odločitvah, in sicer v primerih, ko se je predvidevanje po odločitvi sicer udejanjilo, 

ni pa prineslo želenega rezultata. Tu se verjetnosti pridružita še pojma gotovost in negotovost. 

Nekateri avtorji teh dveh pojmov ne ločujejo. Tako so se pojavile študije s področja 

upravljanja tveganj, ki ločeno obravnavajo procese odločanja v pogojih negotovosti in 

tveganja (Courtney 2003; Shelley 1991; Shearer 2013). V osnovi se skoraj vsako odločanje 

odvija v pogojih negotovosti. Težko je vedeti, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti, še manj 

pa, kaj bo v naslednjih letih. Zaradi tega je obvladovanje tveganja ena izmed prednostnih 

nalog tistih, ki odločajo. Teorije zato ločujejo med negotovostjo in tveganjem (Solozhentsev, 

Karasev in Solozhentsev 1999), čeprav se v praksi, kot smo že omenili, ta dva pojma pogosto 

mešata in zamenjujeta. Najverjetneje zato, ker oba pojma pomenita položaj, v katerem ima 

ena odločitev od enega do nekaj možnih izidov oziroma posledic. Ugotovili smo, da je 

najpogosteje navedena in obravnavana teoretična opredelitev pojma tveganje v smislu 

porazdelitve negotovih prihodnjih rezultatov (Gustafsod 1998). 

Za namen doktorske disertacije bomo obravnavali tveganje s poslovnega vidika. Tveganje se 

nanaša na odstopanje enega ali več rezultatov enega ali več prihodnjih dogodkov od njihove 

pričakovane vrednosti. Tehnično so lahko vrednosti teh rezultatov pozitivne ali negativne. 

Vendar pa se v splošni rabi lastniki in pristojni menedžment navadno osredotočajo le na 

morebitno škodo, ki lahko nastane v prihodnosti – škodo, ki lahko nastane s stroški 

(»negativna tveganja«), ali izgubo določene koristi (»dodatnega tveganja«). 

Da bi omenjeno lažje predstavili, smo proučili teorijo, ki ločuje med čistim in špekulativnim 

tveganjem. Tako Berk, Peterlin in Ribarič (2005, 25) v delu Obvladovanje tveganj razlagajo, 

da so čista tveganja tista, kjer nastaja možnost nastanka izgube, špekulativna pa tista, kjer 

nastaja možnost nastanka izgube in/ali nastanka koristi.  
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Pojmovnik računovodstva, financ in revizije (Slovenski inštitut za revizijo 2000, 758) opisuje 

tveganje kot možnost, da se bo zgodilo nekaj, kar bo imelo neugoden učinek na organizacijo, 

njeno delovanje in posledice tega delovanja: izpostavljanje nevarnosti nastanka škode in 

poškodb, nezmožnost obvladovanja in pravilnega napovedovanja prihodnjih dogodkov ter 

načrtovanja njihovih posledic. Na osnovi predstavljene definicije je jasno, da tudi sodobna 

teorija in praksa pojmujeta tveganje izključno z negativnega vidika in v njem ne vidita 

priložnosti, prej obratno. Ugotovili smo tudi, da se z uveljavljanjem predpisov na področju 

poslovanja finančnih institucij predvsem v evropskem prostoru stara paradigma »no risk, no 

business« pretvarja v novo paradigmo »no risk in business«. 

Aktivno upravljanje tveganja in uporaba analize scenarijev kot metode identifikacije in 

ocenitve tveganja sta dozorela v času hladne vojne, torej v času spopadov med velesilami, 

predvsem ZDA in Sovjetsko zvezo. Metoda je postala zelo razširjena v zavarovalnih krogih v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so bili ladjarji in zavarovalnice zaradi večjih nesreč 

tankerjev prisiljeni celoviteje predvidevati in ocenjevati tveganje. Znanstveni pristop k 

proučevanju tveganja na področju ekonomskih znanosti se je začel v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja s prihodom kapitalskih sredstev na finančne trge in z modeli oblikovanja 

cen vrednostnih papirjev. Borg (2001, 3) navaja, da je upravljanje tveganj postala samostojna 

disciplina, v kateri sodelujejo strokovnjaki različnih področij. To je postajalo vse 

pomembnejše v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pri izvedenih finančnih instrumentih. 

Poklicna obravnava in uporaba modelov tveganja v ekonomiji sta postali splošni v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta razširjenost in moč osebnih računalnikov 

omogočili celovito zbiranje in obdelavo podatkov. 

Vedno znova se potrjuje dejstvo, da kakovostna presoja tveganj v zvezi z naravnimi in 

drugimi nesrečami ni mogoča brez uporabe nedvoumno opredeljenih temeljnih in ustrezno 

izbranih pripadajočih pojmov. Številni pojmi s tega področja, na primer tveganje, hazard, 

nevarnost, riziko, ogroženost, ranljivost (vulnerabilnost) in podobno, se pogosto uporabljajo 

kot sopomenke, kar zamegljuje natančnost sporazumevanja in ostrino strokovne razprave. 

Problem postane akuten zlasti pri prenosu strokovnih znanj iz tujih govornih področij in pri 

usklajevanju definicij z razpoložljivim domačim izrazjem. 

Tako že nekaj desetletij napačno govorimo o »upravljanju s tveganjem«, kot se pogosto v 

slovenski jezik prevaja angleški pojem »risk management«. 

2.1.1 Tveganja poslovanja gospodarskih družb 

Pri proučevanju dostopnih virov smo ugotovili, da ti navajajo vrsto različnih opredelitev 

tveganj poslovanja. Tako je na primer tveganje opredeljeno kot možnost izgube, povzročene z 

dogodkom ali vrsto dogodkov, ki lahko neugodno vplivajo na doseganje ciljev podjetja. 

Hkrati se opozarja, da se mora podjetje zavedati vseh možnih tveganj, ki lahko ogrozijo 
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strateške cilje, sicer ne bo poznalo dejavnikov neuspeha in se nanje ne bo ustrezno odzvalo. 

Čeprav so gospodarske družbe organizirane, imajo strukturo, strategijo in cilje, to še ne 

pomeni, da niso izpostavljene tveganjem kot drugi subjekti, posamezniki, družine, 

organizacije.  

Več kot jasno je, da se s tveganji nenehno srečujemo tako v zasebnem kot poslovnem 

življenju. Naša uspešnost je odvisna od ustreznega predvidevanja in zaznavanja tveganj ter od 

odzivanja nanje. Ta proces se v teoriji in praksi imenuje obvladovanje tveganj (angl. risk 

management). V zasebnem življenju se običajno izogibamo tveganju, ker bi nam sicer lahko 

škodilo. V ospredje je postavljena negativna plat tveganja. Pri obvladovanju tveganj v 

gospodarskih družbah ne gre le za to, da se tveganju izognemo, torej da se nam ne zgodi, kar 

bi nam škodilo, temveč je pomembno tudi, da lahko s tveganjem pridobimo koristi. Zaradi 

tega vidika smemo tveganje ločiti na klasično in špekulativno tveganje. Kot v svojem delu 

navaja matematik Bernoulli (1954), pri tveganju žrtvujemo izgubo. Ob tem poudarja, da pri 

špekulativnem tveganju žrtvujemo dobiček in/ali izgubo. Neustrezno obvladovanje tveganj 

podjetja vodi k poslabšanju uspešnosti poslovanja, to pa lahko vodi k propadu podjetja. V 

zadnjih desetletjih smo bili priče zelo odmevnim izgubam in propadom podjetij, ki so bili 

posledica neučinkovitega obvladanja tveganj poslovanja. Obvladovanja tveganj se podjetja 

lotevajo na različne načine in z različno intenzivnostjo. To je predvsem odvisno od tega, 

kakšen je položaj podjetja na trgu in kakšen je odnos do tveganja. Bolj kot je podjetje 

izpostavljeno na trgu, bolj kot je razvit trg, višji kot sta konkurenca in tržna svoboda ter manj 

kot je trg reguliran, večja je potreba po aktivnem upravljanju tveganj. Položaj na trgu in odnos 

do tveganja sta v korelaciji. Višja kot je stopnja negotovosti poslovanja, aktivnejši mora biti 

odnos do tveganja podjetja. Podjetja morajo ugotoviti, do kolikšne mere si lahko privoščijo, 

da se tveganjem ne izogibajo oziroma jih ne zmanjšujejo na sprejemljivo raven. Brez 

sprejemanja tveganj ni uspešnega poslovanja. Tudi v vsakdanjem življenju velja slovenski 

rek: »Kdor riskira, profitira.« Včasih je pri poslovanju tveganje, če sploh ne tvegamo. K 

takemu razmišljanju navaja teorija neizkoriščenih priložnosti. 

PriceWaterhouseCoopers – PWC (2011) opredeljuje tveganje kot negotove prihodnje 

dogodke, ki lahko vplivajo na doseganje strateških, operativnih in finančnih ciljev 

organizacije. Pri tem poudarja, da ne bi smeli na tveganja gledati le negativno ali kot na 

nevarnosti, temveč jih je treba razumeti kot jasen vzrok ter povezavo za priložnosti, razvoj in 

uspeh. 

Kot smo že pojasnili, lahko tveganje vodi bodisi k uspehu bodisi k neuspehu, zato morajo 

podjetja opredeliti in natančno določiti svoj »apetit« in toleranco do tveganja. S tem bodo 

sposobna sprejeti toliko tveganja, kot jim lahko koristi, in ne toliko, da jim lahko škodi. Po 

takih načelih se obvladujejo tveganja nad sprejemljivo ravnjo. Hkrati pa je pomembno, da se 

to obvladovanje izvaja stroškovno učinkovito. Načeloma morajo koristi zaradi postopkov v 

procesu obvladovanja tveganja preseči stroške, ki nastajajo zaradi njihovega izvajanja. Na 
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prav ta vidik se osredotoča namen pričujoče doktorske disertacije, saj naj bi bil model 

učinkovitega upravljanja operativnega tveganja učinkovit z obeh plati. Tako naj bi bil 

učinkovit za dovolj veliko zaščito pred velikimi izgubami zaradi škodnih dogodkov in hkrati 

tudi stroškovno učinkovit, da stroški za izvajanje zaščitnih ukrepov pred tveganji ne bi 

presegli koristi, ki jih ti ukrepi prinesejo. 

V praksi se pojem tveganje vse prevečkrat obravnava kot nekaj, čemur se je treba izogniti, 

oziroma kot nekaj, kar je treba preprečiti. V tej luči vidimo problem, da se v podjetjih ne 

znajo soočiti s tveganji in jih izkoristiti kot priložnosti, sploh ker je v teh časih veliko 

nepredvidljivosti in negotovosti. 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2011) 

opredeljuje tveganje kot škodne dogodke. Tako ločuje notranje (v instituciji) in zunanje 

dogodke (izven institucije), pri čemer oboji vplivajo na doseganje ciljev podjetja. »Tveganje 

opredeljujejo kot možnost, da se bo dogodek zgodil in neugodno vplival na doseganje ciljev 

podjetja, priložnost pa kot možnost, da se bo dogodek zgodil in ugodno vplival na doseganje 

njegovih ciljev.« (Vezjak 2008, 11) Tveganja se torej delijo na dve skupini: svojstvena 

(inherentna), ki obstajajo v podjetju, in preostala (rezidualna), ki ostanejo po ublažitvi 

tveganj.  

V teorijah na splošno različno razvrščajo tveganja. Bolj kot samo razvrščanje pa je 

pomembno, da se v podjetjih zavedajo tveganj, jih identificirajo in ocenijo, da se lahko nanje 

pripravijo z ukrepi ublažitve njihovih posledic oziroma dogodkov z negativnimi posledicami. 

V zvezi s tveganji je COSO (2011) opredelila dejavnike ter jih razdelila na zunanje in 

notranje. Zunanji dejavniki so naslednji: 

- gospodarski: razpoložljivost kapitala, pridobivanje posojil, koncentracija virov ali 

naložb, likvidnost, finančni trgi, nezaposlenost, konkurenca, združitve/pripojitve; 

- naravni: izpusti in odpadki, energija, naravne katastrofe, trajnostni razvoj; 

- politični: spremembe na oblasti, zakonodaja, javna politika, terorizem, drugi predpisi; 

- socialni: demografske spremembe, potrošniške navade in obnašanje, družbena 

odgovornost, zasebnost; 

- tehnološki: prekinitve poslovanja, elektronsko trgovanje, zunanji podatki, nove 

tehnologije. 

Notranji dejavniki pa so naslednji: 

- infrastruktura: razpoložljivost sredstev in njihova sposobnost, dostop do kapitala, 

zaposlenost; 

- osebje: sposobnost, znanje, prevare, zdravje in varnost; 

- procesi: zmožnosti, oblikovanje, dobavitelji; 

- tehnologija: neoporečnost, razpoložljivost in zaupnost podatkov, razvoj, vzdrževanje. 
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Možni dogodki se določajo na ravni podjetja in tudi v okviru posameznih poslovnih področij. 

Uporabijo se lahko različni pristopi, običajno od spodaj navzgor. Dogodke je treba oceniti in 

ob tem ugotoviti ranljivost podjetja. 

Specialistka za revizijo poslovanja navaja (Vezjak 2008, 12), da je v obdobju med letoma 

1994 in 2003 več kot polovico svetovnih korporacij prizadel padec vrednosti njihovih delnic. 

To je razvidno iz objavljenih podatkov svetovnih indeksov (npr. Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) World Index). Pri nekaterih tudi za več kot 20 % v enem mesecu. K 

padcem vrednosti so prispevale posebnosti posameznih podjetij in skupni dejavniki tveganja. 

Raziskava revizijske hiše Deloitte (2005, 1 in 12) je pokazala, da je bilo več kot 80 % teh 

podjetij izpostavljenih več vrstam tveganj. Verjetno jih podjetja niso prepoznala, ocenila in 

ustrezno obvladala oziroma znižala na sprejemljivo raven. Omenjena raziskava je tveganja 

razdelila na strateška, operativna, finančna in zunanja. Izsledki raziskave med drugim 

opozarjajo na dogodke, ki so jih tveganja povzročila. Rezultati raziskave služijo kot opomnik 

na dogodke, ki pretijo podjetjem ter so jim v pomoč pri razumevanju in proučevanju tveganj. 

Kot navaja Banka Slovenije (BS) v svojem dokumentu Proces ocenjevanja tveganj – POT 

(BS 2007, 35) strateško tveganje pomeni tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi 

nepravilnih poslovnih odločitev, neustreznega izvajanja sprejetih odločitev in premajhne 

odzivnosti na spremembe poslovnega okolja. Tveganje povzroča neskladnost med 

postavljenimi strateškimi cilji banke in poslovno strategijo za dosego teh ciljev, angažiranimi 

sredstvi za njihovo doseganje in kakovostjo izvedbe procesov. Poleg oprijemljivih sredstev za 

izpeljavo poslovnih ciljev so prepoznavna tudi neoprijemljiva sredstva. Večinoma so to 

komunikacijske poti, organizacija institucije ter vodstvene sposobnosti in možnosti. Strateško 

tveganje je treba ocenjevati z vidika možnih ekonomskih, tehnoloških, konkurenčnih, 

regulatornih in drugih sprememb v okolju.  

»Strateško načrtovanje je celovit proces dolgoročnega usmerjanja poslovnih aktivnosti 

podjetja ter zajema oblikovanje in izvajanje načrtov in spremljajočih aktivnosti, ki so 

določenega pomena za obstoj in dolgoročni razvoj podjetja.« (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 

111) Gre torej za sedanje odločitve o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnosti in bodo 

imele posledice daleč v prihodnosti. Iz zapisanega izhaja, da je upravljanje strateškega 

tveganja zelo zahteven proces. Ta poleg dobrih podatkov in presoje dejstev o podjetju in 

okolju zahteva veliko znanja, sposobnosti intuitivnega odločanja in tudi veliko mero sreče.  

Večina avtorjev ob strateškem tveganju navaja še projektno, finančno, operativno in tržna 

tveganja. Poleg navedenih je seveda še nekaj drugih tveganj, ki so specifična za posamezne 

industrije in poslovna področja. Ker je operativno tveganje predmet proučevanja in 

raziskovanja pričujoče doktorske disertacije, ga bomo v nadaljevanju poglobljeno proučili in 

predstavili. 
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2.1.2 Vrste tveganj v finančnih institucijah 

Za potrebe doktorske disertacije med finančne institucije uvrščamo banke, zavarovalnice, 

družbe za upravljanje premoženja, lizinške družbe za poslovni najem in borznoposredniške 

hiše. Seveda se med finančne institucije uvrščajo še druge vrste finančnih podjetij, vendar 

predpostavljamo, da z naštetimi vrstami finančnih institucij zajamemo veliko večino tako po 

obsegu kot po oblikah finančnih storitev. Naštete institucije delujejo kot podjetja ter se 

srečujejo z enakimi in podobnimi tveganji kot vsaka druga podjetja. Za finančne institucije je 

med drugim značilno, da se zraven omenjenih pojavljajo še specifična tveganja, ki so značilna 

zanje oziroma so jim posebej izpostavljena.  

Verjetno je glavni razlog za tako stanje, da finančne institucije nimajo materialnega 

poslovanja. Njihovo poslovanje je manj oprijemljivo z vidika izdelka in storitve. V tem 

smislu lahko štejemo tržna tveganja kot tista, ki so zelo pomembna za finančne institucije. 

Kot navaja Finančni slovar (2011), je tržno tveganje finančno tveganje, ki se nanaša na 

verjetnost, da se bo vrednost določenega finančnega sredstva (npr. delnica, obveznica, 

terjatev) ali celotnega portfelja naložb spremenila oziroma zmanjšala zaradi spremembe v 

tržnih razmerah. Pravzaprav predstavlja tržno tveganje negotovost glede končnega finančnega 

stanja, na katerega vplivajo gibanja in volatilnosti tržnih dejavnikov, kot so cene blaga, valut, 

finančnih instrumentov in obrestnih mer. Negativne spremembe v tržnih cenah predstavljajo 

potencialno izgubo pri posameznem sredstvu, naložbeni poziciji ali celotnem portfelju. Na 

osnovi tega lahko povzamemo, da je tržno tveganje obseg izpostavljenosti poslovanja 

spremembam tržnih vrednosti. 

Tržnih tveganj je več vrst. Med najbolj znanimi sta valutno in obrestno tveganje. Tudi deželno 

tveganje lahko štejemo med tržna tveganja. V okvir tržnega tveganja tako spadajo (Cooper 

2000; Volksbank 2008): 

- pozicijsko tveganje, ki je tveganje izgube, ki nastane zaradi spremembe tržnih tečajev 

obveznic, delnic, blaga ali izvedenih finančnih instrumentov. Na višino pozicijskega 

tveganja vplivajo nestanovitnost tečajev finančnih instrumentov, sestava portfelja 

finančnih instrumentov v banki in likvidnost finančnih instrumentov, ki jih ima banka 

v svojem portfelju; 

- obrestno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi gibanja obrestne 

mere – spremembe obrestne mere pomembno vplivajo na prihodke in odhodke banke; 

- valutno tveganje, ki je tveganje izgube, ki nastane zaradi spremembe deviznih tečajev 

– na višino valutnega tveganja vplivajo višina odprte pozicije v tuji valuti, 

nestanovitnost posameznega tečaja tuje valute in likvidnost trgov za posamezno 

valuto. 

Pri večini finančnih institucij je še posebej izpostavljeno likvidnostno tveganje. Trg in 

regulatorji namreč pričakujejo od finančnih družb zagotavljanje optimalne likvidnosti. Poleg 
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notranjega ravnotežja za doseganje likvidnosti v instituciji ima ta poseben pomen za 

likvidnost posameznih trgov in celotne ekonomije države. 

Kreditno tveganje kot tveganje vračila kredita je tveganje, ki se pogosto pojavlja v finančnih 

institucijah, tudi v tistih, ki niso banke. Kreditno tveganje je zelo prisotno ter deluje v velikem 

obsegu v bankah in hranilnicah.  

Poleg nekaterih posebnih tveganj za posamezne finančne industrije se od sprejetja 

kapitalskega sporazuma Basel II pojavlja kot samostojno tveganje tudi operativno tveganje. 

Čeprav so finančne institucije že leta pred sprejetjem sporazuma na različne načine 

obvladovale operativno tveganje, mu regulatorji sedaj posvečajo posebno pozornost. 

Opredelitve operativnega tveganja kot samostojnega tveganja niso izzvale samo potrebe po 

upravljanju tveganja, temveč tudi zagotovitev ustreznega kapitala v bankah, zavarovalnicah in 

borznoposredniških hišah za tovrstno tveganje. V tem primeru gre za celovitejšo obravnavo 

tveganja.  

2.1.3 Upravljanje tveganj v finančnih institucijah 

Kot je že bilo omenjeno, finančne institucije s svojim poslovanjem močno vplivajo na 

finančne trge. Na teh trgih si večina želi čim manj pretresov in izrednih dogodkov. Ti namreč 

hitro povzročijo nezaupanje udeležencev, različne nestabilnosti, neljube dogodke in razmerja. 

Taki dogodki ne prizadenejo samo posameznih neposredno vključenih udeležencev, temveč 

lahko povzročijo motnje vsem udeležencem. Sum, dvom ali nezaupanje lahko povzroči 

paniko, hitre in nenačrtovane tržne akcije, kar običajno povzroči nenormalne padce ali dvige 

cen in tečajev, razprodajo ali razvrednotenje ter seveda velike izgube ali celo propade 

udeležencev. Vse te anomalije na trgih so se odrazile v znanih finančnih krizah, ki so v veliki 

večni prešle nacionalne okvire in postale mednarodne ter se razvile tudi vse tja do svetovnih 

finančnih kriz, ki se pojavljajo periodično in katerih vzrok velja med drugim iskati v 

nesposobnosti obvladanja tveganj. Vodilni ekonomski politiki se sicer sklicujejo na tržno 

ekonomijo, a kljub temu stremijo k urejenim in stabilnim tržnim razmeram. Zato so bili na 

nacionalnih in na mednarodni ravni sprejeti predpisi in priporočila za obvladovanje tveganj na 

sprejemljivih ravneh. Za banke, zavarovalnice in upravljavske družbe je bilo priporočenih 

nekaj konceptov za različne ravni upravljanja tveganj glede na kompleksnost njihovega 

poslovanja (Bessis 1998). Uporaba teh konceptov v okviru finančnih institucij je imela velik 

vpliv na načine, kako se banke, zavarovalnice in investicijske hiše po vsem svetu lotevajo 

upravljanja tveganj. V bankah so na primer ugotovili, da je upravljanje tveganj sestavni del 

zagotavljanja trajne rasti in vrednosti za delničarje (Cooper 2000). 

Večina finančnih institucij se je upravljanja tveganj lotilo cehovsko. Skupaj s svojimi 

regulatorji, državnimi nadzorniki, ustvarjajo politike in razvijajo metodologije za učinkovito 

upravljanje tveganj. V zvezi s tem je nastalo veliko predpisov in priporočil. Vse to z 
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namenom, da bi se v primerih nastopa incidentov ali škodnih dogodkov uspešno ubranile 

velikih izgub oziroma da bi delovale tako, da do njih sploh ne bi prišlo. 

V Sloveniji se je v strokovnih in teoretičnih virih ter v zakonodaji uveljavil pojem upravljanje 

s tveganji. Mi bomo v doktorski disertaciji uporabljali pojem upravljanje tveganja. V ta 

namen smo pridobili strokovno mnenje prof. dr. Ribnikarja z Ekonomske fakultete v 

Ljubljani, ki je pojasnil, da se tveganja upravlja in da se z njimi ne upravlja. Tako bomo 

pojem upravljanje s tveganji navajali izključno pri citiranju ali povzemanju.  

2.2 Operativno tveganje 

Ne samo finančne institucije, tudi druge panoge so se z razvojem in rastjo zavedno in 

nezavedno ukvarjale s tveganji poslovanja – v preteklosti v trgovini in transportu, v modernih 

časih pa predvsem v energetiki in pri komunikacijah. Kljub temu da ni bilo enoznačno 

definirano, se je med tveganji pojavljalo operativno tveganje. V večini primerov je šlo za taka 

tveganja, ko je šlo kaj narobe in zadani cilji niso bili izpolnjeni, doseženi. V literaturi se ob 

pojmu operativno tveganje za njegovo lažje razumevanje navajajo tipični primeri škodnih 

dogodkov, ki ga pomagajo ponazoriti. Velike izpade in zastoje poslovanja avtorji ponazarjajo 

kot procesno tveganje, ki ga lahko povzročijo različni dejavniki in okoliščine. V finančnih 

institucijah se ti beležijo predvsem kot vlomi in ropi v bankah, goljufije na področju 

investicijskega bančništva in zavarovalniške prevare. Odmevna dogodka operativnega 

tveganja na področju transporta sta bila v preteklosti potop Titanika in strmoglavljenje 

Zeppelina Hindenburg. Kot smo ugotovili iz razpoložljivih virov, se vojni dogodki ne štejejo 

mednje. V finančnih institucijah so najbolj odmevali škodni dogodki ropov bank in poštnih 

vlakov v ZDA v devetnajstem in na začetku dvajsetega stoletja. Najodmevnejša škodna 

dogodka operativnega tveganja v Evropi sta bila Biggsov veliki rop v šestdesetih letih in 

bankrot banke Barings v devetdesetih letih dvajsetega stoletja. Na prelomu stoletja pa so bili 

najhujši in najodmevnejši škodni dogodki operativnega tveganja teroristični napadi v ZDA 

septembra 2011. Na tem mestu smo opisali samo najodmevnejše dogodke, ki so bili in so še 

danes predmet strokovnih debat in znanstvenih proučevanj operativnega tveganja. Takih in 

podobnih škodnih dogodkov je bilo na področju finančnih institucij ogromno. Škode, ki so jih 

povzročili, se beležijo v milijardah ameriških dolarjev. Mnogi se še danes sprašujejo o 

okoliščinah odmevnih in tipičnih škodnih dogodkov, raziskujejo vzroke in posledice ter 

skušajo ugotoviti načine, ki bi take škodne dogodke preprečili ali vsaj ublažili njihove 

negativne učinke. Tem dejavnostim smemo reči upravljanje tveganj, medtem ko se v 

mednarodnem pogovornem jeziku za to uporablja že omenjeni pojem »risk management«. 

V okviru proučevanja tveganj smo pred vprašanjem, kako enoznačno definirati operativno 

tveganje. V stroki in teoriji se omenjajo pojmi procesno tveganje, tveganje delovanja in 

operativno tveganje. Upravičeno se lahko vprašamo, ali gre pri teh pojmih za enako tveganje. 

Iz dostopnih virov je razvidno, da v različnih okoljih in na različnih področjih različno 
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poimenujejo operativno tveganje, čeprav v večini primerov zajemajo enako tveganje. Ne 

samo, da je poimenovanje za tovrstno tveganje različno, tudi njegovo pojasnjevanje z 

definicijo ni enoznačno določeno. V primeru, da z internetnim brskalnikom iščemo pojem 

define: operational risk, nam spletni portal Google
1
 po kombinaciji besednih zvez v prvem 

zadetku ponudi več kot deset različnih opisov, razlag in definicij operativnega tveganja, ki so 

navedeni na različnih spletnih naslovih. V nekaterih institucijah so šli celo tako daleč, da ga 

opredeljujejo kot vsa druga tveganja, razen kreditnih in tržnih (angl. any risk that is not 

market risk or credit risk related). V nadaljevanju definicije navajajo, da vključuje tveganje 

izgub zaradi dogodkov, povezanih s tehnologijo in infrastrukturo, prekinitvami poslovanja, 

napak ljudi in zunanjih vzrokov, vključno z zakonskimi spremembami (angl. this includes the 

risk of loss from events related to technology and infrastructure failure, from business 

interruptions, from staff related problems and from external events such as regulatory 

changes) (Derivatives Glossary 2011). Prav zato bomo naslednje podpoglavje posvetili 

opredelitvi operativnega tveganja. Na osnovi proučenih virov lahko povzamemo, da v teoriji 

in praksi ne obstaja enoznačna opredelitev operativnega tveganja. Tudi poimenovano je 

različno. Poleg poimenovanja operativno tveganje se pojavljajo tudi poimenovanja procesno 

tveganje, tveganje delovanja in sistemsko tveganje. 

Iz predpisov je razvidno, da imajo finančne institucije pri upravljanju operativnega tveganja 

obveznost do regulatorjev. Zaradi velikih razlik med bankami imajo te na osnovi kapitalskega 

sporazuma Basel II diskrecijsko pravico, da same, vsaka zase, opredelijo oziroma definirajo 

operativno tveganje. Banke se namreč med seboj razlikujejo z vidikov narave, velikosti in 

kompleksnosti poslovanja. V obbaselskem dokumentu Priporočila za upravljanje in nadzor 

operativnega tveganja (angl. Sound practices for the management and supervision of 

operational risk) (BIS 2003, 2) je operativno tveganje opredeljeno kot tveganje izgube, ki je 

posledica neprimernega ali neuspešnega izvajanja internih procesov, ravnanj ljudi ali 

delovanja sistemov oziroma zunanjih dogodkov. Definicija k operativnemu priključuje še 

pravno tveganje. Večina bank v evropskem prostoru je pri interni razlagi operativnega 

tveganja sledila prav tej definiciji oziroma si jo je priredila z manjšimi popravki ali 

dopolnitvami. V definiciji so opredeljeni temeljni nosilci operativnega tveganja: procesi, 

ljudje, sistemi in zunanji dogodki. Poznavanje nosilcev tveganja je pomembno v vseh 

procesih upravljanja tveganja. V anglosaškem prostoru, predvsem v ZDA, so banke pri 

definiciji operativnega tveganja veliko bolj raznolike in kreativne. Operativno tveganje 

definirajo predvsem kot tveganje izvedbe ali napačne izvedbe procesov, torej kot procesno 

in/ali projektno tveganje. Nekateri pa zelo enostavno opredeljujejo operativno tveganje kot 

vsa druga tveganja, razen tržnih in kreditnega. Kuritzkes (2002) podrobno opisuje in analizira 

problematiko definicije operativnega tveganja ter išče razlage za posamezne pojme v vsebini 

procesov vplivanja in delovanja tveganja na poslovanje ter upravljanja cilja njegovega 

                                                 

1
 www.google.si 
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znižanja. S temi razlagami in pojasnjevanji omenjeni avtor pomaga bralcem pri razumevanju 

tveganja. Njegove ugotovitve bomo uporabili pri obravnavi procesov upravljanja tveganja. 

King (2001, 3) opisuje problematiko razumevanja operativnega tveganja in pri tem z njegovo 

definicijo razlaga tudi njegov pomen oziroma izvor imena. Avtor navaja, da tveganje za uspeh 

poslovanja v glavnem ni odvisno od tega, kako podjetja financirajo posel, temveč od tega, 

kako ga izvajajo (angl. the way a firm operates its business). Iz tega razloga tovrstno tveganje 

poimenuje operativno tveganje. 
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3 OPERATIVNO TVEGANJE V FINANČNIH INSTITUCIJAH 

Finančne institucije, ki smo jih proučevali za namen doktorske disertacije, se ustanavljajo in 

delujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi občutljivosti in kompleksnosti trgov, na 

katerih poslujejo, sodobne družbe ne želijo neurejenosti na finančnih trgih. Zato so v tej 

zakonodaji določeni tudi državni organi, tako imenovani regulatorji, za nadzor posameznih 

vrst finančnih institucij in njihovih trgov. V Sloveniji, ki sledi in povzema evropsko 

zakonodajo in prakso, se v vlogi regulatorjev finančnih institucij pojavljajo BS za banke in 

hranilnice na denarnem in finančnem trgu, Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za 

borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje investicijskih in vzajemnih pokojninskih 

skladov na kapitalskem trgu ter Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) za zavarovalnice in 

pozavarovalnice na zavarovalnem trgu. Pristojnosti posameznega regulatorja določajo zakoni 

in drugi podzakonski akti, ki določajo delovanje regulatorjev in udeležencev na trgih. 

3.1 Regulativne ureditve in predpisi 

Na področju bančništva pravno ureja operativno tveganje kapitalski sporazum Basel II. Novi 

kapitalski sporazum, ki ga je leta 2006 sprejel Komite za nadzor bank – BIS (Banke za 

mednarodne poravnave) v Baslu, nadomešča prvi baselski sporazum, ki je določal minimalno 

obveznost jamstvenega kapitala bank in hranilnic. Kapitalski sporazum Basel II je namenjen 

upravljanju vseh pomembnih tveganj in temelji na treh stebrih: 

- prvi steber predstavlja minimalno kapitalsko zahtevo za tveganja glede na vrsto 

njihovega upravljanja. Basel II za razliko od predhodnega sporazuma obravnava 

tveganja ločeno (kreditno, operativno in tržna). Za vsako posebej morajo finančne 

institucije izračunati in zagotavljati minimalni kapital. Na izračun poleg obsega 

poslovanja vpliva tudi izpostavljenost banke tveganjem. Za vsako posebej morajo 

finančne institucije izračunati in zagotoviti minimalni kapital – po načelu »več 

tveganja, več kapitala«; 

- drugi steber pomeni regulativni nadzor. Sestavljajo ga predvsem ukrepi zavedanja, 

identifikacije, ocenitve in obvladovanja tveganja. Po načelih drugega stebra se 

izračunava in določa tako imenovani notranji kapital v odvisnosti od tveganja 

poslovanja institucij; 

- tretji steber zagotavlja tržno disciplino ali razkritja. V zvezi s tem stebrom so finančne 

institucije dolžne javnostim razkrivati svoje poslovanje z vidika tveganosti poslovanja 

in ukrepanja v zvezi s tem. 

Čeprav je bil sporazum v osnovi namenjen bankam, ki poslujejo na mednarodni ravni, je v 

Sloveniji kapitalski sporazum Basel II z Zakonom o bankah in drugimi akti BS tako rekoč 

predpisan. To je posledica sprejetja evropske direktive CAD III, ki ima namen s pomočjo 

načel kapitalskega sporazuma Basel II vzpostaviti varen in stabilen bančni sistem. Kot smo že 

navedli, ta sporazum ločeno obravnava posamezne vrste tveganj. Prav zato je pomemben za 
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področje operativnega tveganja, ker se z njim prvič pojavlja in obravnava kot samostojno 

tveganje ter uveljavlja tri pristope za izračun potrebnega kapitala in njegovo upravljanje. Pri 

kreditnem tveganju sporazum Basel II uveljavlja sisteme uporabe notranjih bonitet. Pri tržnih 

tveganjih priporoča interne modele za napovedovanje tveganj in izračune potrebnega kapitala. 

Temelji na principu kapitalskih olajšav za tiste banke, ki dokažejo, da se zavedajo tveganj ter 

so jih sposobne upravljati in obvladovati na sprejemljivi ravni.  

Na področju poslovanja zavarovalništva ureja operativno tveganje kapitalski sporazum 

Solventnost 2. Ustrezno velik kapital zavarovalnic jih varuje pred nepričakovanimi tveganji, 

da bi lahko izpolnjevale obveznosti do zavarovancev. To lahko po drugi strani pomeni nižjo 

dobičkonosnost in zato padec vrednosti zavarovalnic. Pomen in aplikacija razvoja zakonodaje 

Solventnost 2 in druge zakonodaje Evropske unije (EU) za zavarovalnice v Sloveniji opisujeta 

Štiblar in Šramel (2005). Tako imenovana regulativna zahteva Solventnost 2 sledi načelom in 

principom sporazuma Basel II. Prav tako kot v sporazumu Basel II za banke, so tudi v 

sporazumu Solventnost 2 zahteve oblikovane v treh stebrih: v prvem stebru kvantitativni del, 

ki zahteva izboljšavo kvantifikacije tveganj po tem sporazumu, v drugem stebru kvalitativni 

del, ki ureja nadzor, tretji steber pa zahteva ustrezna razkritja tveganj. Kot razlagata Štiblar in 

Šramel (2005), je osnova arhitekture sporazuma Solventnost 2 na tveganju zasnovani kapital, 

katerega izračun poleg bančnih tveganj (BIS-2) vsebuje še dodatna zavarovalniška tveganja. 

Razlogi za uveljavljanje tega predpisa so v razvoju enotnega trga, močnejši zaščiti 

zavarovancev, širitvi EU in uveljavitvi akcijskega načrta finančnih storitev. Z vidika naše 

raziskave je pomemben prvi steber, ki širi kategorije tveganj na pet vrst in uvaja operativno 

tveganje kot samostojno tveganje. Poleg kapitalskih zahtev navaja predpis tudi zahteve po 

upravljanju tveganj. Štiblar in Šramel (2005) med drugim opisujeta glavne razlike med 

sporazumoma Basel II in Solventnost 2: Basel II ne specificira skupne ciljne ravni zaupanja 

za vsa tveganja, kar Solventnost 2 želi. Nadalje Solventnost 2 pokriva tudi tveganja 

strukturnih razlik v celotni bilanci, zavarovalne odgovornosti in zavarovanja (angl. 

underwriting). Basel II ne upošteva medrizičnih odvisnosti, kar upošteva Solventnost 2. Basel 

II prav tako predvideva za vse enote bančne skupine enak pristop, kar za Solventnost 2 ni 

nujno. 

Za borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje skladov deluje na slovenskem 

finančnem trgu regulator ATVP. Ta je v svojih aktih povzela in modificirala bančne predpise 

na podlagi kapitalskega sporazuma Basel II za zagotavljanje ustreznega notranjega kapitala in 

procese upravljanja tveganj. Pri proučitvi predpisov na spletni strani ATVP (2012) smo 

ugotovili, da je področje upravljanja operativnega tveganja skoraj identično upravljanju tega 

tveganja v bankah in hranilnicah. 
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3.2 Upravljanje operativnega tveganja v finančnih institucijah 

Operativno tveganje zaradi svoje narave, ki je nepredvidljiva, svoje moči (angl. severity) in 

kompleksnosti izpostavlja finančne institucije možnim izgubam, ki bi lahko resno ogrozile 

njihov razvoj in obstoj. V veliki večini se te zaradi preteklih izkušenj nevarnosti tega tveganja 

zavedajo in skušajo tisto tveganje, ki ga niso pripravljene ali sposobne sprejeti, upravljati. 

Tudi sprejem tveganja je na neki način njegovo upravljanje – sploh če se ga zavedamo, ga 

poznamo in smo nanj na neki način pripravljeni. Večina avtorjev (npr. Thirlwell 2002; 

Kuritzkes 2002; Moosa 2007; Sheen 2005) opisuje proces upravljanja tveganja z navedbo in 

razlago posameznih aktivnosti v njegovem izvajanju. Tako prikazujejo proces po korakih, ki 

si sledijo v logičnem zaporedju in se običajno povežejo v neprekinjen proces. Zakaj je 

potreben procesni prikaz upravljanja tveganja ter razloge za določitev in oblikovanje 

posameznih korakov znotraj procesa, pojasnjuje Thirlwell (2002). Ta razlaga, da definicija 

operativnega tveganja določa okvir upravljanja. Nadalje pojasnjuje, da je treba tako, kot je v 

definiciji opredeljeno operativno tveganje, slednjega določiti tudi v praksi. Prvi korak v tem 

procesu se imenuje identifikacija tveganja. Ker definicija navaja izgube, je treba po mnenju 

omenjenega avtorja to identificirano tveganje izmeriti, oceniti. To je že drugi korak v procesu. 

Nato sledita še obvladovanje, da se tveganje zniža na sprejemljivo raven, in seveda poročanje 

o tem kot zadnji korak, da lahko pristojni uvidijo, kako uspešni so bili ukrepi. Sheen (2005) je 

proces upravljanja opisal še bolj poglobljeno, saj je določil naloge in pristojnosti posameznih 

organov upravljanja znotraj finančnih institucij pri posameznih korakih. Večina avtorjev pa 

omenja, kako pomembni sta določitev in sprejem politike upravljanja operativnega tveganja 

kot prvenstveni nalogi lastnikov in nadzornikov.  

Kot je že bilo omenjeno, je prvi korak identifikacija tveganja, ki opozarja na tveganje in 

povzroča zavedanje o njegovem obstoju. To je pomemben korak, ki omogoča, da institucija 

spozna pretnje in grožnje pri svojem delovanju in poslovanju.  

V drugem koraku je treba to, kar preti instituciji, na neki način izmeriti in oceniti. Izmera in 

ocena tveganja nista eno in isto. Izmera tveganja je absolutna kategorija, ki nam pokaže, kako 

veliko je to tveganje v absolutnem smislu. Običajno se izmerita obseg in velikost finančne 

izgube ali posledic škodnega dogodka. Ko dobimo to absolutno vrednost, jo je treba oceniti, 

da dobimo velikost tveganja. Ta je odvisna od politike sprejemanja in obvladovanja tveganja 

podjetja ter od velikosti in kompleksnosti njegovega poslovanja. V primeru enako velike 

izmerjene škode pri poslovanju institucije je lahko ocena tveganja škodnega dogodka v 

majhni finančni instituciji veliko tveganje, ker je bila realizirana izguba v velikosti dnevnega 

poslovanja. V nekajkrat večji instituciji pa je ocenjena enako velika izguba kot srednje 

tveganje, ker predstavlja majhen delež v dnevnem obsegu poslovanja.  

Načeloma je upravljanje operativnega tveganja enako ali podobno kot upravljanje večine 

drugih tveganj v finančnih institucijah. Upravljanje operativnega tveganja sestavljajo temeljni 

procesi, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: identifikacija tveganja, izmera in ocena tveganja 
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ter obvladovanje tveganja, katerega deli so: sprejem tveganja, znižanje tveganja na 

sprejemljivo raven, ublažitev ali mitigacija. Tem procesom sledita poročanje in nadzor 

tveganja.  

Bankam se priporoča, da zgradijo okvir za upravljanje operativnega tveganja in znotraj tega 

izvajajo sprejete politike upravljanja tveganja. V zvezi s tem morajo prepoznati operativno 

tveganje, s katerim se soočajo pri svojem poslovanju. Dokument 'Sound Practices for the 

Management and Supervision of Operational Risk’, ki ga je leta 2003 sprejel Baselski odbor 

Banke za mednarodne poravnave – BIC, ponuja bankam principe dobre bančne prakse pri 

upravljanju in nadzoru operativnega tveganja. Priporočila, ki sicer veljajo za banke in 

hranilnice, so delno ali popolno privzele tudi nekatere druge finančne institucije. Priporočila 

so namenjena implementaciji načel sodobnega pristopa upravljanja operativnega tveganja. 

Dokument razporeja načela v naslednja štiri poglavja: Okolje upravljanja operativnega 

tveganja, Procesi upravljanja operativnega tveganja, Vloga nadzornikov in Vloga razkritja.  

 

Slika 1: Shema sistema upravljanja z OT 

Vir: Združenje bank Slovenije 2006. 

Sistem upravljanja z OT = Okolje upravljanja z OT + Okvir upravljanja z OT + Interni kontrolni sistem 
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Za uvajanje dobre bančne prakse v slovenskem bančnem prostoru je strokovna skupina v 

okviru Združenja bank Slovenije (ZBS) ob sodelovanju BS povzela omenjeni dokument in 

leta 2006 izdala Priporočila za upravljanje z operativnim tveganjem. 

3.2.1 Sistem upravljanja operativnega tveganja 

V priporočilih ZBS (2006, 7) sestavljajo sistem upravljanja tveganja štirje temeljni procesi, 

notranje in zunanje okolje organizacije. Po teh priporočilih je sistem upravljanja operativnega 

tveganja ponazorjen v shemi. 

 

Slika 2: Okolje upravljanja z OT  

Vir: Združenje bank Slovenije 2006. 

Po navedbah priporočil ZBS (2006, 6) pomeni sistem upravljanja operativnega tveganja 

celovitost procesov upravljanja in ravnanja z operativnim tveganjem, vlog ter odgovornosti 

vodstva in zaposlenih za izvajanje teh procesov, pravil in politik ter tudi informacijske 

podpore za njihovo izvajanje. Ob tej opredelitvi moramo poudariti, da gre v sistemu predvsem 

za izvajanje procesov upravljanja operativnega tveganja.  

Postavlja se vprašanje, kateri so ti procesi, kdaj in kako se izvajajo. King (2001) poudarja 

potrebo po zavedanju tveganja. Kot pojasnjuje, se v zavedanju tveganja skrivata dva oziroma 

kar trije procesi upravljanja tveganja: procesi identifikacije tveganja in procesi ocene 

tveganja. Da bi bil proces ocene tveganja popoln, je treba pred tem izmeriti tveganje. Kot smo 

ugotovili v virih in se je to potrdilo tudi v praksi, strokovnjaki pri upravljanju operativnega 

tveganja izvajajo izmero in oceno tveganja hkrati ter ju štejejo za en proces, ki ga imenujejo 

ocena tveganja. Podobno navajajo tudi avtorji (Sheen 2005; Mainelli 2002; Akpolat in 

Pitinanondha 2009), ki proučujejo to področje. Prav zato bomo to upoštevali in za potrebe 

doktorske disertacije izhajali iz tega, da se pri zavedanju tveganja izvajata procesa 

identifikacije in ocene tveganja ter da so postopki izmere tveganja del procesa njegove ocene. 

Ob tem bomo pojasnili razliko med tema povezanima procesoma, ki sta v sosledju na tak 
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način, da je izmera tveganja absolutna kategorija, ocena tveganja pa relativna kategorija. In v 

čem je razlika? Ko institucija izvede identifikacijo tveganja, mora to tveganje izmeriti. Pri tem 

izmeri velikost škodnega dogodka. V večini primerov se velikost tveganja izmeri kot finančna 

izguba, izražena v denarni vrednosti. Če upoštevamo dejstvo, da organizacije ocenjujejo 

tveganje v skladu z obsegom in kompleksnostjo svojega poslovanja, potem je lahko enako 

absolutno izmerjeno tveganje v dveh institucijah različno ocenjeno. Ko institucija ocenjuje 

tveganje, ga ne primerja samo po velikosti, temveč tudi po učinku na poslovanje. Ko pri tem 

upošteva pojavnost tveganja in ga primerja z obsegom poslovanja, dobi oceno tveganja. 

Omenili smo že bistvo ocene, torej da je relativna. To pomeni, da je lahko enako izmerjen 

škodni dogodek v velikosti 10.000 denarnih enot za manjšo organizacijo ocenjen kot srednje 

velik, za veliko organizacijo pa kot majhen. Na oceno ne vpliva samo velikost, temveč tudi 

kompleksnost poslovanja. Če gre za izmerjen škodni dogodek, ki se lahko pojavi na manj 

pomembnem področju poslovanja, je lahko ta kljub svoji velikosti ocenjen kot majhen, in 

obratno na področju poslovanja, ki je za organizacijo zelo pomembno. Za banke in hranilnice 

velja priporočilo, da pristojni na nivoju celotne institucije banke odobrijo implementacijo 

okvira upravljanja z OT, kot dela sistema upravljanja z OT, ki vpliva na varno in 

transparentno poslovanje banke. 

 

Slika 3: Okvir upravljanja z OT 

Vir: Združenje bank Slovenije 2006. 

Procese v sistemu upravljanja tveganja običajno navajamo tako, kot si sledi enovit postopek 

upravljanja tveganja, čeprav v praksi ti procesi ne potekajo enoznačno določeno in se ne 

izvajajo vedno v sosledju. Predpostavljamo, da se je upravljavec tveganja tega lotil 

sistematsko in pred tem ni izvajal nobenega procesa. 

Prvi proces je namenjen identifikaciji tveganja. V tem procesu se izvede zavedanje tveganja. 

Upravljavec mora s tem procesom ugotoviti, kaj se lahko v zvezi s tveganjem pripeti. 

Ugotovitve so usmerjene predvsem v negativne učinke tega tveganja. Tovrstne negativne 

učinke imenujemo incidenti oziroma škodni dogodki. Na ta način dobimo odgovor na 
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vprašanje, kaj nam preti, katero je to tveganje. Za identifikacijo tveganja uporabljajo 

organizacije različne metodologije z namenom, da spoznajo svoje poslovno okolje in 

nevarnosti, ki v njem pretijo. Pri tem je mišljeno tudi notranje okolje organizacije.  

Kot drugi se izvaja proces ocene tveganja, ki, kot smo že omenili, vsebuje tudi izmero 

tveganja. Ta proces pripomore k najdbi odgovora na vprašanje, kakšno je to tveganje. 

Večinoma se tisti, ki upravljajo tveganja, vprašajo, kako velik incident oziroma kako velika 

škoda jim preti. Po identifikaciji in oceni tveganja lahko institucija oblikuje profil tveganja. 

Ker se postopki identifikacije in ocene tveganja izvajajo vnaprej, to imenujemo napovedani 

profil tveganja. 

Tretji proces v tem okviru je namenjen obvladovanju operativnega tveganja. Za ta proces 

obstajajo različni vidiki in tolmačenja. Poleg obvladovanja se pojavlja tudi pojem zniževanje 

tveganja. V praksi se dogaja, da nepoučeni zamenjujejo pojem obvladovanje tveganja s 

pojmom upravljanje tveganja. Gre predvsem za tiste vidike, ko velja prepričanje, da je 

tveganje zgolj nevarnost, pretnja, ko tveganje ni priložnost in ga je treba znižati na najmanjšo 

možno mero. V doktorski disertaciji sprejemamo širše pojmovanje tveganja, ki ga poleg 

nevarnosti spremlja tudi priložnost – sploh za poslovne subjekte, v našem primeru finančne 

institucije. O tem več sledi v naslednjih poglavjih. Že sedaj pa opozarjamo, da je smiselno 

tveganje, če ga pojmujemo kot nevarnost, zniževati le na sprejemljivo raven, ne pa na najnižjo 

možno. Prepričanje, da je treba pri obvladovanju tveganja slednjega znižati na najnižjo raven, 

ni nujno racionalno in ne vodi k poslovni uspešnosti. To bomo proučevali tudi v zadani 

raziskavi. Obvladovanje tveganja torej ni samo zniževanje tveganja ali mitigacija, kot ta 

proces imenujejo nekateri strokovnjaki v praksi, temveč je splet aktivnosti, ki organizaciji 

omogoča normalno poslovanje z določeno stopnjo garancije, da je škodni dogodki ne bodo 

prizadeli v taki meri, da bi bili ogroženi njen razvoj, rast in obstoj.  

Zadnji po vrsti, ne pa tudi po izvajanju, je proces spremljanja tveganja. Nekateri avtorji ga 

zamenjujejo s postopki poročanja o tveganju (Korošec 2004; Anadoli 2007). Pri tem moramo 

poudariti, da so postopki poročanja o tveganju zgolj del procesa spremljanja tveganja. Tega 

bomo podrobno opisali v podpoglavju, kjer bomo prikazali prepletenost procesa spremljanja 

tveganja z drugimi procesi v sistemu upravljanja tveganja.  

3.2.2 Identifikacija in izmera tveganja 

Identifikacija tveganja omogoča ugotovitev, kaj se lahko v zvezi s tveganjem pripeti. S 

procesi identifikacije institucija spozna tveganja, ki se pojavljajo pri njenem poslovanju. 

Identifikacija tako prikaže razumevanje tveganja. To posebej navajata Dembo in Freeman 

(2001, 6), ki poudarjata, da je izpostavljenost tveganju odvisna od kompleksnosti poslovanja 

organizacije in da je zato zelo pomembno, da se tveganja zaveda, da ga pozna po obsegu in 

vsebini.  
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Stroka izvaja identifikacijo operativnega tveganja na različne načine, z različnimi metodami. 

Kot je že bilo poudarjeno, so v veliki večini identifikacije tveganja usmerjene predvsem v 

negativne učinke tveganja, torej v škodne dogodke. Tako si tveganje izvajalci v praksi 

najbolje predstavljajo, ga razumejo. Razumevanje notranjih in zunanjih dejavnikov je 

pomembno za učinkovito identifikacijo operativnega tveganja. Na ta način dobimo usmeritev 

ali odgovor na vprašanje, katera tveganja identificirati. Sprašujemo se, ali po obsegu, 

pojavnosti ali moči. Večina sodobnih avtorjev navaja metodo scenarijev kot najprimernejšo 

metodo identifikacije tveganja. Ta metoda je najprimernejša za redke dogodke, ki jih običajno 

organizacije nimajo evidentiranih v bazah škodnih dogodkov oziroma nimajo neposrednih 

izkušenj z njimi. Metoda scenarijev se običajno izvaja v delavnicah in skupinah, in sicer v 

sodelovanju z izkušenimi posamezniki, ki po proučitvi poslovnega procesa izberejo škodne 

dogodke, ki bi se lahko ali so se pripetili v okolici in podobnih poslovnih okoljih. Tudi take, 

za katere je vzrok za nastanek že bil prisoten, vendar se zaradi določenih pogojev, predvsem 

delovanja sistema notranjih kontrol, niso zgodili.  

Primerno je, da se pred ali hkrati z identifikacijo tveganja izvede popis poslovnih procesov, 

saj se tako identifikacija izvede zelo analitično in občutljivo. Mogoči scenariji, na osnovi 

katerih se določijo škodni dogodki, so relevantni, ker se takim mogočim dogodkom določijo 

vzrok in posledica ter pojavnost in moč oziroma potencialna škoda (King 2001, 121). Za tako 

metodo potrebujemo izkušnje, potrebno pa je tudi dobro poznavanje poslovnega procesa in 

okolja poslovanja organizacije. V že navedenih priporočilih ZBS (2006, 14) so institucije 

usmerjene k identifikaciji in ocenitvi tveganja bistvenih izdelkov, dejavnosti, procesov in 

sistemov. Ob tem dajejo priporočila poudarek na dejansko tveganje. Pri tem mora institucija 

ugotoviti in določiti svojo ranljivost na tveganje.  

Za uspešno in učinkovito identifikacijo tveganja mora institucija dobro poznati svoje okolje. 

Kot je že bilo poudarjeno, je mišljeno zunanje in notranje okolje. Poznavanje okolja je 

pomembno tudi zato, ker večino škodnih dogodkov operativnega tveganja opredeljujemo 

glede na okolje, iz katerega izhajajo. Iz tako imenovanega zunanjega okolja izhajajo 

predvsem škodni dogodki, ki so povzročeni od tretjih oseb ali organizacij. Organizacije pri 

identifikaciji tveganja iščejo incidente, torej škodne dogodke, in jih skušajo opredeliti po 

okolju, nosilcu tveganja in vzroku ter glede na posledice. Če so nosilci tveganja osebe, so to 

lahko uporabniki, komitenti, partnerji, zunanji izvajalci, goljufi, tatovi, vlomilci, roparji, 

elektronski pirati, izsiljevalci. Iz zunanjega okolja izhajajo tudi škodni dogodki, katerih 

nosilec je tehnologija. To so primeri, ki izhajajo iz incidentov pri napajanju z energijo, 

komunikacijah, delovanju strojne in programske opreme, nabavah opreme in materiala ter pri 

vzdrževanju tehnoloških in drugih sistemov. Pri identifikaciji tveganja z zunanjega okolja 

lahko uporabimo splošno znane ter objavljene podatke in informacije o škodnih dogodkih, ki 

so se zgodili v primerjalnem okolju, za katere institucija oceni, da so bili take narave, da bi se 

lahko pripetili tudi njej. V veliki večini gre za dogodke, ki imajo kriminalno ozadje. Če so se 

v okolju pripetili vlomi, ropi ali goljufije in institucija deluje v podobnem okolju, jih v neki 
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meri mora upoštevati pri identifikaciji svojega tveganja. Enako velja za primere, ki so se 

organizaciji zgodili v preteklosti in so take narave, da obstaja verjetnost njihovega nastanka 

tudi v prihodnje. V času upravljanja tveganja po sprejemu kapitalskega sporazuma Basel II so 

se za potrebe izračuna ustreznega regulatornega kapitala po naprednem pristopu pojavile baze 

zunanjih podatkov. Te baze vključujejo škodne dogodke operativnega tveganja, ki jih 

sistematično zbirajo in urejajo z namenom statističnega izračuna možnih škodnih dogodkov. 

V tem primeru organizacije na neki način simulirajo okolje in dogodke, ki bi se jim lahko 

zgodili, a se jim zaradi sreče in ugodnih okoliščin niso. Določene podatke za identifikacijo 

škodnih dogodkov iz okolja lahko priskrbijo tudi zunanji izvajalci, dobavitelji in vzdrževalci 

tehnologije. Še posebej so uporabni tisti s področja informacijske tehnologije, saj imajo v 

svojih bazah nabor škodnih dogodkov, ki izvirajo iz preteklih dogodkov in so se zgodili v 

primerljivem okolju. Taki podatki so primerni za uporabo identifikacije škodnih dogodkov za 

zunanje in notranje okolje organizacije. Pojavljajo se tudi izvajalci, ki izdelajo ekspertne 

sisteme, prirejene organizaciji. Ko ti posnamejo organizacijo z vidika delovanja, organiziranja 

in tehnološke podpore, lahko s pomočjo pripravljenih modelov simulirajo prihodnost na 

področju možnih škodnih dogodkov operativnega tveganja. Poenostavljeno bi lahko sklepali, 

da selijo preteklo prakso v prihodnost.  

V notranjem okolju so nosilci tveganja v največji meri izvajalci, uslužbenci ter postopki in 

procesi, ki jih institucija izvaja pri svoji dejavnosti. Za identifikacijo tveganja v notranjem 

okolju je treba dobro poznati notranje okolje in dejavnike, ki povzročajo tveganje. Kot je že 

bilo omenjeno, ob metodi scenarijev dobra praksa upravljanja tveganj priporoča izvedbo 

popisa poslovnih procesov. Vendar identifikacija tveganja ni nujno edini razlog in motiv za 

izvedbo popisa poslovnega procesa. Popisi so potrebni in priporočeni pri izvedbi 

informacijske podpore poslovnih procesov ter pri njeni prenovi. Popisi poslovnih procesov se 

izvajajo pri uveljavljanju standardov kakovosti poslovanja po metodologijah ISO. Popise 

svetujejo tudi revizorji, ko ocenijo, da poslovni proces ni stabilen oziroma ima šibek sistem 

notranjih kontrol. Popis je idealna prilika, da se izdela analitični pregled postopkov in 

korakov poslovanja, v katerih so dobro vidna in izstopajo tveganja poslovanja. Načeloma 

pridobi institucija s popisom procesov več koristi in ena izmed njih je identifikacija tveganja. 

Pri identifikaciji operativnega tveganja je koristno klasificirati škodne dogodke. Z uporabo 

priporočene klasifikacije si organizacije olajšajo procese ocene tveganja in izdelavo profila 

tveganja. Pri operativnem tveganju v finančnih institucijah se v veliki meri uporablja 

klasifikacija škodnih dogodkov po sporazumu Basel II in zahtevah evropske direktive CRD o 

kapitalski ustreznosti, ki je povzeta tudi v Zakonu o bančništvu v Sloveniji (Zban-1, Ur. l. RS, 

št. 131/2006)). Objavljena je tristopenjska klasifikacija sedmih vrst škodnih dogodkov 

operativnega tveganja. V praksi velika večina bank na osnovi lastne prakse in izkušenj 

klasifikacijo dopolnjuje s svojo četrto stopnjo. To se je pokazalo za zelo koristno v postopkih 

identifikacije tveganja ter pri spremljanju tveganja in kreiranju baze škodnih dogodkov.  
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Izmera tveganja je postopek, v katerem dobimo absolutno velikost tveganja. Ko pri 

identifikaciji ugotovimo tveganje, klasificiramo določeni škodni dogodek, ga izmerimo ter 

določimo njegovo velikost, moč in jakost. V večini primerov je to izguba, izražena v denarni 

vrednosti. V nekaterih primerih je to lahko tudi čas izpada delovanja ali kaka druga merljiva 

posledica, ki ima negativen učinek na poslovanje organizacije. Pri izmeri tveganja se lahko 

pojavlja več vrednosti. Govora je o bruto in neto izgubi ter o časovno opredeljeni izgubi. 

Nekateri škodni dogodki so take narave, da jim lahko v trenutku po njihovem nastanku 

določimo velikost oziroma navedemo dejansko izgubo. So pa tudi taki, ki jim je možno 

izmeriti takojšnjo izgubo, sam dogodek pa ima dolgoročne posledice in se izguba izkaže še v 

posledicah, ki sledijo dogodku v nekem časovnem obdobju. Imamo tudi primere, ko je možno 

izmeriti bruto in neto izgube. Neto izgube dobimo, ko se od bruto izgube odštejejo vsi 

parametri, ki vplivajo na končno višino škode ali izgube. Neto izguba je izražena na tak način, 

da se od bruto izgube običajno odštejejo vrednost izplačila zavarovalnice, vrednost rešenih 

delov ali ostanek vrednosti, prispevek zunanjega izvajalca, soudeležba pri škodi, ki jo 

prevzame tretja oseba, in podobno. V primerih identifikacije operativnega tveganja, to je pri 

napovedovanju profila tveganja, sme institucija sama določiti, katera izmera tveganja je 

relevantna. Kot bo pojasnjeno v naslednjih poglavjih, je pri poročanju o tveganju pomembno, 

da institucija natančno opredeli način izmere tveganja. Pri tem mora upoštevati zahteve 

regulatorja ali pa si sama predpisati ustrezno metodo. 

Po identifikaciji in izmeri tveganja dobimo dve dimenziji, ki omogočata institucijam spoznati 

in določiti operativno tveganje. Identifikacija pripomore k izpolnjevanju načela zavedanja 

tveganja. To načelo je pomembno v sistemu upravljanja operativnega tveganja. S tem dobimo 

odgovore na vprašanja, kateri in kakšni škodni dogodki se lahko v zvezi z operativnim 

tveganjem v instituciji pripetijo ter kako velik negativni finančni učinek povzročijo v smislu 

finančne ali druge izgube. 

3.2.3 Ocena tveganja 

Poleg identifikacije potencialno najbolj neugodnih tveganj bi morala banka oceniti tudi svojo 

ranljivost na ta tveganja, kot to navajajo priporočila ZBS (2006, 14). King (2001, 47) opisuje, 

da je proces ocene tveganja dokaz sistematičnega upravljanja tveganja. Ob tem ugotavlja, da 

večina institucij ne upravlja operativnega tveganja na sistematičen način. V takih primerih 

odločajo in upravljajo operativno tveganje na osnovi vtisov o dogodkih, ki so se zgodili v 

bližnji preteklosti, in to predvsem takih, ki so povzročili katastrofalne in odmevne posledice. 

Avtor poudarja, da institucije, ki nimajo objektivnega pogleda na operativno tveganje, težko 

uspešno upravljajo tveganja. To navaja v odzivu na teoretične razprave o tem, kaj ocenjevati 

in kako ocenjevati. Institucije imajo na razpolago različne načine in metode, ki so bile 

teoretično razvite in preizkušene v praksi.  
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Ena izmed osnovnih metod je razvrščanje tveganja po velikosti in pogostosti pojavljanja. Ta 

metoda je tudi najpogosteje uporabljana metoda ocenjevanja tveganja v finančnih institucijah. 

Sploh v tistih, ki upravljajo operativno tveganje na enostaven način. Končni rezultat take 

metode je matrika tveganja, imenovana tudi profil tveganja, ki jo bomo prikazali in opisali v 

nadaljevanju tega poglavja. 

Matrika je običajno graf, ki prikazuje tveganja v dvodimenzionalni tabeli frekvence in vpliva. 

Pri tej enostavni metodi institucija najprej opredeli razrede, v katere kasneje uvrsti tveganja 

po vplivu. Običajno se oblikuje več razredov, za matriko pa sta nujna dva razreda za 

razporeditev tistih škodnih dogodkov z nizkim vplivom in tistih z visokim vplivom. V praksi 

se običajno oblikuje pet razredov, čeprav nekateri avtorji odsvetujejo neparno število razredov 

zaradi nagnjenosti ocenjevalcev tveganja k srednjemu razredu. Razredi so običajno definirani 

za zelo nizko, nizko, srednje, visoko in zelo visoko tveganje. Kot smo že omenili, je ena 

komponenta namenjena velikosti izgube in je izražena v denarnih enotah. Druga označuje 

frekvenco ali pogostost pojavljanja in se običajno določi v smislu nastanka ali ponavljanja 

znotraj časovne lestvice, kot na primer: vsak dan, vsak teden, vsak mesec, na tri mesece, 

enkrat letno, na dve leti, v petih letih. V praksi se običajno določi pet razredov, od visoke 

frekvence znotraj meseca do nizke frekvence v obdobju desetih let. Institucija sama razporedi 

razrede in oceni pogostost dogodkov znotraj njih. V praksi, pa tudi nekateri teoretiki, 

zamenjujejo določanje frekvence škodnih dogodkov, ki kaže pogostost z verjetnostjo 

škodnega dogodka. Verjetnosti škodnega dogodka na tak način v izbrani matriki ne moremo 

uporabiti za prikaz profila tveganja institucije. Razloge za to zmešnjavo je možno iskati le v 

razlagi, da sta pogostost in verjetnost v pozitivni korelaciji.  

Ko finančna institucija oceni tveganje in izdela matriko tveganja, si predoči področja slabosti 

in izpostavljenosti tveganju. Pri tem si pomaga na tak način, da pred tem določi svoj apetit in 

toleranco do tveganja. Apetit do tveganja je raven, nad katero so škodni dogodki, ki 

prestavljajo tako visoko tveganje, da jih institucija ne bi prenesla ter bi ogrozili njeno 

poslovanje, obstoj in razvoj. Je raven, do katere je institucija pripravljena poslovati in sprejeti 

tveganje v zameno za dosego ustreznega dobička – dobička, ki ga je načrtovala in v katerem 

je vračunala predvideno tveganje. Apetit do tveganja je zgornja meja, za katero institucija 

meni, da je še obvladljiva, da ji bo prinesla dovolj konkurenčne prednosti in dobička ter da še 

ne bo ogrozila njenega obstoja. Z določitvijo tovrstnega apetita se izkažejo poslovne ambicije 

in poslovna moč finančne institucije. Pomembno je, da institucija zavestno določi apetit do 

tveganja, da se zaveda posledic te odločitve in da se aktivno pripravi na obvladovanje 

tveganja. Določitev apetita do tveganja je strateška odločitev in mora biti skladna s strategijo 

poslovanja, zato naj poleg poslovnega uspeha upošteva tudi tveganje po principu »črnega 

scenarija«. V poglavju o obvladovanju tveganja bomo opredelili ukrepe, ki jih mora 

načrtovati in izvajati finančna institucija, da ne bi v primeru »črnega scenarija« ogrozila 

svojega obstoja in razvoja.  
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Toleranca do tveganja je na nasprotni strani poltraka tveganja. S toleranco finančna institucija 

določi spodnjo mejo, pod katero so škodni dogodki operativnega tveganja, ki predstavljajo 

zanemarljivo tveganje. Njihov negativni učinek na poslovanje je majhen. Običajno so to 

škodni dogodki, ki jih institucija jemlje kot del vsakodnevnega procesa poslovanja in jih tudi 

krije z rednimi prihodki na račun tekočega poslovanja. Finančnim institucijam se priporoča, 

da aktivno in pozorno spremljajo tudi škodne dogodke zelo majhnega tveganja. V primerih, 

ko se število teh škodnih dogodkov poveča nad sprejemljivo raven, lahko namreč kljub 

nizkemu učinku posameznega škodnega dogodka povzročijo znatno skupno škodo. Veliko 

škodnih dogodkov majhnega tveganja nakazuje šibko notranje okolje in nekakovostni sistem 

notranjih kontrol. 

Pri obravnavi in določitvi apetita in tolerance do tveganja se pomešata strateško in operativno 

tveganje. 

Tveganje zelo nazorno ponazori matrika operativnega tveganja, ki jo velja razdeliti v štiri 

kvadrante (slika 4).  
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Slika 4: Matrika tveganja 

Vir: ZBS 2006. 

V prvem (zelenem) kvadrantu so škodni dogodki zelo nizkega tveganja. To so taki z majhnim 

vplivom in nizko frekvenco. Običajno gre za majhne in neobičajne napake ter motnje pri 

poslovanju, ki se redko pojavljajo. Odnos do teh dogodkov je pojasnjen pri obrazložitvi 

tolerance do tveganja. 
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V drugem (rumenem) kvadrantu so škodni dogodki majhnega in delno srednjega tveganja. To 

so taki z nizkim učinkom in visoko frekvenco. Take dogodke je možno vnaprej predvideti, 

sploh če je bila v fazi identifikacije izvedena identifikacija tveganja na podlagi celovitega 

popisa poslovnih procesov. Taki posamezni dogodki sicer še ne predstavljajo resnih motenj 

poslovanja. Med njimi prevladujejo človeške napake, napačno delovanje in izpadi tehnološke 

podpore, motnje in prekinitve poslovanja zaradi dobave energije in komunikacij. Če je 

njihova pojavnost pogosta, pa lahko ogrozijo doseganje poslovnih načrtov finančne 

institucije. Prav zato jim je treba, kot smo omenili pri toleranci do tveganja, zaradi trdnosti 

notranjega okolja banke posvetiti pozornost in se nanje odzivati z ustreznimi ukrepi. 

V tretjem (oranžnem) kvadrantu so škodni dogodki srednjega in velikega tveganja. To so 

škodni dogodki, ki imajo velik učinek in nizko frekvenco. V finančnem sektorju so to 

predvsem goljufije, prevare, ropi, vlomi, večja uničenja opreme in zgradb, vdori v 

informacijski sistem, kraja informacij in podobni. Tudi take dogodke je možno predvideti s 

kakovostno identifikacijo tveganja, pri kateri se uporabijo podatki iz okolja. Nanje se mora 

institucija pripraviti. Obvladovanje takih dogodkov in dogodkov z drugega kvadranta bomo 

obravnavali v poglavju Obvladovanje tveganja. V tej smeri bo potekala naša raziskava, saj 

bomo proučevali način odločanja pri upravljanju tveganja in ugotavljali, kateri dejavniki 

vplivajo na te procese.  

V četrtem (rdečem) kvadrantu so škodni dogodki zelo velikega tveganja, do katerih načeloma 

sploh ne bi smelo priti. Vanje spadajo škodni dogodki z velikim učinkom in veliko frekvenco. 

Ker je treba tako tveganje resno in prednostno obravnavati, načeloma do takega tveganja 

sploh ne more priti ali se naj ne bi ponavljalo. Že po prvem takem dogodku morajo 

upravljavci tveganj proučiti okoliščine, ugotoviti vzroke in posledice ter višjemu vodstvu 

nemudoma predlagati take ukrepe, ki bi preprečili nadaljnje nastajanje takih dogodkov. Sicer 

pa morajo finančne institucije že pri ustanovitvi in zagonu od regulatorja pridobiti ustrezna 

dovoljenja. Pogoj za njihovo pridobitev so dokazila, da so pripravljene na take dogodke in da 

so organizirane tako, da so sposobne preprečiti njihov nastanek oziroma takoj nevtralizirati 

njihov negativni učinek.  

Poleg opisane enostavne in najpogosteje uporabljene metode ocenitve tveganja obstaja še 

veliko metod, ki zahtevajo drugačna znanja in veščine. V praksi je zelo znana metodologija, 

ki je nastala po načelih varnosti nuklearnih objektov in naprav ter je bila nadgrajena in 

dopolnjena za potrebe finančnega nadzora združenja COSO, opisuje pa jo tudi King (2001, 

48–54). Avtor poudarja potrebo po samoocenitvi tveganja. Vsekakor je ta poudarek na mestu, 

saj je dokazano, da so institucije, ki same izvajajo postopke ocene operativnega tveganja, 

uspešnejše pri njegovem upravljanju kot tiste, ki jim to izvajajo zunanji izvajalci. Pri 

postopkih identifikacije, izmer in ocenitve pride do ozaveščanja in sodelujoči so tako pri 

obvladovanju tveganja in poročanju o njem veliko lojalnejši in učinkovitejši.  
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Načela COSO, ki jih navaja King, presegajo našo opredelitev procesov upravljanja 

operativnega tveganja. Predstavljena so namreč kot učinkovit okvir, ki omogoča:  

- identifikacijo pomembnega tveganja za institucijo; 

- razdelitev tveganj na obvladljiva in neobvladljiva; 

- identifikacijo vzrokov za obvladljiva tveganja; 

- opredelitev ukrepov znižanja nastanka neobvladljivih tveganj; 

- zagotavljanje izmerjene povratne informacije o spremembah v tveganjih in njihovo 

usmerjanje na upravljanje dejavnosti. 

Na prvi pogled ta okvir odstopa od procesov, ki jih opisujemo v poglavju o upravljanju 

operativnega tveganja. Ko pa poglobljeno proučimo obrazložitev, ugotovimo, da imata enake 

cilje. Okvir COSO je postavljen z namenom, da institucije ugotovijo, katera tveganja jim 

pretijo in katera so zanje pomembna. Kot navaja King (2001, 45), z njihovo pomočjo 

institucije operativno tveganje identificirajo, ga opredelijo (z enakim pomenom, kot se izvaja 

ocenitev tveganja), se ga zavedajo in nanj reagirajo na tak način, da ga obvladujejo. Avtor v 

nadaljevanju navaja in opisuje pristope za izvedbo tega okvirja ter pri tem izpostavlja procese 

izmere in ocene tveganja, ob tem pa navaja še različne metode in pristope. Finančne 

institucije so dolžne v skladu s svojo kompleksnostjo poslovanja izvajati redne procese 

ocenjevanja tveganja, saj s tem spoznavajo svoj položaj in tveganja ter lahko pravočasno 

ukrepajo, hkrati pa si s tem zagotovijo uspešnost poslovanja.  

3.2.4 Obvladovanje operativnega tveganja 

Splošni predpisi za finančne institucije (ZBS 2006, 18) navajajo, da morajo banke in 

hranilnice, podobno velja tudi za zavarovalnice, vzpostaviti poslovne politike, procese in 

postopke za obvladovanje in/ali kontroliranje bistvenih operativnih tveganj. Redno bi morale 

posodabljati svoje strategije postavljanja limitov tveganj in strategije njihovega kontroliranja. 

Finančne institucije svoj odnos do tveganja objavijo v politikah njihovega upravljanja in 

obvladovanja. Strategija je dokument, v katerem institucija opredeli svoj odnos do tveganja. 

Na osnovi strategije pripravijo politike, ki jih med drugim od finančnih institucij zahteva tudi 

večina regulatornih predpisov (ZBan-1, ZZavar, ZISDU-1), ki urejujejo kapitalsko ustreznost 

in upravljanje tveganj. Politike so interni dokumenti, v katerih vodstva finančnih institucij 

opredelijo odgovornost in vlogo višjega vodstva pri upravljanju tveganj, način obravnave 

tveganja in zagotavljanja kapitalske ustreznosti ter apetit in toleranco do tveganja. Velika 

večina institucij v politikah navede tudi izhodišča procesov in postopkov obvladovanja 

tveganja. Ti pri tem upoštevajo apetit in toleranco do operativnega tveganja ter s pomočjo 

uporabe primernih ukrepov nenehno izboljšujejo profil operativne tveganosti. 

Že ta napotila institucijam dajejo slutiti, da je v ozadju izboljšanja profila iskanje takih 

ukrepov znižanja tveganja, ki so učinkoviti in racionalni hkrati. Lahko bi povzeli, da naj se 

obrambni okopi gradijo tam, kjer lahko vdre sovražnik, in ne tam, kjer te možnosti nima. 
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Izboljševanje profila v skladu z opredeljenim apetitom do tveganja povzroči, da se tveganje 

obvladuje tam, kjer pretijo nevarnosti škodnih dogodkov.  

Tako razmišljanje nas lahko privede do spoznanja, da mora biti to obvladovanje ne samo 

učinkovito z vidika obvladovanja tveganja zaradi nastanka škodnih dogodkov, temveč tudi 

racionalno, stroškovno učinkovito. Smallman (1996) se sprašuje, ali je »izbira« pristopa 

odvisna od organizacijske strukture ali je neodvisna. Nadalje navaja kritične dejavnike 

zaznavanja tveganja pri menedžerjih in njihov vpliv na strategijo izvajanja politike 

upravljanja operativnega tveganja. Ukrepe obvladovanja tveganja opredeljujeta strategija in 

organizacijska struktura institucij. Z vzpostavitvijo narave in vzroka razmerij med ukrepi in 

dejavniki se lahko opredeli odnos med organizacijskimi pristopi k tveganju in organizacijsko 

strukturo za njegovo obvladovanje. Nadalje opisuje metode za ocenjevanje tega odnosa. Na 

osnovi proučenega smo ugotovili, da so optimalni cilji obvladovanja tveganja doseženi, ko 

institucije z ukrepi izvajajo tako politiko obvladovanja tveganja, da se znižajo in ublažijo tisti 

škodni dogodki, ki so jih institucije v politiki opredelile kot zelo visoko in visoko tveganje ter 

so zanje nesprejemljivi, hkrati pa ukrepi zagotavljajo racionalnost, kar pomeni, da so stroški 

teh ukrepov nižji od pričakovanih izgub.  

Za nadaljnje razumevanje problema je pomembno, da navedemo, katere vrste ukrepov imajo 

finančne institucije na voljo za obvladovanje operativnega tveganja. Vrste ukrepov spadajo v 

okvir politike upravljanja tveganja. Opisali bomo splošno veljavne, tiste, ki so tudi v 

priporočilih ZBS (2006, 18) razdeljeni v štiri sklope načinov obvladovanja tveganja: 

sprejemanje tveganja, izognitev tveganju, prenos tveganja in zmanjševanje tveganja. 

Sprejemanje tveganja: tak način obvladovanja tveganja je značilen za majhna tveganja, to je 

za škodne dogodke, kjer je pričakovana izguba ob realizaciji škodnega dogodka nižja od 

pričakovanih stroškov ukrepov, ki bi bili potrebni za preprečitev njenega nastanka. Ta način je 

primeren za tveganja, ki so v matriki tveganja označeni z nizko frekvenco in nizkim vplivom. 

V takem primeru se lahko institucija odloči, da tako tveganje sprejme tako, kot je. Pri 

sprejemanju tveganja mora institucija tveganje prav tako upravljati. Predvsem ga je treba 

spremljati, da ne bi s svojo pojavnostjo postalo moteče in škodljivo. Kot tako bi lahko 

preraslo v višja tveganja, ki povzročijo negativen učinek na poslovanje. Čeprav jih ni treba 

aktivno upravljati, se institucijam priporoča, da za taka tveganja vodijo bazo škodnih 

dogodkov.  

Izognitev tveganju: sicer ne gre za aktivno obvladovanje tveganja, je pa to način, za katerega 

se institucija odloči, ko so pričakovani pozitivni učinki izvajanja poslovnega procesa manjši 

od pričakovane škode in pripadajoče izgube zaradi realizacije tveganja in stroškov ukrepov 

njegovega znižanja oziroma ko ne obstaja ekonomski razlog za nadaljnje izvajanje 

poslovnega procesa. Institucija se zato lahko odloči, da se izogne tveganju tako, da ne izvaja 

pripadajočih poslovnih procesov. Sicer redko uporabljan način je namenjen tveganju, ki je v 

matriki označeno z veliko frekvenco in velikim vplivom. 
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Za potrebe doktorske disertacije bomo podrobneje razložili naslednja dva načina upravljanja 

tveganja, ker nas zanima in proučujemo odločanje v zvezi z njima. 

Prenos tveganja: je način obvladovanja tveganja, ko so pričakovani stroški njegovega prenosa 

z institucije manjši od pričakovane škode ob njegovi realizaciji. Institucija se za prenos 

tveganja odloči, ko prenese izvajanje poslovnih procesov s pripadajočim tveganjem in 

pokrivanje potencialne izgube zaradi tveganja izven institucije. Ta način se lahko uporablja za 

večino tveganj, razen tista, za katera se je institucija odločila, da jih sprejme ali da jih je 

sposobna zmanjšati.  

V veliki večini teoretiki in priporočila na področju upravljanja tveganj prenosa tveganja ne 

obravnavajo kot metode za njegovo učinkovito obvladovanje, temveč kot dopolnilo sistema 

upravljanja tveganja. V praksi pa poznamo dva značilna načina prenosa tveganja. Prvi je 

zavarovanje, drugi prenos tveganja na tretjo osebo. 

Primernost in razloge za zavarovanje kot način prenosa tveganja podrobno opisuje Mundy 

(2000). Institucije lahko sklenejo zavarovanje predvsem za primere škodnih dogodkov z nizko 

frekvenco in visokim vplivom. Definicij zavarovanja je veliko, v glavnem pa so odvisne od 

tega, s katerega vidika proučujemo zavarovanje kot gospodarsko dejavnost. Najbolj znana 

definicija obravnava zavarovanje z družbenoekonomskega vidika. Ta zavarovanje opredeli 

kot posebno gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem zaščite pred nastankom 

določenih nevarnosti, s čimer se zadovoljuje človekova ekonomska potreba po varnosti. 

Dokaj znane so tudi druge definicije zavarovanja, kot so podjetniška zavarovalna teorija, 

teorija rizika, teorija kompenzacije in druge. Njihovo poznavanje pa za vsakodnevnega 

»uporabnika zavarovanj« ni pomembno in potrebno, saj so stvar zavarovalne stroke. Za 

prenos tveganja so pomembne predvsem zavarovalne police, ki imajo lastnosti takojšnjega in 

zanesljivega izplačila. Institucije same izberejo področje in vrste zavarovanja, razen v 

primerih, ko je to predpisano in obvezno. Najpogostejša obvezna zavarovanja so zdravstvena 

zavarovanja in zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Večina sklenjenih zavarovanj pa je 

prostovoljnih. Običajna področja zavarovanja so zavarovanje oseb, zavarovanje premoženja 

in zavarovanje odgovornosti. Pri zavarovanju oseb so zavarovane osebe, njihovo življenje in 

zdravje. V praksi zavarovalnice ponujajo zdravstvena, nezgodna in življenjska zavarovanja. 

Pri poslovanju finančnih institucij se sklepa kar nekaj različnih oblik zavarovanj oseb. Le v 

primerih, ko je upravičenec institucija kot delodajalec oziroma pogodbeni partner izvajalca, se 

šteje zavarovalna polica kot jamstvo za kritje morebitne zgube, ki bi jo povzročil škodni 

dogodek. Premoženjska zavarovanja se v veliki večini, vključno z zavarovanjem 

odgovornosti, upoštevajo kot prenos tveganja v primerih škodnih dogodkov operativnega 

tveganja. Prav v primerih zavarovanja premoženja je najlažje ponazoriti zavarovanje kot 

prenos tveganja. Primer škodnega dogodka, v katerem se poškoduje ali uniči premoženje, je 

tipičen škodni dogodek operativnega tveganja, če upoštevamo definicijo operativnega 

tveganja in tristopenjsko baselsko klasifikacijo škodnih dogodkov. Po sporazumu Basel II so 
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to škodni dogodki pete kategorije, med katere spadajo katastrofe in drugi dogodki, ki 

povzročajo poškodbe fizičnih in drugih sredstev. Kljub razvoju in posodabljanju zavarovalne 

stroke zavarovanja kot prenosa tveganja za določene, sicer tipične škodne dogodke 

operativnega tveganja ni mogoče skleniti.  

Prenos tveganja na tretjo osebo je mišljen kot pravni akt s finančnimi posledicami, ki so v 

primeru škodnega dogodka ugodne za finančno institucijo. Med dosegljivimi viri smo 

ugotovili, da se večina avtorjev (npr. Fernández Laviada 2007; Halldórsson in Skjøtt Larsen 

2004; Tafti 2005) osredotoča na ta problem v panogah logistike, transporta in prometa ter na 

področju informacijske podpore. Glede na delovanje finančnih institucij lahko na splošni 

ravni potegnemo nekaj vzporednic s temi ugotovitvami. V tuji in domači praksi imenujejo 

take pogodbe kot »outsuorcing«. V takih primerih institucija sklene pogodbo, s katero 

pooblasti zunanjo institucijo, da zanjo, v njenem imenu in za njen račun izvaja določene 

dejavnosti. To so njene primarne dejavnosti, za katere ima finančna institucija dovoljenja 

oziroma je zanje ustanovljena in registrirana. Zunanja specializirana institucija v tem primeru 

na osnovi pogodbe prevzame del dejavnosti, za katero ji pripada določeno plačilo v obliki 

provizije ali pavšala. Zunanja institucija se s tem zaveže, da bo izvajala del te dejavnosti v 

imenu in za račun finančne institucije pod enakimi pogoji in z enako kakovostjo kot finančna 

institucija. S pogodbo pa tudi v celoti ali delno prevzame vsa tveganja, ki se pojavijo z njenim 

pogodbenim sodelovanjem. Take pogodbe veljajo za ukrep prenosa tveganja le v primerih, ko 

so pogodbena določila trdna, imajo tudi finančno podlago za takojšnjo izvršljivost in ne 

obremenjujejo finančne institucije. V praksi se prenosi tveganja odražajo pri zavarovalnih 

posrednikih in cenilcih v zavarovalništvu. Na bančnem področju pa pri kreditnih posrednikih, 

kartičnem in bankomatskem poslovanju. Pri upravljavcih premoženja in naložb pri vzajemnih 

skladih delujejo posredniki, ki pridobivajo nove člane skladov. Vlogo posrednikov 

prevzemajo tudi agenti v borznoposredniškem poslu in drugih dejavnostih finančnih institucij. 

V praksi se je pokazalo, da lahko zunanji izvajalci zaradi specializacije in strokovnega znanja 

ter tehnološke podpore izboljšajo profil tveganja finančne institucije. To še posebej velja v 

primerih, ko prevzamejo tisti del dejavnosti, za katerega so se specializirali. Kljub temu v 

primerih, ko institucije prenesejo tveganje na zunanje izvajalce, to njihovega vodstva ne 

odvezuje odgovornosti pri zagotavljanju, da se ta del njihove dejavnosti izvaja v skladu z 

zakonodajo, da je poslovanje dovolj varno in transparentno. Zato je pomembno, da institucije 

vzpostavijo take politike sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da z njimi sklenejo nedvoumne 

pogodbe, iz katerih izhaja jasna odgovornost zunanjih izvajalcev do tveganj, vključno s 

finančnimi obveznostmi v zvezi s tem. Nekateri avtorji in odgovorni v finančnih institucijah 

dobavitelje blaga in storitev neupravičeno omenjajo kot »outsuorcing«. V primerih, ko gre za 

dobavitelje in izvajalce storitev za finančno institucijo, ki niso njena osnovna poslovna 

dejavnost, pogodbeni odnos poimenujejo (Tafti 2005) »third party agreement«. Tak 

pogodbeni odnos se načeloma ne šteje za prenos tveganja, saj dobavitelji blaga in storitev ne 

prevzemajo tveganj, ki izvirajo iz poslovanja finančnih institucij. Je pa v praksi dobro za 

obvladovanje tveganj, če ima finančna institucija z dobavitelji sklenjene podobne zavezujoče 
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pogodbe kot z zunanjimi izvajalci. To je pomembno predvsem za take, ki znižujejo verjetnost 

in pogostost nastanka škodnega dogodka ali pripomorejo k takojšnji sanaciji in blažitvi 

negativnih posledic. 

Zmanjševanje tveganja: to je način obvladovanja tveganja, ko obstaja realna možnost 

znatnega zmanjšanja frekvence in/ali resnosti škodnega dogodka z načrtovanimi in 

pripravljenimi ukrepi. Ta način se največkrat uporablja za tveganja, ki so v matriki označena z 

majhno frekvenco in velikim vplivom ter za tveganja s srednjo frekvenco in srednjim 

vplivom. V prvem primeru gre za tveganja, ki jih je težko nadzorovati. Med njimi so značilni 

predvsem naravne katastrofe in teroristični napadi. 

Liu, Lin in Hayes (2010) podrobno proučujejo in opisujejo zmanjševanja tveganja na 

področju dobavnih procesov in verig ter opozarjajo na vidik katastrofalnih dogodkov »Events 

like 911, Hurricanes Katrina and Rita, and the Tsunami of 2004«, ki lahko ogrozijo 

poslovanje poslovnih subjektov in njihov obstoj. Tukaj lahko potegnemo vzporednice za 

finančne institucije, ki se prav tako lahko znajdejo v takem položaju. Avtorji opozarjajo na 

dejstvo, da se je mogoče na take dogodke na neki način pripraviti. Nadalje so tukaj tveganja, 

ki jih je sicer možno predvideti, vendar so take narave, da na njih vpliva človek kot ključni 

dejavnik, ali kombinacija več dejavnikov v neugodnem zaporedju ali posledični soodvisnosti. 

Pri zmanjševanju tveganja imajo finančne institucije dve možnosti. Prva je znižanje možnosti 

nastanka škodnih dogodkov. Gre za tako imenovano preprečitev. Namenoma nismo napisali 

znižanje verjetnosti nastanka škodnih dogodkov. Uporabo pojma verjetnost pri upravljanju 

operativnega tveganja smo že razložili in ostajamo pri predpostavkah, da sta za naše 

proučevanje uporabnejša pojem in pojav pogostosti kot verjetnosti. Druga možnost je, da se 

izvedejo postopki za znižanje negativnih posledic, če se škodni dogodek zgodi. To imenujemo 

ublažitev. Med blažilne procese spadajo aktivnosti, ki neposredno znižajo posledice, da ima 

finančna institucija po škodnem dogodku čim nižjo izgubo s tega naslova. Med te procese pa 

ne prištevamo sanacije po izgubah zaradi škodnih dogodkov. Prištevamo lahko le takšne, ki 

so v celoti ali delno vnaprej pripravljeni in so del postopkov po identifikaciji škodnega 

dogodka. Iz prakse vemo, da se pri zniževanju operativnega tveganja pogosto uporabljajo 

kombinacije preprečitev in ublažitev. Kot bomo pojasnili pri sistemu notranjih kontrol, se te 

ločijo na preprečevalne, odkrivalne, usmerjevalne in popravljalne, kar nakazuje, da ima sistem 

notranjih kontrol preprečevalno in blažilno funkcijo. Za lažjo predstavitev in opis procesov 

zmanjševanja tveganja je treba poznati dejavnike tveganja. Kot smo že opisali v podpoglavju 

2.2, v katerem opisujemo operativno tveganje, ločujemo med naslednjim dejavniki tveganja: 

procesi, ljudmi, sistemi – tehnologijo in zunanjimi dogodki. Ker je naša raziskava usmerjena 

predvsem v odločitvene procese pri obvladovanju tveganja, bomo podrobneje opisali načine 

in postopke njegovega zmanjševanja. Kot navajajo Liu, Lin in Hayes (2010), upravljavci 

tveganj večino časa in energije pri obvladovanju tveganja posvečajo aktivnostim njihovega 

spoznavanja in zmanjševanja. Sicer smo ugotovili, da jih v finančnih institucijah k temu 

usmerjajo tudi regulatorni predpisi. Proučili smo razpoložljive vire in ugotovili, da ni 
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enostavno klasificirati ukrepov znižanja tveganja. Pri tem ni mogoče uporabiti dejavnikov 

tveganja, ker se njihove vloge pri njegovem znižanju prepletajo. Naš predlog je, da je treba 

slediti baselski definiciji operativnega tveganja in pri ureditvi notranjega poslovnega okolja 

pri znižanju tveganja upoštevati ljudi, tehnologijo, organizacijo. Za potrebe doktorske 

disertacije bomo ukrepe znižanja operativnega tveganja razporedili v smislu rezultatov 

oziroma njihovih učinkov in poslovnih procesov, v katerih se izvajajo. Med te ukrepe štejemo 

predvsem naslednje:  

- upravljanje človeških virov, 

- sistem notranjih kontrol, 

- varnost oseb in premoženja, 

- varnost informacij in neprekinjeno poslovanje, 

- varstvo pri delu in varstvo pred elementarnimi nesrečami. 

Proces upravljanja človeških virov, ki ga v tujini imenujejo 'human resource management – 

HRM', spada med pomembne ukrepe obvladovanja in zniževanja operativnega tveganja. 

Ugotovitev temelji na spoznanju, da je človek eden izmed najpomembnejših dejavnikov 

operativnega tveganja (Francetti 2011; King 2001). V opisu menedžmenta človeških virov 

Svetlik in Zupan (2009) opozarjata na dvojnost te funkcije: kot filozofija menedžmenta in kot 

model izvajanja kadrovske funkcije. Ob proučevanju opredelitev tega pojma pa avtorja 

izpostavljata, da je vsem ključna vloga ljudi pri zagotavljanju konkurenčnosti in uspešnosti. 

Če izvedemo primerjavo z ugotovitvami in trditvijo, da je za uspešnost in konkurenčnost 

institucije pomembno obvladovanje tveganj, lahko predpostavljamo, da obstaja močna 

korelacija med človeškimi viri in operativnim tveganjem. Uspešno upravljanje človeških 

virov zagotavlja institucijam ustvarjanje vrednosti, v zvezi s katero avtorji navajajo 

intelektualni, človeški in socialni kapital (Svetlik in Zupan 2009). Med dejavniki tveganja je 

človek izpostavljen kot eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko pozitivno ali negativno 

vplivajo na tveganje poslovanja.  

Pri upravljanju človeških virov je treba na prvem mestu izpostaviti znanje in kompetentnost 

izvajalcev poslovanja v finančnih institucijah. Med izvajalce štejemo zaposlene, pogodbene 

sodelavce, upravo in višje vodstvo skupaj z nadzorniki. Znanje in veščine izvajalcev so 

pomembni dejavniki uspešnosti poslovanja in so v pozitivnem odnosu do operativnega 

tveganja. Teoretiki trdijo, da vstopamo v družbo znanja in da organizacije vse bolj temeljijo 

na njem (Drucker 2001, 12). Pri tem navajajo spoznanja, da je človeštvo močno izčrpalo 

naravne vire planeta in da je človeško zanje tisto, ki trenutno najbolj razpoložljiv in uporaben 

vir. S teorije upravljanja operativnega tveganja je znano, da so uspešne tiste institucije, ki 

obvladujejo tveganja. Institucije zato skrbijo, da zaposlujejo in sklepajo pogodbe z 

zaposlenimi in izvajalci, ki imajo zahtevana znanja in obvladajo veščine, ki jim omogočajo 

uspešno poslovanje in ne povzročajo škodnih dogodkov operativnega tveganja oziroma 

delujejo tako, da je majhna možnost njihovega nastanka. Pri znanju so mišljena ustrezna 

izobrazba, posebna znanja in veščine ter specialna usposobljenost in nadarjenost 
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posameznikov. Z vidika obvladovanja operativnega tveganja ni samo znanje tisto, ki ga je 

treba upravljati pri človeških virih. Pomembni so še naslednji vidiki človeških virov: 

prisotnost izvajalcev, zamenljivost, stalnost, lojalnost, ozaveščenost, življenjski stil. Če želi 

finančna institucija pri upravljanju človeških virov obvladovati operativno tveganje, mora 

izvajati take politike, da bodo njeni zaposleni izvajalci imeli ustrezno znanje, obvladali 

določene rutine in prakso. Poleg tega je pomembno, da so lojalni in zagotavljajo stalno 

prisotnost ter ne povzročajo nenapovedanih in nenačrtovanih odsotnosti. Pri organizaciji 

človeških virov je treba poskrbeti za nadomeščanje in zamenljivost. Za operativno tveganje je 

prav tako pomembno, da imajo zaposleni izvajalci take osebnostne karakteristike, ki pozitivno 

prispevajo k poslovni politiki finančne institucije.  

Za vsako organizacijo in podjetje, še posebej za finančne institucije, velja, da je sistem 

notranjih kontrol pogoj za uspešno in varno poslovanje. Sistem notranjih kontrol je odziv na 

tveganja poslovanja s ciljem znižati tveganja na sprejemljivo raven. Notranja kontrola je tako 

celovit proces, ki ga izvajajo vodstvo in zaposleni v instituciji z namenom znižati tveganja in 

zagotoviti, da bodo doseženi splošni cilji organizacije. Sistemi notranjih kontrol so namenjeni 

obvladovanju tveganj pri doseganju ciljev, ne njihovemu odpravljanju. Zato lahko dajejo le 

sprejemljivo in ne popolno zagotovilo za uspešnost pri obvladovanju tveganj, saj nanje lahko 

vplivajo človeške napake in slaba presoja, povezanost več oseb z namenom, da se izognejo 

kontrolam, neupoštevanje postopkov s strani vodstva, ter ocena stroškov in koristi v zvezi s 

kontrolami (Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 2004). 

Sistem notranjih kontrol je finančnim institucijam zapovedan z zakoni ter s predpisi in 

priporočili. Proces (oziroma sistem ali okvir po COSO) notranje kontrole sestavlja pet med 

seboj povezanih komponent: 

- kontrolno okolje, 

- analiza tveganj, 

- informiranje in komuniciranje, 

- kontrolne aktivnosti, 

- spremljanje in nadzor. 

Notranja kontrola v poslovnem procesu je neločljiv del procesa in jo moramo obravnavati kot 

takega. Pojem sistem notranjih kontrol predstavljajo v organizaciji načrtno in sistematično 

vgrajeni postopki, metode, ukrepi in stališča, ki zagotavljajo: 

- točnost, zanesljivost in popolnost evidenc, 

- izdelovanje pravilnih in resničnih računovodskih izkazov, 

- varovanje oseb, premoženja in informacij, 

- preprečitev ter odkrivanje napak in prevar, 

- gospodarno in učinkovito uporabo virov in sredstev, 

- skladnost z zakonskimi določili, 
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- skladnost z določili, opredeljenimi v internih aktih in poslovnih načrtih ter v okviru 

dogovorjene poslovne usmeritve banke, ki jo posredno ali neposredno določajo 

lastniki kapitala. 

Teorija pozna več vrst notranjih kontrol. Duncan, Flesher in Stocks (1999), ki proučujejo 

sisteme notranjih kontrol, jih opredeljujejo kot preprečevalne in odkrivalne. Preprečevalne 

kontrole preprečujejo dogodke, ki bi povzročili neželene posledice (škodo). Odkrivalne 

notranje kontrole neželene dogodke odkrivajo oziroma zaznajo. Zaželeno je, da delujejo, 

preden se zgodi dogodek, ki povzroči negativne posledice. Usmerjevalne kontrole so tiste, ki 

ob neželenem dogodku preusmerijo izvajanje procesa v alternativno pot in s tem omejijo 

škodo. Popravljalne kontrole najpogosteje popravijo vhodne podatke ali vzpostavijo prvotno 

stanje, ko zaznajo neželen dogodek, ki je posledica napačnih vhodnih podatkov ali napak v 

procesu. 

Notranje kontrole so opredeljene tudi na tak način, da so definirane naslednje njihove 

lastnosti: 

- cilji notranje kontrole; 

- nosilec oziroma izvajalec notranje kontrole; 

- proces, na katerega se kontrola nanaša; 

- opis izvajanja notranje kontrole; 

- pogostost izvajanja notranje kontrole; 

- ali gre za ročno ali aplikacijsko (strojno) kontrolo; 

- tip kontrole (temeljna ali nadzorna); 

- vrsta kontrole (preprečevalna, odkrivalna, usmerjevalna, popravljalna). 

Fadzil, Haron in Jantan (2005) obširno pišejo o sistemih notranjih kontrol in pri tem 

izpostavljajo, da je za sistem notranjih kontrol bistveno, da ima vsaka kontrola jasno definiran 

cilj. Pri tem navajajo, da je za izvajalce pomembno, da so s tem seznanjeni in da imajo za to 

ustrezna navodila oziroma opis izvajanja kontrol, prav tako mora biti jasno opredeljena 

pogostost njihovega izvajanja. Za učinkovito obvladovanje operativnega tveganja je kontrolno 

okolje temelj celotne ureditve notranjega kontroliranja. To določa red, ustroj in razpoloženje, 

ki vpliva na kakovost notranjega kontroliranja.  

Kot razumemo te navedbe, so ključni dejavniki kontrolnega okolja neoporečnost in etične 

vrednote, zavezanost k usposobljenosti in upravljanju kadrov, filozofija vodenja in način 

delovanja, organizacijska struktura in odgovornost. Za dejavnik neoporečnost in etične 

vrednote je značilno, da kontrolno okolje zagotavlja, da so izvajalci neoporečni in pri 

poslovanju upoštevajo etične vrednote. Dejavnik zavezanost k usposobljenosti in upravljanju 

kadrov zagotavlja umeščanje kadrov v organizacijsko strukturo finančne institucije v skladu s 

pooblastili in odgovornostmi (akt o sistematizaciji in akt o organiziranosti). Kadri naj bodo 

ustrezno strokovno podkovani (načrt usposabljanja in izpopolnjevanja) ter objektivno 



 

41 

ocenjevani in nagrajevani. Dejavnik filozofija vodenja in način delovanja nakazuje odnos 

vodilnih kadrov do postopkov notranjih kontrol in upravljanja tveganj pri poslovanju. 

Pomemben dejavnik je tudi redno spremljanje zastavljenih ciljev ter redna obravnava 

odstopanj in težav pri doseganju ciljev. Ob tem mora biti organizacijska struktura (vključno z 

delegiranjem pristojnosti in odgovornosti) jasno definirana. To pomeni, da so določene 

izvedbene naloge, odgovornosti in pristojnosti posameznikov. Zadnji dejavnik kontrolnega 

okolja v tem naboru je odgovornost, o kateri govorimo, ko je vzpostavljena obveznost 

rednega poročanja o stanju na področju upravljanja tveganj, notranjega kontroliranja in 

notranjega revidiranja. Za kontrolno okolje v finančni instituciji je na najvišji ravni odgovorna 

uprava. Na drugih ravneh vodenja so vodje odgovorni za svoja strokovna področja okolja 

notranjega kontroliranja, kjer zagotavljajo, da so pogoji za delovanje notranjih kontrol 

optimalni. Predpogoj za zanesljive in ustrezne informacije je takojšnje evidentiranje 

dogodkov. Vzpostavljen mora biti sistem periodičnega poročanja o opravljenih kontrolah in 

drugih pomembnih ugotovitvah v povezavi z notranjimi kontrolami. Zaradi nenehnih 

sprememb je treba ureditev notranjih kontrol tekoče spremljati. Le tako ostanejo notranje 

kontrole usklajene s spremenjenimi nameni, dejavniki in tveganjem. S spremljanjem in 

nadzorom zagotovimo, da se notranje kontrole neprenehoma izvajajo na vseh ravneh 

organizacije na ustrezen način. Za izvajanje nadzora so odgovorni vodje na vseh ravneh, ki 

analizirajo rezultate kontrolnih aktivnosti in preverjajo njegovo učinkovitost. Dokumenti o 

nadzoru delovanja notranjega kontrolnega sistema morajo biti v obliki zapisov, ki so lahko 

tudi v elektronski obliki, če sta zagotovljeni verodostojnost in nespremenljivost. 

Usposabljanje in ozaveščanje uslužbencev sta pomembna za uspešnost sistema notranjih 

kontrol. Sprejete interne akte, usmeritve in postopke za izvajanje notranjih kontrol je treba na 

ustrezen način predstaviti uslužbencem, da se seznanijo, razumejo, sprejmejo in dosledno 

izvajajo postopke ter s tem notranje kontrole. Usposabljanje na področju notranjih kontrol na 

letni ravni načrtuje višje vodstvo za organizacijske enote, ki jih vodi. Za organizacijo je 

zadolžena služba za razvoj zaposlenih. 

Adams (1993) podrobno proučuje vzpostavitve sistemov notranjih kontrol in opozarja, da 

mora višje vodstvo pri vzpostavljanju notranjih kontrol izhajati iz svojega cilja in iz presoje 

možnosti, kaj se lahko zgodi, če kontrol ni (ali potrebna aktivnost ne bo opravljena ali pa 

aktivnost ne bo opravljena pravilno). Pri vzpostavljanju sistema notranjih kontrol je ključnega 

pomena analiza tveganj. Korektno opravljena analiza tveganj in s strani uprave opredeljena 

apetit in toleranca do tveganj določajo sprejemljivo raven tveganja za poslovno področje. 

Notranje kontrole se pojavljajo kot močan dejavnik zniževanja tveganja na sprejemljivo 

raven. Uspešne kontrole pravočasno preprečijo odmike od zastavljenega cilja ali opozorijo 

nanje in dajo sprejemljivo zagotovilo, da bodo ti cilji doseženi stroškovno učinkovito. 

Kot velja za večino aktivnosti finančne institucije, velja tudi za kontrolne aktivnosti, da koristi 

ustrezno delujočih notranjih kontrol morajo presegati stroške, ki jih povzročajo. Tako se 

notranje kontrole ne vzpostavljajo za nepomembna tveganja, izogibati pa se je treba 
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čezmernim kontrolam, ki so stroškovno neučinkovite. Preobsežne in/ali odvečne kontrole ne 

zagotavljajo dodane vrednosti poslovanju banke, povzročajo zmedo, hkrati pa lahko pretirano 

poudarjanje kontrol vodi le k izpolnjevanju zahteve, pri čemer uslužbenci niso več pozorni na 

morebitne izboljšave za doseganje ciljev. V informacijski sistem vgrajene notranje kontrole 

(aplikacijske) so v veliki večini učinkovitejše in cenejše v primerjavi s primerljivimi ročnimi 

kontrolami. Znotraj finančnih institucij so lastniki in skrbniki procesov odgovorni in 

zadolženi, da se ustrezne kontrole vzpostavijo in vzdržujejo v okviru procesov, ki so 

informacijsko podprti. Pri tem jim pomagajo tehnologi, sistemski analitiki in razvijalci 

rešitev. Slediti je treba načelom gospodarnosti, izpostavljenosti tveganjem in upoštevati 

tehnološke možnosti (zmogljivosti informacijskega sistema). Notranje kontrole, ki so 

vgrajene v informacijski sistem, je treba testirati in potrditi njihovo ustreznost. Za te postopke 

so odgovorni lastniki in skrbniki procesov, ki pred produkcijskim delovanjem pridobijo 

ustrezna zagotovila za pravilno delovanje v informacijski sistem vgrajenih notranjih kontrol. 

V informacijski sistem vgrajene notranje kontrole (avtomatizirane) je treba nadzirati in ob 

spremembah aplikacij ponovno preveriti njihovo ustreznost in učinkovitost. Pri sistemu 

notranjih kontrol velja poudariti prevladujoče mnenje strokovnjakov za upravljanje tveganj, in 

sicer da je to lahko eden izmed najučinkovitejših in najracionalnejših ukrepov obvladovanja 

tveganja.  

Varnost oseb in premoženja je pomemben dejavnik zniževanja operativnega tveganja. 

Osnovne aktivnosti pri zagotavljanju varnosti so del našega vsakdanjega zasebnega in 

poslovnega življenja. Varnost je ena izmed najpomembnejših temeljnih dobrin človeka. 

Verjetno jo je zato uporabil Abraham Maslow v hierarhiji potreb pri proučevanju tematike o 

redkosti dobrin. Varnost je postavil na drugo mesto, takoj za osnovnimi dobrinami, kot so 

hrana, pijača, spanje. Pojem varnost izhaja z latinske besede 'securus', ki pomeni 

brezskrbnost, varnost, mirnost in neustrašnost. V srednjem veku so ta pojem interpretirali kot 

lastnost, ko je oseba ali družba varna pred neko nevarnostjo oziroma ni prisotnega strahu. Kot 

navaja Mesjasz (2006, 471–488), je pojem varnost povezan z zagotavljanjem miru in 

brezskrbnosti. V nadaljevanju trdi, da je varnost pravica socialne entitete in njenih elementov, 

ne pa abstraktna ideja. Zato navaja, da verjetno ni možnosti za določitev splošne definicije 

varnosti. Ugotovili smo, da se v finančnih institucijah zaradi narave njihovega poslovanja, 

sploh ker gradijo svoje poslovanje in ponudbo na zaupanju komitentov, poudarjata varnost 

oseb in premoženja. Še posebej v tistih, ki poslujejo z gotovino in vrednostnimi predmeti. 

Višje vodstvo v institucijah zagotavlja ustrezno organiziranost, vire in kadre za doseganje 

optimalne varnosti. Pri proučevanju relevantnih virov s področja varnosti poslovanja 

finančnih institucij smo ugotovili, da jih velika večina proučuje tako imenovano 

informacijsko varnost. Na osnovi proučitve veljavnih predpisov za banke (ZBS 2006) smo 

ugotovili, da je zagotavljanje varnosti oseb in premoženja sistem, ki obsega strokovne 

izvajalce, organizacijo in tehnologije. Sistem preventivno zagotavlja varnost oseb. Torej ima 

varnost oseb prednost pred varnostjo premoženja. Taka načela zagovarja tudi Kostanoski 

(1996), ki podrobno opisuje problematiko dostopa in rešitve s fizičnim in tehničnim 
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varovanjem. Glavno načelo zagotavljanja varnosti je, da se je ne sme zavedno ogrožati. 

Varnost mora biti objektivno pogojena in racionalno zagotovljena. Načrtovanje ter izgradnja 

sistemov in organizacije varovanja oseb in premoženja banke morata biti skladna s stopnjo 

izpostavljenosti banke. Stopnja izpostavljenosti se določi na osnovi pregleda poslovanja, 

identifikacije in ocene operativnega tveganja. Pri tem se izvajajo ukrepi, ki delujejo na tak 

način, da so posledice incidentov čim nižje. Po principih, namenu in načinu uporabe ločujemo 

med naslednjimi podsistemi za zagotavljanje varnosti: 

- fizično varovanje, 

- mehansko varovanje, 

- tehnično varovanje, 

- organizacija in vodenje varovanja. 

Po veljavni zakonodaji je fizično varovanje zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na 

varovanem območju z varnostniki, ki lahko pri tem uporabljajo sisteme tehničnega varovanja. 

Tako varovanje izvaja institucija sama ali pogodbeni izvajalec storitev zasebnega varovanja. 

K mehanskemu varovanju spadajo mehanske naprave za varovanje, ki so posamezne ali 

funkcionalno povezane in posebej izdelane za preprečevanje ali omejevanje gibanja. K temu 

spadajo ključavnice, zapahi, mehanske ovire, samozapiralna vrata, blagajne in hranišča. K 

tehničnemu varovanju spadajo protivlomni sistemi in sistemi prot krajam, videonadzor, sistem 

dostopa ter elektronski zaporni sistemi za hranišča denarja in trezorje. Protivlomni sistemi so 

namenjeni poslovnim prostorom – prostorom, v katerih institucije izvajajo poslovne 

aktivnosti, in prostorom, v katerih hranijo informacije in premično premoženje. Protivlomno 

varovanje mora zagotavljati: učinkovit sistem zaščite pred nasilnim vstopom v objekte, 

posebne prostore, trezorje, sefe, hranišča denarja, omare in naprave, do katerih imajo dostop 

le pooblaščene osebe institucije ali pooblaščene osebe zunanjih pogodbenih izvajalcev. 

Sistemi morajo zagotavljati neprekinjeno, od zunanjih vplivov čim bolj neodvisno delovanje. 

Protiropno varovanje je predvideno tam, kjer se odvijajo dejavnosti manipulacije z gotovino 

in vrednostnimi predmeti. Načeloma se nameščajo v prostorih, v katerih obstaja verjetnost 

nasilnega dejanja ropa, običajno v bankah in hranilnicah. Ti prostori so predvsem 

poslovalnice za občane, trezorski prostori, najemni sefi, depoji, števnice denarja in blagajne 

drugih finančnih institucij. Del varovanja proti krajam je funkcija klica v sili, ki se lahko 

uporabi tudi v primerih izrednih situacij v katerem koli poslovnem prostoru. Videonadzor je 

namenjen predvsem nadzoru vstopa in gibanja oseb v poslovnih prostorih skozi prehode, 

vhode in izhode. Pri videonadzoru se morajo spoštovati določila Zakona o varovanju osebnih 

podatkov – ZVOP1. Videonadzor mora zagotavljati nadzor delovanja s strani uporabnikov, 

možnost hranjenja posnetkov v skladu s tehnološkimi kapacitetami in dostop do arhivskih 

posnetkov. Sistem mora zagotavljati posnetke vstopa in izstopa oseb na vseh vhodih in 

prehodih. Omogočena morata biti neposreden nadzor nad delovanjem in diskretno gledanje 

posnetkov v živo. Sistem dostopa je namenjen omejitvi in selekciji dostopa v poslovne in 

posebne prostore. Povezan je s sistemom ključavnic in ključev ter omogoča načrtovano in 



 

44 

nadzorovano uporabo hierarhičnih in posebnih pravic dostopa. Sistem dostopa mora 

zagotavljati: neodvisno centralizirano dodeljevanje in odvzemanje pristopnih pravic, 

omogočanje in onemogočanje prehodov uporabnikom, evidenco vstopov in po potrebi tudi 

izstopov ter arhiv dogodkov. K sistemom dostopne kontrole spadajo vsa temu namenjena 

konstrukcijsko-mehanska zaščitna sredstva, elektronsko podprti elektromagnetni sistemi za 

mehanske zapore, računalniško podprta/vodena tehnologija sistema elektromagnetnih 

ključavnic ter deloma tudi sistemi video domofona in video nadzorni sistemi. Načeloma 

upravlja in nadzira navedene in opisane podsisteme na operativni ravni pogodbeno 

pooblaščena zunanja varnostna organizacija. Finančna institucija določi obseg sodelovanja ter 

izvajanja rednih in vzdrževalnih del z ustrezno pogodbo. Prav tako določi in odredi 

odgovornosti in pristojnosti organizacijskim enotam in uslužbencem za določitev strokovnih 

vsebin pogodbenega odnosa ter v praksi sodeluje s pooblaščeno varnostno organizacijo pri 

namestitvi in uporabi sistemov.  

Varnost informacij in neprekinjeno poslovanje. Poslovne informacije imajo veliko vrednost, 

zato lahko podatke štejemo med premoženje finančnih institucij. To še posebej velja, ker so 

finančne institucije del finančnih trgov. Varovanje informacij je zato zanje še posebej 

pomembno. Institucije varujejo informacije v interesu svojih komitentov, poslovnih 

partnerjev in lastnikov. Ker delujejo finančni trgi in institucije kot njihov del na načelu 

zaupanja, je neprekinjeno poslovanje temeljni pogoj za stabilnost finančnih trgov. Od prvega 

pojava pisane besede, ko je bila informacija prvič simbolno določena, beseda pa je postala 

večno zapisana stvarnost, pojem, oznaka določenega občutka, so se informacije začele širiti z 

neustavljivo hitrostjo. Kot navajata Perenič in Perenič (2011) na svoji spletni strani, je v 

današnjem postmodernem svetu vse skupaj prišlo tako daleč, da informacije oziroma 

informiranost mnogi postavljajo celo za vrednoto. Z razvojem informacijske tehnologije, vse 

hitreje rastočih in vse večjih baz podatkov se je kaj kmalu pojavilo vprašanje o njihovi 

varnosti. Informacije so za organizacije postale izrednega pomena, saj predstavljajo poslovno 

premoženje težko merljive, visoke vrednosti. Tako so se kaj kmalu mnogi pristojni v 

finančnih institucijah začeli zavedati, da je varovanje teh podatkov za sleherno institucijo 

izrednega pomena. Informacijska varnost obsega varstvo podatkov in informacijskih sistemov 

pred nezakonitim dostopom, neupravičeno uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali 

uničenjem (Perenič in Perenič 2011). Varnost informacijskega sistema sestavljajo postopki 

zaščite in zavarovanja računalniške in programske opreme, podatkov, fizičnih naprav, omrežij 

in osebja pred nesrečami, namerno škodo ali naravnimi katastrofami. To je neprekinjena 

aktivnost, ki traja štiriindvajset ur dnevno (Gupta 2000, 327). Vsaka finančna institucija mora 

imeti za cilj jasno določen, pregleden sistem načel varovanja podatkov. Ob tem je treba 

določiti sankcije in vzvode v primeru kršenja pravil o varovanju podatkov. Danes veljajo 

priporočila za varovanje podatkov, ki so pravzaprav standard nadzora in varnosti informacij – 

ISMS (angl. information security management systems). Tak je na primer ISO/IEC27001. Ta 

standard, ki je v izvirni obliki nastal kot nacionalni britanski standard BS 7799, je pravzaprav 

zbirka pravil, napotkov in metod za vzpostavitev nadzora na področju informacijske varnosti. 
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Standard podatke in informacije postavlja pod eksplicitno kontrolo višjega vodstva institucij. 

Ključni koncept standarda predstavlja sistem za učinkovito upravljanje informacijske 

varnosti, potrebne za organizacijo, načrtovanje, izvajanje in vzdrževanje informacijskega 

sistema. S tem se zagotovijo zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij in sredstev ter 

zmanjševanje tveganj. Ugotovili smo, da so zapostavljene razpoložljivost, zaupnost in 

neoporečnost podatkov. Kot pri vseh postopkih upravljanja tveganj naj bi bil ISMS trajno 

uspešen in učinkovit ter naj bi se prilagajal spremembam znotraj organizacij in v zunanjem 

okolju. ISO/IEC27001 zato vključuje tipičen »Plan-Do-Check-Act« (PDCA), Demingov 

pristop nenehnega izboljševanja. Pri tem moramo poudariti, da je v EU bančna regulativa 

bankam in hranilnicam predpisala uporabo zgoraj navedenih standardov. Pri proučevanju 

področij zavarovalništva in upravljanja premoženja smo ugotovili, da jih standardi zavezujejo 

kot priporočila, ki naj jih dosežejo v največji možni meri glede na kompleksnost in tveganost 

njihovega poslovanja. Kljub temu da smo v dobi informacijske tehnologije, pa je pomembno, 

da se institucije pri upravljanju varnosti informacij ne usmerjajo zgolj na tako imenovano 

varnost podatkov informacijske tehnologije, to je podatkov v elektronski obliki.  

Gerber, von Solms in Overbeek (2001) pišejo podrobno o varnosti informacij in opozarjajo na 

pomen celovitega pristopa varovanja teh informacij. Gre za način, ki vključuje tudi varovanje 

informacij v vseh oblikah in na vseh drugih medijih, tudi takih, ki so zapisane na papirju in 

poslane po pošti, povedane v telefon ali v eter. Nadalje avtorji navajajo, da je cilj 

informacijske varnosti zagotoviti zaupnost, celovitost, razpoložljivost, odgovornost, 

verodostojnost in zanesljivost podatkov, kar zahtevajo tudi veljavni standardi ISO/IEC TR 

13335-1 (ISO 2001, 5). Institucije lahko z upoštevanjem standardov v praksi pridobijo 

certifikat, ki potrjuje, da poslujejo skladno s standardom. Tega lahko pridobijo za vsa 

področja svojega poslovanja ali samo za posamezna. V raziskavi smo ugotovili, da se mnoge 

organizacije, med njimi tudi finančne institucije (sploh majhne), ne odločijo za pridobitev 

certifikata, saj so z njegovim pridobivanjem povezani določeni stroški, prav tako pomeni 

precejšnjo kadrovsko obremenitev, v tem pa tudi ne vidijo bistvene konkurenčne prednosti 

ipd. Ne glede na to pa je pomembno, da se seznanijo s področji, ki jih predvideva ta ISO-

standard, in upoštevajo pravila za varovanje informacij, saj le tako lahko zagotavljajo 

ustrezno raven informacijske varnosti.  

Z informacijsko varnostjo so neizbežno povezana predvsem tri načela, ki jih potrjujejo tudi 

Gerber, von Solms in Overbeek (2001): 

- celovitost (varovanje podatkov in informacij pred nepooblaščenimi spremembami, 

zagotavljanje dokazljivosti izvora in verodostojnosti, neokrnjenosti in 

nespremenljivosti informacij in postopkov procesiranja); 

- zaupnost (varovanje poslovnih in osebnih podatkov in informacij pred razkritjem 

nepooblaščenim osebam ter zagotavljanje odgovornosti za dejanja pooblaščenih oseb); 

- razpoložljivost (zagotavljanje dostopa do informacij in pripadajočih sredstev 

pooblaščenim osebam, ko jih potrebujejo). 
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Priporočljivo je, da višje vodstvo finančnih institucij sprejme politike, s katerimi zaveže 

institucijo in vse njene udeležence k zagotavljanju informacijske varnosti, na osnovi katere se 

izdelajo podrejeni akti, s katerimi se določijo predvsem obseg področja in cilji, ki jih 

namerava vodstvo doseči. Pomembna je tudi zaveza vodstva, da bo nudilo ustrezno podporo 

in sredstva, varnostne zahteve, ukrepe obvladovanja tveganj, redno izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih. Vodstvo je tisto, ki določi obseg delovanja, področja, ki jih bo 

zajela informacijska varnostna politika. Prav tako je vodstvo tisto, ki mora močno podpirati 

odločitev za uvedbo informacijske varnosti in s svojim zgledom voditi druge, da sledijo 

sprejetim aktom in redno izvajajo predvidene ukrepe. 

Odločitve vodstva institucije o ukrepih varovanja informacij imajo skoraj v vsakem primeru 

določene finančne posledice. Te štejemo med stroške ukrepov znižanja operativnega tveganja. 

Kot navajata Perenič in Perenič (2011), je upravljanje informacijske varnosti stalen proces, ki 

zajema načrtovanje, izvajanje, nadzor in ukrepanje (PDCA), s katerim nenehno dvigujemo 

raven varovanja informacij. Popis informacijskih virov, ki naj bi ga pripravilo podjetje, utegne 

biti precej obsežna naloga – ugotoviti je treba, kateri so posamezni informacijski viri v 

podjetju in kakšna je varnostna klasifikacija teh virov (ali gre za občutljive informacije, 

poslovne skrivnosti ali osebne podatke oziroma kakšne druge podatke, s katerimi je treba še 

posebej pazljivo ravnati). Sledi ocena tveganj, kjer gre v bistvu za neko paleto informacijskih 

varnostnih kontrol, s katerimi poskušamo tveganja zmanjšati na sprejemljivo raven. S 

sprejetjem vseh potrebnih aktov zgodba o informacijski varnosti še zdaleč ni zaključena. 

Kontrola in nadzorovanje sta pri zagotavljanju informacijske varnosti nujno potrebna. Redni 

pregledi, posodabljanje stanja in ozaveščanje zaposlenih morajo postati del politike varovanja 

informacij institucije. Pri tem je treba najti pravo mero, sicer preveč rigiden sistem vodi v 

nespoštovanje pravil in iskanje bližnjic, preohlapna ureditev pa omogoča preveliko število 

bližnjic in izjem. Vse te aktivnosti zahtevajo vključevanje in aktiviranje virov, ki povzročijo 

instituciji odhodke. Taki odhodki so upravičeni le v primerih, ko je nesporno dokazano, da se 

je zaradi tega znižalo operativno tveganje. Torej je vredno pred uvedbo ukrepov za varnost 

informacij identificirati in oceniti tveganja, ki izhajajo iz delovanje in razpoložljivosti 

informacijskega sistema institucije.  

Neprekinjeno poslovanje finančnih institucij, ki ga nekateri strokovnjaki v praksi vse preveč 

tesno povezujejo zgolj z delovanjem računalniško podprtega informacijskega sistema, je 

pomemben element v procesih obvladovanja operativnega tveganja. Leta 2001 je po 

terorističnem napadu na WTC v New Yorku (ZDA) nekaj finančnih podjetij, ki niso bila 

ustrezno pripravljena na neprekinjeno poslovanje, za vedno prekinilo svoje poslovanje. Take 

katastrofe spadajo med zelo velike dogodke operativnega tveganja, vendar so redke in malo 

verjetne. Vseeno pa se moramo zavedati, da objektivno obstajajo tudi take, ki imajo lahko 

podobno usodne posledice za posamezne institucije. To so na primer naravne nesreče, 

teroristični napadi, izpadi napajanja z energijo, prekinitve komunikacij in podobne.  
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Foster in Dye (2005) obširno opisujeta strateški pristop uvajanja procesov neprekinjenosti 

poslovanja. Pri tem navajata tri glavne cilje takega pristopa: varovanje zaposlenih, varovanje 

temeljnega poslovanja (angl. core business) institucije in varovanje njene poslovne mreže. Pri 

varovanju temeljnega poslovanja poudarjata sisteme, sredstva, infrastrukturo in procese. 

Avtorja v članku ne izpostavljata samo varovanja informacijskega sistema za potrebe 

neprekinjenega poslovanja. Nadalje opisujeta, da so načrti neprekinjenega poslovanja 

posledica načrtov okrevanja po katastrofi. Poudarjata, da je treba biti pri tem usmerjen 

predvsem v zaposlene in poslovne procese. Ta vidik potrjujeta tudi Pitt in Goyal (2004). 

Zaradi stabilnosti delovanja finančnih trgov in preprečevanja incidentov ali celo nezaželene 

panike vlagateljev in komitentov je finančnim institucijam, še posebej bankam v Sloveniji, s 

predpisi regulatorja zapovedano neprekinjeno poslovanje nujnih poslovnih funkcij. Na tak 

način poleg operativnega obvladujejo tudi likvidnostno in nekatera druga tveganja. Največji 

pogrom, ki lahko poleg škodnih dogodkov operativnega tveganja doleti banke in finančne 

institucije, je prekinjeno poslovanje ali nesposobnost poslovanja za nedoločen čas, kar hitro 

spodbuja nezaupanje komitentov do take mere, da se sprožita verižno dvigovanje vlog ter 

prekinitve depozitov in pogodb. Prav tako sta v današnjem dinamičnem času naprednih 

tehnologij plačilni promet in njegovo tekoče, nemoteno poslovanje tisto občutljivo področje, 

ki zahteva neprekinjeno poslovanje bank. Enako ali podobno priporočilo za neprekinjeno 

poslovanje velja tudi za družbe za upravljanje premoženja in za borznoposredniške hiše. 

Institucije morajo v skladu s tveganjem prekinitve poslovanja ob upoštevanju kompleksnosti 

svojega poslovanja in glede na potrebe svojih komitentov opredeliti nujne funkcije 

poslovanja, za katere so sposobne zagotavljati neprekinjeno poslovanje pod omejenimi 

pogoji. Za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja sta se razvili dve strokovni disciplini: 

okrevanje po katastrofi (angl. disaster recovery) in neprekinjeno poslovanje (angl. business 

continuity). Kljub temu da se zavedanje poslovnih področij po neprekinjenem poslovanju 

krepi, je še vedno največji poudarek ter največ praktičnega dela in izkušenj na področju 

informacijske tehnologije in komunikacij. V praksi se je izkazalo, da pripravljenost na 

okrevanje po katastrofi in načrti neprekinjenega poslovanja zahtevajo vključitev veliko virov 

ter so za finančne institucije velik strošek. Vse te aktivnosti in organizacijo upoštevamo kot 

neposredne ukrepe obvladovanja in znižanja operativnega tveganja, zato bomo odločanje o 

njih v raziskavi proučevali enako kot druge.  

Varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požari in elementarnimi nesrečami načeloma 

spadajo v področje varstva oseb in premoženja. Ločena obravnava tega področja 

obvladovanja tveganja je posledica posebne zakonske ureditve tega področja, ki zavezuje vse 

organizacije in podjetja, ne samo finančnih institucij. Področje varnosti pred elementarnimi 

nesrečami, požarne varnosti ter varstva in zdravja pri delu je povezano s področjem varnosti 

oseb in premoženja, ki je povezano z zaposlenimi, zgradbami, materialom in opremo. V 

primerih zagotavljanja varnosti je potrebno sodelovanje strokovnjakov obeh področij. V 

skladu z zakonodajo morajo institucije za zagotavljanje te varnosti investirati v zgradbe in 
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opremo, se organizirati in sprejeti ter izvajati ustrezne ukrepe. Tudi odločitve v zvezi s temi 

bomo raziskovali in obravnavali na enak način kot za druge ukrepe.  

3.2.5 Spremljanje tveganja 

Čeprav se tveganja upravljajo na različnih poslovnih področjih, želi višje vodstvo v 

institucijah usklajeno upravljanje. Ta zahteva pripravo ustreznih analiz in poročil o tveganjih. 

Michael Mainelli (2002) v svojem prispevku spremljanja tveganja ne šteje med temeljne 

procese upravljanja tveganja. Avtor razlaga, da spremljanje tveganja vključuje določanje 

ciljev in objektivne nastavitve, oceno poplačila, komunikacije in sodelovanje pristojnih, 

medtem ko upravljanje tveganja zajema proces določanja strategije tveganja in organizacijske 

vključenosti v odločanje, prednost upravljanja, neodvisne poti poročanja in sprejem ustrezne 

politike. 

Iz zapisanega lahko sklepamo, da ima spremljanje operativnega tveganja dva vidika: 

poročanje in spremljanje v času. Pri poročanju se izvajajo vertikalni in horizontalni 

poročevalski tokovi znotraj in med poslovnimi funkcijami ter poročanje višjemu vodstvu. 

Največji obseg in frekvenco predstavlja poročanje o škodnih dogodkih. To poročanje je 

pomembno za hitro obveščanje višjega vodstva o škodnih dogodkih, ki so ali bi lahko 

pomembneje negativno vplivali na poslovanje institucije. V takih primerih se izvaja tudi 

poročanje o posledicah in vzrokih nastanka škodnih dogodkov ter o nujnih ukrepih 

preprečitve ali znižanja nadaljnje škode. Z rednim poročanjem o škodnih dogodkih 

operativnega tveganja ustvari institucija bazo škodnih dogodkov, s pomočjo katere si lahko 

ustvari dejanski profil tveganja v določenem časovnem obdobju za posamezna poslovna 

področja in skupno, če jih združi v enotni profil tveganja institucije. V finančni praksi se na 

področju upravljanja operativnega tveganja pojavljajo in delujejo združenja, ki za svoje 

članice upravljajo baze škodnih dogodkov. Na tak način si finančne institucije oblikujejo 

veliko in pisano bazo dejanskih škodnih dogodkov. Med njimi so tudi taki z redko 

pojavnostjo, kar je pomembno za identifikacijo tveganja in pripravljenost na nepričakovane 

škodne dogodke. Večina teh združenj deluje na svetovni ravni. V Evropi je zelo znana ORX, 

ki združuje sedeminpetdeset članic, ki si medsebojno izmenjujejo podatke o škodnih 

dogodkih operativnega tveganja. V zvezi s poročanjem in uporabo podatkov so sprejele 

ustrezne standarde, ki so dostopni na spletni strani ORX.
2
 Standardi, ki so usklajeni z 

direktivami CRD, ki jih pripravlja ECB na področju upravljanja operativnega tveganja, jim 

omogočajo kakovostno uporabo podatkov iz baze škodnih dogodkov za matematično-

statistične preračune, analize in simulacije.  

 Spremljanje tveganja v času je mišljeno kot del neprekinjenega procesa upravljanja tveganja. 

Po fazah identifikacije in ocenitve tveganja sledijo ukrepi. V skladu z oceno tveganja pred 

                                                 

2
 http://www.orx.org/index.php 
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uvedbo ukrepov institucija izdela profil operativnega tveganja. Profil tveganja je časovno 

izdelan presek nekega krajšega časovnega obdobja, v katerem sta se izdelovali identifikacija 

in ocena tveganja. Institucija nato v skladu s svojo politiko upravljanja tveganja določi, katero 

tveganje je zanjo sprejemljivo in za katero bo izvedla ukrepe njegovega znižanja. Potem sledi 

faza uvedbe in izvajanja ukrepov. Nekateri strokovnjaki ta proces imenujejo življenjski cikel 

operativnega tveganja. Za nekatere ukrepe se sicer da predvideti in z veliko stopnjo 

verjetnosti določiti rezultate ukrepov že v času njihove uvedbe. O tem bomo več pisali v 

naslednjih poglavjih, ko bomo proučevali učinkovitost in ekonomičnost/racionalnost ukrepov 

znižanja tveganja. Ker pa je operativno tveganje na veliko področjih kljub uvedbi ukrepov 

njegovega znižanja nepredvidljivo, ga je treba v časovnih intervalih spremljati. Skozi 

presečne preglede identifikacije in ocene tveganja se izdelujejo profili, ki upravljavcem 

tveganja in višjemu vodstvu pokažejo, v katero smer se giblje. Tako se pokažejo rezultati 

uvedbe ukrepov in hkrati tudi identificirajo neka nova tveganja, ki jih v prejšnjem obdobju ni 

bilo zaznati. Ker je višje vodstvo odgovorno za upravljanje tveganj, je eden izmed ciljev 

sistema upravljanja tveganj združevanje in posredovanje informacij o njem višjemu vodstvu, 

da bi razumeli tveganje in sodelovali pri njegovem zmanjšanju. Tako poročanje naj kaže na 

tveganje ter ugotavlja in prikazuje učinkovitost ukrepov njegovega znižanja. Na neki način je 

spremljanje tveganja prikaz uspešnosti njegovega obvladovanja s strani institucije skozi čas. 

Ob tem ne smemo pozabiti, da sta obveščanje in poročanje zunanjim institucijam in 

nadzornikom del procesa poročanja o tveganju ter da mora biti to konsolidirano z notranjim 

poročanjem. Zunanje poročanje je običajno predpisano, zato morajo institucije, ki poročajo, 

temu prilagoditi svoj sistem zbiranja in pošiljanja podatkov o škodnih dogodkih operativnega 

tveganja.  

Kapitalski sporazum Basel II zagovarja naslednje načelo: informacijski tokovi znotraj 

finančne institucije imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju in ohranjanju učinkovitega okvira 

upravljanja operativnega tveganja. Kot v svojem članku razlagata Sabatini in Haubenstock 

(2011), bi morale institucije vzpostaviti notranje komunikacijske tokove dosledno v skladu s 

politiko in kulturo upravljanja tveganj v banki. Poročevalski tokovi naj bi služili vodstvu za 

spremljanje učinkovitosti sistema za obvladovanje operativnega tveganja ter s tem tudi 

omogočili upravam in nadzornim svetom ugotavljanje uspešnosti njihovega poslovanja.  

3.2.6 Ločevanje tveganj 

Zakaj ločevati tveganja? Predvsem zaradi alokacije kapitala. Baselski sporazum navaja, da so 

finančne institucije na eni strani dolžne zagotavljati namenski kapital po vrsti tveganj, na 

drugi strani pa morajo spremljati svojo ranljivost ločeno po vrsti tveganj. Razmejitve tveganj 

so potrebne tudi zato, da se ne sešteva tveganost poslovanja in da se ne množijo kapitalske 

zahteve. Ločevanje tveganj je še posebej pomembno za identifikacijo operativnega tveganja, 

ker se to tveganje pojavlja najobširneje na vseh področjih in v vseh poslovnih procesih 
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finančnih institucij. Operativno tveganje je edino tveganje, ki se pojavlja tudi v procesih 

upravljanja drugih tveganj. 

Eno izmed temeljnih načel upravljanja tveganj, povzetih po baselskem kapitalskem 

sporazumu, je zagotavljanje kapitalske ustreznosti glede na obseg in vrsto tveganja. V zvezi s 

tem morajo banke izračunavati in zagotavljati regulatorni kapital po treh temeljnih vrstah 

tveganj: za kreditno, operativno in tržna tveganja. Če želijo finančne institucije aktivno 

upravljati tveganja, jih morajo identificirati in izdelati njihov pričakovani profil ter ga po 

nekem opazovanem obdobju primerjati z dejanskim profilom glede na realizirane škodne 

dogodke. V zvezi s tem morajo imeti banke popoln pregled nad posameznimi vrstami 

tveganja, sicer jim ne bi uspelo preudarno pretehtati potrebe po dejansko potrebnem 

notranjem kapitalu glede na zahtevan regulatorni kapital. 

Ker je upravljanje tveganj ponavljajoči se proces, morajo finančne institucije na neki način 

ločevati tveganja tudi zato, da skozi opazovana obdobja za nazaj primerjajo učinkovitost 

svojih blažitvenih (mitigacijskih) procesov, ki so jih izvajale, da bi se zaščitile pred 

negativnimi učinki tveganj poslovanja. V tem podpoglavju povzemamo tudi ugotovitve 

(Kobal 2008), pridobljene s predhodno raziskavo s področja upravljanja operativnega 

tveganja.  

Najprej bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako ločevati tveganja. V praksi obstaja več 

načinov ali principov, po katerih je možno ločevati tveganja. Predstavili bomo nekaj tistih, ki 

smo jih ugotovili pri proučevanju teorije in prakse upravljanja tveganj. Noben način ni 

posebej priporočen ali zapovedan. Na kratko bomo opisali njihove značilnosti, morebitne 

slabosti in prednosti.  

Načini ločevanja tveganj po učinku, mestu nastanka, dejavnikih in vzrokih:  

- ločevanje po učinku: načelo ločevanja tveganj po učinku zahteva analizo škodnih 

dogodkov glede na njihov negativni učinek na poslovanje finančne institucije. 

Negativni učinki se razen v posebnih primerih vedno kažejo kot negativni finančni 

učinki, sicer ne gre za škodne dogodke z naslova tveganj. Škodni dogodki povzročajo 

neposredno škodo ali izgubo in posredno škodo ali izgubo. V teh primerih se lahko 

pojavi še tako imenovana povezana ali kolateralna škoda ali izguba. Izgube se 

večinoma merijo v izrednih odhodkih in izpadih načrtovanih prihodkov. Sami po sebi 

negativni finančni učinki niso vsebinsko tako specifični, da bi enolično in nedvoumno 

pripomogli k ločevanju tveganj. Niti računovodski informacijski sistem ni tako bogat z 

opisnimi podatki, da bi z informacijami zadovoljil izvajalce pri ločevanju tveganj. 

Zamudno in zahtevno delo bi bilo, če bi se za ločevanje tveganj lotili analize pisnih 

prilog, ki so priložene pri knjiženju izrednih odhodkov. V primerih izpadov 

načrtovanih odhodkov pa je ta pot skoraj nemogoča. Pri doslednem upoštevanju 

načela, da je škodni dogodek z naslova tveganj samo tisti, ki povzroči neposredno ali 
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posredno finančno izgubo, je z manjšo uspešnostjo mogoče ločevati tveganja glede na 

njihov negativni učinek; 

- ločevanje po mestu nastanka, generiranja: načelo ločevanja tveganj po mestu nastanka 

ali lokaciji generiranja tveganja zahteva natančno določitev oziroma lokaliziranje vseh 

korakov v postopkih izvajanja poslovnih funkcij v bankah. Upoštevanje tega načela je 

možno samo v primerih, da finančna institucija pred tem izvede natančen popis 

poslovnih procesov in hkrati alocira vsak korak na določeno stroškovno mesto. 

Sodobni računovodski informacijski sistemi v finančnih institucijah načeloma ne 

omogočajo vodenja povezane evidence izrednih odhodkov glede na mesto, kjer se je 

pojavil vzrok njihovega nastanka, temveč vodijo mesto, kjer so se ti odhodki pojavili, 

udejanjili oziroma knjižili po računovodsko. Pri takem ločevanju tveganj se prav tako 

pojavi problem pri posrednih škodah in izpadih načrtovanih prihodkov; 

- ločevanje po dejavnikih, ki povzročajo tveganja: na sama tveganja in ogroženost 

finančne institucije pri poslovanju vplivajo različni dejavniki. Večino bi jih lahko v 

grobem strnili v posamezne klasificirane razrede, kot so zunanji in notranji dejavniki, 

ali pa na dejavnike, kot so ljudje, tehnologije, institucija. Lahko bi dejavnike 

klasificirali tudi na še podrobnejše razrede. Vendar pa je težko trditi, da se škodni 

dogodki z naslova posameznega tveganja udejanjajo zgolj pri posamezni vrsti 

dejavnikov. Resda obstajajo taki, ki so tipični za posamezno vrsto tveganja, vendar 

obstajajo tudi taki, ki jim lahko pripišemo vse tri vrste tveganja. Tehnologija je na 

primer dejavnik, ki povzroča operativno tveganje. Komitent na drugi strani povzroča 

najmanj operativno in kreditno tveganje, v posameznih mejnih primerih pa tudi tržna 

tveganja. Pri takem principu ločevanja tveganj bi imeli veliko težav, saj ni mogoče 

izdelati modela, po katerem bi bilo možno pripraviti tako klasifikacijo dejavnikov, da 

bi z njihovo pomočjo enoznačno in dosledno ločevali tveganja;  

- ločevanje po vzrokih nastanka škodnih dogodkov: načelo določevanja in ločevanja 

tveganj po vzrokih nastanka škodnih dogodkov zahteva vnaprejšnjo določitev in 

kategorizacijo vzrokov za nastanek škodnih dogodkov za identifikacijo tveganj. 

Bankam in zavarovalnicam so na voljo različne kategorizacije, ki so nastale iz 

izkušenj v procesih upravljanja tveganj. Na področju upravljanja z operativnim 

tveganjem sta znani klasifikaciji po sporazumu Basel II. Tudi pri kreditnem in tržnih 

tveganjih obstajajo različni nabori razvrščenih vzrokov za škodne dogodke, ki so jih 

banke in njihove asociacije pripravile za identifikacijo tveganj. Nabor vzrokov je 

najobširnejši pri operativnem tveganju, saj to pokriva najširšo paleto dejavnosti v 

bankah. Druga tveganja, tako tržna kot predvsem kreditno imajo ožji nabor vzrokov 

nastanka škodnih dogodkov. Praktične izkušnje v procesih identifikacije tveganj so 

pokazale, da je ločevanje tveganj po vzrokih nastanka škodnih dogodkov najbolj 

transparenti način, ki približno enakomerno ločuje kreditno od operativnega in tržna 

od operativnega in pušča najmanj nedoločenih tveganj oziroma takih škodnih 

dogodkov, ki bi jih lahko delo ali v celoti pripisali dvema ali več tveganjem. Dobra 
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podlaga za kvalitetno ločevanje tveganj po vzrokih je dosledno zveden proces 

identifikacije tveganj.  

Glede načel v procesu ločevanja tveganj je treba poudariti, da je teoretično sicer možno, da bi 

hkrati ločevali vsa tri tveganja med seboj, vendar se je to v praksi izkazalo za neprimeren 

način. Težko ga je izvajati tako, da bi dobili pregleden in enoznačen način ločevanja tveganj. 

Najbolje je določiti eno tveganje kot nosilca, na osnovi katerega se potem izvede ločevanje od 

drugih dveh. 

Na osnovi opazovanj in izkušenj dobre bančne prakse smo ugotovili, da je najbolje, da se 

določi operativno tveganje kot središčno tveganje, od katerega se ločuje kreditno in še posebej 

tržna tveganja. Če bi finančna institucija čutila potrebo, je možno posebej ločevati še kreditno 

tveganje od tržnih. Vendar se v praksi do sedaj ni pokazala taka potreba, saj so škodni 

dogodki med temi tveganji tako značilni in specifični, da je njihovo ločevanje zgolj opisni 

postopek in zbiranje podatkov z različnih informacijskih podlag. 

Kar zadeva ločevanje kreditnega in operativnega tveganja, v analizah tveganj prevladujejo 

stališča, da pri ločevanju teh dveh tveganj ni ustrezen način ločevanja končna izguba (ki je 

večinoma neplačilo ali nesolventnost kreditojemalca), temveč ločevanje po vzroku tveganja 

(angl. main risk driver) izgube pred končnim dogodkom. Vzrok tveganja je lažje klasificirati 

v kategorijo tveganja. Kategorizacija po vrsti izgube namreč lahko povzroči osredotočenje na 

napačno tveganje. Pri ločevanju kreditnega od operativnega tveganja si je moč pomagati s 

proučevanjem opredeljenih vzrokov za nastanek škodnih dogodkov, ki enoznačno in dosledno 

ločujejo tveganja, hkrati pa vključevati postopke arbitraže pri nejasnih in neopredeljenih 

dogodkih. 

Glede ločevanja tržnih in operativnega tveganja je treba poudariti, da je treba vse izgube, ki 

izhajajo iz neugodnih gibanj vrednosti pozicij finančne institucije in imajo svoj generični 

izvor v neizvedenih/neuspelih procesih in/ali procedurah ter v nepravilnem ali 

nepooblaščenem izvajanju procesov in procedur, obravnavati kot izgube s tržnega tveganja, ki 

jih je povzročilo operativno tveganje. Postopki ločevanja tržnih od operativnega tveganja se 

izvajajo na način proučevanja vzrokov, tako kot pri ločevanju tržnih od kreditnega tveganja. 

V primerih ločevanja tržnih od operativnega tveganja je odstotek preseka večji kot pri 

ločevanju tržnih od kreditnega tveganja. Prav zato je treba že pri proučevanju vzrokov za 

nastale škodne dogodke pravočasno vključiti postopke arbitriranja. Pri tem zelo pomagajo 

upoštevanja definicij tržnih tveganj in iskanje vzrokov za nastale škodne dogodke izven njih.  

Glede presoje in arbitraže pa je treba omeniti, da naj bi se pri ločevanju tveganj v posameznih 

primerih, ko so okoliščine vzroka, izvora in povzročitelja nejasne, odgovorni poslovnih 

področij, kjer se je škodni dogodek zgodil ali je bila možnost njegovega nastanka 

evidentirana, sami dogovorili in opredelili za eno izmed vrst tveganja. Pri tem se lahko 

uporabi mnenje strokovnjakov za upravljanje tveganj. V primeru nesoglasja o obravnavi 
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določenega tveganja se običajno odločitev prepusti arbitražni skupini, ki jo poleg odgovornih 

vodij organizacijskih enot, kjer se je škodni dogodek zgodil ali je bila možnost njegovega 

nastanka evidentirana, sestavlja tudi vodja področja upravljanja tveganj, ki naj bi bil hkrati 

tudi vodja take skupine in naj bi predstavljal prevladujoči glas v primerih neodločenega 

glasovanja. V bazi podatkov se tovrstni arbitrirani dogodek hkrati zavede kot kreditno ali 

tržno in tudi kot operativno tveganje, vendar se enega označi s tako imenovano »regulatorno 

zastavico« zaradi preprečevanja dvojnega štetja izgube, ki izhaja iz obravnavanega dogodka. 

Dogodek bo tako označen z »opozorilno zastavico« in se bo v bazi podatkov vodil samo 

evidenčno. 

Zastavlja se vprašanje, ali je možno popolno ločevanje tveganj ali delna alokacija. Nerealna bi 

bila pričakovanja nadzornikov finančnih institucij, uprav in višjega menedžmenta, da bi bili 

lastniki procesov in strokovnjaki za upravljanje tveganj sposobni v praksi dosledno in 

enoznačno ločiti vsa tveganja. Tveganja niso niti v teoriji, še manj pa v praksi strogo ločena 

med seboj. Definitivno ni vsako tveganje tako natančno definirano in omejeno, da nanj ne bi 

vplivalo drugo tveganje, in obratno. Tako kot tudi poslovanje finančnih institucij z vidika 

izdelkov in storitev ni natančno definirano in omejeno. Po proučitvi baz škodnih dogodkov je 

bilo na podlagi udejanjenih škodnih dogodkov ugotovljeno, da imajo tveganja medsebojne 

preseke v velikosti 5–20 %. Ta odstotek je malo nižji med kreditnim in tržnimi tveganji, 

neprimerno višji pa med operativnim in kreditnim ter operativnim in tržnimi tveganji. 

Najnovejša proučevanja na področju upravljanja tveganj ob problematiki njihovega ločevanja 

razkrivajo tudi problematiko korelacij med tveganji. Postavljajo se odprta teoretična 

vprašanja, ali je prav in dovolj, da v duhu kapitalskega sporazuma Basel II upravljamo vsako 

tveganje posebej, ali se moramo izvajanja učinkovitega procesa upravljanja vseh tveganj v 

bankah lotiti celovito, tako da upoštevamo tudi korelacije med tveganji. V takih pogledih se 

kažejo zmotna stališča nekaterih strokovnjakov s področja upravljanja tveganj in nadzornikov 

bančnega poslovanja, da je dovolj, da se posamezna tveganja identificirajo in ocenijo po 

načelu stresnih scenarijev. Tako dobljen seštevek ocenjene velikosti in intenzivnosti tveganj 

pa naj bi bila dovolj ustrezna podlaga za zagotavljanje potrebnega notranjega kapitala. Tako 

zmotno prepričanje bi lahko veljalo samo v primerih, ko med tveganji sploh ne bi obstajale 

korelacije. Če upoštevamo korelacijske odnose med posameznimi vrstami tveganj, ne bi smeli 

za potrebe po teh scenarijih enostavno sešteti vsega slabega, kar preti bankam po vseh vrstah 

tveganj. V takem primeru bi zagovarjali nerealni princip, da se lahko vsi negativni dogodki – 

incidenti in njihovi učinki seštevajo, »podrejo kot domine«. Če bi se lotili proučevanja 

korelacij med tveganji, bi ugotovili, da te obstajajo v različni moči in v različnih smereh. 

Tako kot obstajajo pozitivne korelacije, ki bi lahko dovoljevale seštevek tveganj oziroma 

njihovih negativnih učinkov, obstajajo tudi negativne korelacije, ki tveganja med seboj 

izključujejo.  
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Vsekakor je primerno in na področju delovanja finančnih institucij sprejeto načelo, da se 

stremi k čim višji stopnji ločevanja tveganj. Tako se lahko dobi točnejša slika ogroženosti 

finančne institucije in se zagotovi ustrezen obseg notranjega kapitala po posamezni vrsti 

tveganja. Vendar je treba pri tem upoštevati, da popolno ločevanje ni možno. Prav zato velja 

priporočilo, da si finančne institucije z metodologijo in ustreznimi interni akti vnaprej 

predpišejo način, kako bodo ravnale na mejnih področjih in na področjih presekov tveganj. 

Tak način je sprejeta Politika ločevanja tveganj, ki služi kot notranji dokument, ki je višjemu 

menedžmentu, lastnikom procesov in strokovnjakom za upravljanje tveganj v pomoč pri 

procesih identifikacije in ločevanja tveganj. Politika običajno vsebuje opredelitev posameznih 

tveganj in škodnih dogodkov, ki iz njih izhajajo. Iz te politike izhajajo temeljna načela 

ločevanja tveganj, način arbitraže in pristojnosti ter odgovornost posameznikov in 

organizacijskih enot. Dodatno vrednost zagotavljajo tej politiki priložene navedbe in opisi 

posameznih tipičnih primerov ločevanj med posameznimi tveganji. Običajno ji sledijo 

izvedeni dokumenti v obliki navodil, obrazcev, poročil in sklepov. Priporočljivo je, da se v 

finančnih institucijah lotijo ločevanja tveganj hkrati oziroma takoj po izvedenih procesih 

identifikacije tveganj za načrtovani profil tveganja ter seveda pri evidentiranju in poročanju o 

škodnih dogodkih za dejanski profil tveganja poslovanja institucije. 

Finančne institucije, ki želijo zagotoviti dovolj velik obseg ustreznega notranjega kapitala in 

dolgoročno primerjati svoj dejanski profil tveganja s predvidenim, morajo biti na neki način 

usposobljene za ločevanje tveganj. Postopki ločevanja tveganj niso enostavni ter zahtevajo 

določeno mero znanja in praktičnih izkušenj. Za institucije je značilno, da si s pomočjo 

politike ločevanja tveganj postavijo temeljna načela in pravila za izvedbo tehnik ločevanja 

tveganj, ki so uspešna v tej meri, da ne puščajo dvomov o preudarni alokaciji tveganj glede na 

zagotovljen notranji kapital. Regulatorji priporočajo, da se tveganja ločujejo po vzrokih 

nastanka škodnih dogodkov. Načela ločevanja tveganj so uporabna ob upoštevanju dejstva, da 

se tveganja med seboj obravnavajo ločeno. Običajno v praksi ni vedno tako, zato se pri 

ločevanju tveganj upošteva, da obstajajo med njimi povezave, ki imajo različne vplive in 

učinke. To spoznanje lahko spremeni politiko ločevanja tveganj in zahteva nov poglobljen 

pogled v problematiko učinkovitega upravljanja tveganj in zagotavljanja ustreznega 

notranjega kapitala. 

3.2.7 Modeli upravljanja operativnega tveganja 

Kaj je model, kako je sestavljen in kako deluje? Modeli se uporabljajo v različnih vedah. 

Najbolj so znani in prepoznavni modeli, ki se uporabljajo v tehničnih vedah. Najpogosteje pa 

se modeli uporabljajo v matematiki in fiziki. Pri pregledu vsebin Stanfordske enciklopedije o 

filozofiji smo ugotovili, da teorija modelov in njihov opis temeljita na matematiki. Hkrati pa 

omenjena enciklopedija opisuje, da se je teorija modelov s pomočjo logike in semantike 

uveljavila tudi v drugih vedah in praksah (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2011).  
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Brown, Recker in West (2011) obširno opisujejo in razlagajo modele poslovnih procesov. Pri 

tem poudarjajo virtualni pristop, ki naj bi se izvajal kot »3D Business Process Modeling 

Notation (BPMN)«. Avtorji izpostavljajo, da so pomembne sodelovalne tehnologije ter da so 

modeli široko uporabni pri analitiki in odločanju ter tudi v tehničnih zadevah. To nakazuje 

ustreznost sodelovalne tehnologije in zahtevne organizacijske naloge. Večina pristopov 

modeliranja v poslovnih procesih je do sedaj še vedno omejena zaradi pomanjkanja 

prostorskih referenc in prevladujoče uporabe dvodimenzionalne metodologije modeliranja. 

Z razvojem ekonomske znanosti in uporabo sodobnih metod so se razvili modeli tudi na 

področju ekonomije, še posebej v organizaciji poslovanja in pri informacijski podpori. Brown, 

Recker in West (2011) razlagajo pojem poslovni model kot prikaz načina, kako organizacija 

ustvarja in zagotavlja novo vrednost. Hkrati navajajo, da izhaja izgradnja poslovnega modela 

iz strategije organizacije. Znano je, da je ekonomija veda, v kateri je težko ali sploh nemogoče 

eksperimentirati. Prav zato je uporaba modelov nujna pri razvoju teorije in njenem prenosu v 

praktično uporabo. Za potrebe doktorske disertacije bomo uporabljali pojem model kot urejen 

kompleks elementov, aktivnosti in povezav med njimi z namenom in ciljem delovanja. Model 

bo predstavljal objekt – objekt v smislu oblike in delovanja za doseganje zastavljenih ciljev. 

Ker bomo na osnovi ugotovitev raziskave predlagali model upravljanja operativnega tveganja, 

bomo v tem poglavju navedli in opisali modele, ki so bili razviti in postavljeni za upravljanje 

operativnega tveganja. Nekaj modelov je objavljenih v člankih in razpravah na konferencah, 

večina pa jih je objavljenih in predstavljenih kot komercialna ponudba za rešitve pri 

upravljanju operativnega tveganja, ki so jih za finančne institucije pripravile posebej 

specializirane organizacije. Na tem področju je nastalo veliko znanstvenih in strokovnih 

člankov ter knjig. Pojem model pri upravljanju tveganj proučujejo in podrobno opisujejo 

Diers, Eling in Linde (2013). Po proučitvi smo ugotovili, da avtorji predstavljajo teoretične in 

komercialno ponujene modele, ki sledijo načelom v sklenjenem kapitalskem sporazumu Basel 

II in vsem dokumentom, ki so nastajali v procesih njegove uveljavitve. Enako velja za 

področje sporazuma Solventnost 2 na področju zavarovalništva.  

Iz do sedaj pregledanih in proučenih modelov izhaja, da jih je večina namenjenih 

ovrednotenju tveganja za potrebe njegovega spoznavanja ter usmerjenih v procese njegove 

identifikacije in ocenjevanja. To potrjujeta tudi Tummala in Leung (1996), ki v svojem delu 

natančno navajata postopke in procese v modelu, ki ga predstavljajo. Poudarjata, da je model 

namenjen upravljanju tveganj z ocenjevanjem varnosti in zanesljivosti poslovanja glede na 

tveganja. 

V glavnem gre za modele izračuna pogostosti, verjetnosti in moči škodnih dogodkov 

operativnega tveganja. Spoznali in proučili smo nekatere modele, ki prikazujejo napovedani 

profil tveganja finančne institucije. Avtorji ponujajo modele predvsem kot rešitve, v katerih si 

institucije s pomočjo matematično-statističnih metod izračunajo napovedani profil tveganja. 

Pri tem gre za zbiranje in obdelavo podatkov, na osnovi katerih lahko izračunajo pojavnost in 
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obseg škodnih dogodkov. Taki modeli so posebej pomembni za institucije, ki se pripravljajo 

na prehod k višjim pristopom upravljanja operativnega tveganja. Pri takem načinu predvideni 

napovedani profil tveganja neposredno vpliva na izračun minimalnega kapitala. Za napovedi 

pričakovanih in nepričakovanih škod, ki prikazujejo profil tveganja, avtorji ponujajo različne 

metode, ki poleg zbiranja in urejanja podatkov vključujejo tudi simulacije prihodnjih 

dogodkov. Nekateri modeli so usmerjeni v izračun kapitalske ustreznosti v primerih uporabe 

naprednega pristopa upravljanja operativnega tveganja, kar je primer predvsem v bankah. 

Taki modeli so praviloma obrnjeni v zgodovino in prihodnost. Smithson (2000, 4) v svojem 

članku predstavlja model napovedovanja tveganja z uporabo diskriminantne analize za 

določanje pomembnih dogodkov, ki povzročajo izgube operativnega tveganja ob hkratnem 

upoštevanju moči in pogostosti dogodkov. Ta model označuje kot aktuarski pristop. Ob tem 

pa predstavlja tudi model vzročne mreže, ki omogoča napovedovanje prihodnosti po analizi 

vzrokov za nastanek preteklih škodnih dogodkov z ugotavljanjem in napovedovanjem 

možnega trenda za take in podobne dogodke v prihodnosti. Za pogled nazaj ponuja model z 

imenom faktorski pristop, ki temelji na pomembnih dejavnikih tveganja in jih analizira po 

posameznih poslovnih področjih. Kot smo omenili, vplivata pri takih področjih obvladovanje 

in profil tveganja neposredno na izračun ustreznega kapitala za kritje tveganja. Pri osnovnih 

in standardih pristopih je namreč obseg poslovanja tisti, ki vpliva na izračun zahtevanega 

kapitala. V takem primeru model ni potreben, ker je za izračun kapitala predpisana 

metodologija regulatorja. Nekaj je tudi modelov, ki so namenjeni načinu poročanja in razkritij 

v zvezi s tveganji. Modeli poročanja so usmerjeni predvsem v zbiranje in urejanje podatkov 

za ustvarjanje skupnih baz podatkov o škodnih dogodkih, nekateri pa v interno poročanje o 

spremljanju operativnega tveganja, kot smo to opisali v podpoglavju o spremljanju tveganja. 

Veliko je komercialnih ponudb, ki se kitijo z imeni modelov upravljanja operativnega 

tveganja. Za njimi se skrivajo ponudbe razvijalcev oziroma proizvajalcev informacijske 

podpore za procese upravljanja operativnega tveganja. Te podpore so tipske, običajno v 

paketnih ponudbah. Na željo naročnika in običajno na priporočilo ponudnika jih je možno 

tudi ustrezno prilagoditi posamezni finančni instituciji glede na obseg in kompleksnost 

njenega poslovanja za potrebe upravljanja operativnega tveganja, kot ga razlagajo in 

zagovarjajo regulatorji in strokovna priporočila.  

Nekateri avtorji ponujajo v svojih delih model kot način uporabe priporočil upravljanja 

tveganja ob upoštevanju dobrih poslovnih praks in sodobnih načel. Tako na primer Franzetti 

(2011) v svojem delu najprej navaja in opredeljuje teoretične podlage in dejstva o upravljanju 

tveganj, nato pa v nadaljevanju vse praktične načine in rešitve v procesih upravljanja tveganja 

poimenuje kot modele. Tudi King (2001, 111–188) v svojem delu v uvodu pojasnjuje 

operativno tveganje, v nadaljevanju pa opiše principe in postopke evidentiranja, merjenja in 

ocenjevanja operativnega tveganja. V tretjem poglavju avtor predstavlja tri modele 

upravljanja operativnega tveganja in poglavje poimenuje Modeliranje operativnega tveganja. 

V svoji knjigi seveda ne predstavi modelov upravljanja operativnega tveganja v celoti, torej 

od identifikacije tveganja do njegovega obvladovanja in poročanja o njem. Njegovi modeli so 
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usmerjeni izključno v procese ugotavljanja in zavedanja tveganja. Predstavljen in dobro 

opisan je model Delta – ETV, ki omogoča institucijam razviti svoj sistem identifikacije, 

merjenja in ocenitve tveganja. Temeljna metoda v tem modelu je metoda Delta, ki deluje po 

principih predvidenih scenarijev. Naslednji v poglavju je vzročni model, ki temelji na 

Bayesianovi odločitveni teoriji. Predstavlja jo kot tehniko ocenjevanja tveganja. Avtor 

zagovarja tezo, da vzroki puščajo posledice. Teorijo pojasnjuje s preprostimi primeri. Avtor to 

pojasnjuje na tak način, da predpostavlja, da lahko v primeru, če vemo za vzrok, z veliko 

gotovostjo predvidimo posledico – na primer, da kajenje povzroča raka. Tako lahko 

potegnemo vzporednice med vzroki škodnih dogodkov operativnega tveganja in posledicami, 

ki jih ti povzročijo v poslovnem okolju. Iz tega razloga uporablja teorijo vzročnosti kot temelj 

za izgradnjo modela predvidenih dogodkov in stanj. Avtor v nadaljevanju predstavi model, ki 

je usmerjen in prirejen izključno identifikaciji in ocenitvi operativnega tveganja.  

Po proučitvi drugih razpoložljivih virov smo ugotovili, da je večina predstavljenih in opisanih 

modelov s področja upravljanja operativnega tveganja usmerjenih v identifikacijo in njegovo 

ocenitev. Modeliranje naj bi omogočalo zavedanje tveganja v finančnih institucijah. V 

razvitejših modelih pa omogoča ovrednotenje tveganja do take mere, da je mogoče rezultate 

uporabiti za izračune kapitala v naprednih pristopih upravljanja tveganja, v katerih 

napovedani profil tveganja neposredno vpliva na model izračuna potrebnega kapitala.  

Kot smo navedli v uvodu pri ciljih in namenu raziskave, želimo v doktorski disertaciji 

predstaviti model, ki bo podlaga za izboljšave v procesih odločanja o obvladovanju tveganja. 
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4 EKONOMIČNOST POSLOVANJA IN UPRAVLJANJE TVEGANJ 

Teorija racionalne izbire je poudarjena v večini opredelitev ekonomike podjetja. Zakon o 

redkosti dobrin kot temeljni zakon v ekonomski znanosti pogojuje uveljavitev teorije 

racionalne izbire in racionalno motivirano vedenje posameznikov. Tukaj se srečata sociološka 

in ekonomska znanost, ki obravnavata problem racionalne izbire vsaka s svojega vidika. Clive 

in Cara Beed (Beed in Beed 2006) obširno opisujeta neoklasično teorijo racionalne izbire. 

Zanimivo je, da avtorja primerjata svojo teorijo z vrednotami krščanskih naukov in religije. 

Pri tem izpostavljata osebne interese in iščeta vzroke za racionalnosti. Ker je človek temeljni 

subjekt vseh odločitev in izbire, tudi v primerih delovanja gospodarskih družb, je zanimiv tudi 

pogled na sociološko teorijo racionalne izbire. Kot v svojem članku navaja Lavrič (2007), je s 

tega vidika delovanje akterja racionalno samo toliko, kolikor akter pravilno, to je skladno s 

pogledi empirične znanosti, razume vse okoliščine, ki so povezane z njegovimi smotri in 

sredstvi za njihovo dosego. Avtor navaja ugotovitev sociologa Maxa Webra, in sicer da je 

mogoče racionalno delovanje razumeti kot tisto delovanje, ki temelji na jasni zavesti o cilju in 

na sistematičnem ocenjevanju sredstev za dosego tega cilja, pri čemer je izhajal iz družbenega 

akterja (posameznika) in njegovega razumevanja sveta. Očitno se srečamo z dvojnostjo teorij 

enega problema. Prva je usmerjena v ekonomsko delovanje poslovnih subjektov, druga pa v 

človeka posameznika. Upoštevanje obeh vidikov je bila podlaga za nastanek in razvoj nove 

veje ekonomske teorije. Ta je rezultat struje novega monetarizma. Teorija se imenuje teorija 

racionalnih pričakovanj in temelji na predpostavkah, da se poslovni subjekti obnašajo 

racionalno ter da pri tem uspešno ocenjujejo in napovedujejo prihodnja ekonomska gibanja. 

Po teoriji poslovni subjekti temu prilagajajo svoje poslovne odločitve in aktivnosti 

(Veselinović 2009, 21). Na racionalno se odzivajo z racionalnim. Za pričujočo doktorsko 

disertacijo je pomembno, da poznamo in obravnavamo oba vidika teorije racionalne izbire kot 

temeljno načela ekonomike poslovanja v finančnih institucijah. Neposredne literature o 

proučevanju racionalnosti ukrepov obvladovanja operativnega tveganja je malo ali skoraj nič, 

zato se bomo usmerili v ekonomsko teorijo s področja stroškov poslovanja. Pri raziskavi 

odločanja o teh ukrepih se bomo posluževali dognanj sociološke teorije glede racionalne 

izbire.  

4.1 Ekonomika poslovanja v gospodarskih družbah 

Kot smo navedli v uvodu tega poglavja, sili redkost dobrin gospodarske subjekte v racionalno 

obnašanje. Za namen doktorske disertacije bomo proučevali le tiste vidike ekonomičnosti 

poslovanja, ki obravnavajo racionalnost ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. 

Proučili bomo upravljanje operativnega tveganja z vidika stroškov in vpliva na uspešnost 

poslovanja.  
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4.1.1 Načela rentabilnosti in ekonomičnosti 

V načelih ekonomičnosti poslovanja gospodarskih družb avtorji navajajo in razlagajo pojme, 

kot so potrebe, dobrine, potroški, stroški, oportunitetni stroški, dobiček in izguba, kot 

temeljne dejavnike ekonomike. Z njihovo pomočjo razlagajo smotre in cilje podjetniškega 

delovanja. 

Rebernik (2009) navaja, da razumevanje ekonomike temelji na spoznanju, da obstaja stalen 

razkorak med človeškimi željami in potrebami ter proizvodnimi možnostmi, da bi želje 

zadovoljili. Ta razkorak je posledica redkosti dobrin, zaradi katere so omejene možnosti 

zadovoljitve potreb posameznika, skupine ali družbe kot celote (Rebernik 2009, 14). Redkost 

dobrin in potreba po izbiri se dogajata na ravni družbe, gospodarske družbe in posameznika. 

Kot v svoji knjigi navaja omenjeni avtor, se ekonomika podjetja ukvarja samo s tistim delom 

objektivne stvarnosti, ki mu lahko rečemo ekonomska stvarnost, oziroma samo s tistimi 

ekonomskimi problemi, ki imajo svoje vzroke v tej stvarnosti. Po njegovem mnenju so 

ekonomski samo tisti problemi, ki nastanejo, kadar zaradi redkosti dobrin in proizvodnih 

virov ne moremo zadovoljiti vseh potreb. Pojem rentabilnost, ki predstavlja donos glede na 

stroške poslovanja, bomo za potrebe doktorske disertacije obravnavali in upoštevali pod 

okriljem pojma ekonomičnost. Ta predstavlja ekonomiko podjetja kot vedo o gospodarjenju. 

Keramidou in drugi (2013) raziskujejo in opisujejo odnos med učinkovitostjo in 

dobičkonosnostjo. Pri tem izpostavljajo, da rezultati njihovih raziskav ne potrjujejo obstoja 

močne pozitivne korelacije med učinkovitostjo in donosnostjo. Trdijo, da tista podjetja, ki 

imajo zmožnost poslovanja, izdelave izdelkov in izvajanje storitev z najboljšimi praksami, 

niso vedno sposobna generirati največjih dobičkov. 

Za potrebe doktorske disertacije bomo obravnavali ekonomiko in racionalno poslovanje na 

področju obvladovanja operativnega tveganja v finančnih institucijah.  

4.1.2 Upravljanje stroškov poslovanja 

V teoriji ekonomike so stroški cenovno izraženi potroški proizvodnih virov (Rebernik 2009, 

159). Za potrebe doktorske disertacije je dovolj, da prikažemo in spoznamo osnovna načela za 

upravljanje stroškov podjetja. Iz dostopnih virov smo ugotovili, da je najpogostejši pojem v 

zvezi s tem obvladovanje stroškov in da se skriva v gospodarjenju kot dejavnosti, ki je v 

resnici lahko razumljena kot ekonomija na splošno. Podjetje ne more poslovati, ne da bi s 

prihodki pokrilo svoje stroške. V tržnem gospodarstvu je ponudba izpostavljena konkurenci in 

prihodki so omejeni glede na tržne cene. Podjetja morajo za doseganje načrtovanega dobička 

gospodariti predvsem na odhodkovni strani. Vpliv podjetja, če ni monopolist, na nabavne 

cene je majhen in mu običajno preostane samo še optimiziranje porabe virov in obvladovanje 

stroškov. Gospodarjenje z načinom optimiziranja stroškov poslovanja na taki ravni, da se 

dosežejo načrtovani poslovni izidi, zahteva od menedžmenta dobro poznavanje stroškov. V 
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takem primeru morajo menedžerji realno prikazovati stroške po vrstah in vrednostih. Stroške 

je treba pravilno prikazovati tudi v času. V sedanjosti lahko stroške nadziramo, v prihodnosti 

pa znižujemo. Preteklost služi za pregled in analizo. Strokovnjaki poudarjajo, da je treba ločiti 

med zniževanjem in obvladovanjem stroškov. Zniževanje stroškov (angl. cost cutting) je zgolj 

kratkoročna oblika njihovega upravljanja. Postopki zniževanja stroškov so znani kot 

kvantitativni in delujejo po principu zniževanja cen potroškov in/ali obsega njihove porabe. Z 

zniževanjem je sicer možno kratkoročno izboljšati poslovanje, a na dolgi rok to ni nujno 

uspešno. Postopno se začnejo kazati posledice ukrepov zniževanja stroškov, ki negativno 

vplivajo na obseg in kakovost dejavnosti. V osnovi zniževanje stroškov dolgoročno ne prinaša 

želenih učinkov, saj se ukrepi vrnejo kot bumerang z negativnimi posledicami, ki lahko 

povzročijo slabšo kakovost proizvodnje in storitev, povečanje reklamacij, padec prodaje in 

cen. Na dolgi rok lahko ogrozijo rast in razvoj podjetja.  

Iz omenjenega razloga se velja lotiti procesa obvladovanja stroškov (angl. cost management), 

ki ima za cilj stabilno rast in razvoj podjetja ter ne vsebuje zniževanja stroškov. Ker rast 

podjetja povzroča oziroma omogoča tudi rast stroškov, je s procesom njihovega obvladovanja 

treba zagotoviti, da stroški rastejo počasneje kot prihodki (Rebernik 2009, 165). Menedžerji 

morajo dobro proučiti in poznati obseg ter kakovost uporabljenih virov, potroškov. Proces 

obvladovanja stroškov sestavljajo postopki sistematičnih analiz nastalih stroškov in uporaba 

metod, s katerimi izboljšujemo razmerje med vrednostjo izdelka ali storitve, ki jo dosega na 

tržišču, in med stroški, ki jih povzroča produkcija tega izdelka ali storitve. Zato je 

obvladovanje stroškov zelo pomemben proces za rast in razvoj podjetij, zlasti ker so v 

razmerah tržnega gospodarstva cene odvisne od tržnih dejavnikov. Stroškov ni mogoče 

uspešno obvladovati, ne da bi poznali vzroke za njihov nastanek. Če hočemo ugotoviti 

vzroke, pa moramo določiti nosilce ali povzročitelje stroškov (angl. cost drivers). Ob tem je 

treba podrobno proučiti tudi vse aktivnosti, v katerih nastajajo stroški. Ena izmed takih 

aktivnosti je tudi proces obvladovanja tveganj.  

4.2 Ekonomski pomen upravljanja tveganj 

Kot je že bilo omenjeno v poglavju o upravljanju operativnega tveganja, se v procesih 

njegovega upravljanja uporabljajo načela COSO, ki jih je razvila isto imenovana organizacija 

za identifikacijo in ocenjevanje operativnega tveganja. Združenje INTOSAI Professional 

Standards Committee (2011, 9) v svojem priročniku 'Guidelines for Internal Control 

Standards for the Public Sector' v zvezi z načeli navaja, da morajo biti ukrepi obvladovanja 

tveganj predvsem učinkoviti in racionalni. To pomeni, da morajo biti stroški ukrepov nižji od 

pričakovanih izgub, sicer bi bilo upravljanje tveganja neracionalno, neekonomično. Če bi 

institucija dalj časa vztrajala pri taki politiki, bi lahko povzročila situacijo, v kateri bi sicer 

učinkovito znižali ali celo odpravili tveganja, institucija pa bi na dolgi rok poslovala 

negativno, neuspešno. V nasprotnem primeru pa bi institucija, ki bi zaradi stroškov 

poslovanja zniževala, opuščala ali celo odpravljala ukrepe zniževanja operativnega tveganja, 
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v primeru škodnih dogodkov utrpela izgube ter v primerih, ko takih škod ne bi pravočasno in 

uspešno sanirala, zašla v resne težave in bi lahko propadla.  

4.2.1 Stroški ukrepov obvladovanja operativnega tveganja 

Za finančne institucije je pomembno, da obvladajo tveganja poslovanja tudi s stroškovnega 

vidika. Obširno o tem problemu piše Pathak (2005). V svojem prispevku navaja, da se vsako 

leto porabijo milijarde dolarjev za tehnologijo zaščite ljudi, informacijske tehnologije, 

premoženja in objektov. Varnostni standardi vodijo institucije, da izberejo in uporabljajo 

najboljše tehnične rešitve za težave, tveganja in varnost. Avtor navaja, da se varnostni 

incidenti pojavljajo vsak dan in da se, ko je en incident uspešno rešen, pojavi nov. Opozarja 

na začarani krog, ki se nikoli ne konča. Kljub tehnološkemu napredku vidi pomanjkljivosti v 

upravljanju tveganj in zagotavljanju varnosti. 

Tudi mi smo ugotovili podobno. Z dobrim poznavanjem in oceno ukrepov obvladovanja 

tveganj lahko prikažemo stroške njihovega obvladovanja. Iz opisa ukrepov in aktivnosti v 

tretjem poglavju smo ugotovili, da povzročajo več ali manj vsi ukrepi obvladovanja tveganja 

stroške. Nekateri ukrepi so neposredni in so namenjeni predvsem ali samo obvladovanju 

tveganja. Stroške takih ukrepov lahko hitro prepoznamo in jih enostavno ovrednotimo. 

Ugotovili smo, da je tako v primerih tehničnega varovanja, ki je namenjeno varovanju oseb in 

premoženja finančne institucije. Uvedba in izvajanje tehničnega varovanja sta neposredna 

ukrepa znižanja operativnega tveganja. Stroški v zvezi s tem se lahko v celoti vodijo na račun 

obvladovanja operativnega tveganja. Pathak (2005) poudarja, da ukrepi obvladovanja 

operativnega tveganja prispevajo k varnosti in so pogoj izboljšanje poslovnih procesov, 

vključno s stroški poslovanja. Na neki način jih avtor prepoznava kot stroške, ki pozitivno 

vplivajo na uspešnost poslovanja.  

Nekateri ukrepi obvladovanja tveganja so uvedeni tudi ali predvsem z nekimi drugimi nameni 

in cilji. Taki ukrepi imajo take lastnosti in učinke, ki pozitivno vplivajo tudi na obvladovanje 

operativnega tveganja. Pri njih je težje opredeliti in ovrednotiti strošek obvladovanja tveganja. 

V vsaki finančni instituciji deluje sistem notranjih kontrol. Pri izgradnji sistema notranjih 

kontrol je že v osnovi problem določiti in ovrednotiti stroške njegove uvedbe, izvajanja in 

vzdrževanja. Kot smo že omenili, je sistem notranjih kontrol eden izmed najučinkovitejših 

ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. Pri opisu sistema notranjih kontrol v vlogi 

obvladovanja operativnega tveganja smo poudarili, da je ta najučinkovitejši, če je sestavni del 

poslovnega procesa in če je informacijsko podprt. Sistem notranjih kontrol se vzpostavlja z 

izgradnjo in razvojem poslovanja določenega izdelka ali storitve. Enako tudi informacijska 

podpora za te namene. Ni mogoče enostavno opredeliti in ovrednotiti stroškov izgradnje in 

vzdrževanja sistema notranjih kontrol za potrebe obvladovanja operativnega tveganja. Pri tem 

si lahko pomagamo z oceno, sploh če dobro poznamo poslovne procese. V postopkih 

upravljanja operativnega tveganja pri identifikaciji in oceni tveganja se ta običajno izvaja 
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hkrati s popisom poslovnih procesov. Ob tem se popiše in spozna tudi kontrolno okolje. Za 

oceno tveganja je pomembno, da pri tem upošteva tudi obseg in učinkovitost kontrolnega 

okolja. Kontrolno okolje namreč neposredno vpliva na velikost tveganja. Pomanjkljivosti v 

sistemu notranjih kontrol tveganje povečujejo, in obratno. Popis in katalog notranjih kontrol 

sta dobri osnovi za opredelitev in ovrednotenje njihovih stroškov. Način opredelitve in 

ovrednotenja stroškov sistema notranjih kontrol je možen tudi v primerih prenove 

informacijske podpore poslovnega procesa. V takih primerih je možno v času snovanja 

prenove proučiti potrebne aktivnosti in stroške v zvezi z njimi. Načrtovalci informacijske 

podpore dobro vedo, kateri postopki so potrebni za vgradnjo notranjih kontrol. Tako lahko na 

precej preudaren način izluščijo ali ločeno opredelijo in ovrednotijo stroške vzpostavitve 

sistema notranjih kontrol. Z izvajanjem kontrolinga je možno v naslednji fazi opredeliti in 

ovrednotiti še stroške njihovega izvajanja. V veliki večini primerov so stroški ukrepov 

obvladovanja operativnega tveganja stalni stroški. Sploh v primerih preventivnih ukrepov 

preprečitve nastanka škodnih dogodkov ali takih, ki jih predpisuje zakonodaja. Ker so ti 

ukrepi stalne pripravljenosti ali tako imenovane »stand by« narave, povzročajo stroške pri 

namestitvi in uvajanju ter ves čas izvajanja ukrepov. V določenih primerih, ko se ukrepi 

izvajajo začasno ali namensko, pa gre za stroške, ki se pojavijo samo občasno. To so tudi 

primeri, ko institucija izvaja ukrepe saniranja posledic škodnega dogodka, in tudi takrat, ko se 

zaradi različnih vzrokov ali vplivov okolja za določen čas pojavi večje tveganje poslovanja, ki 

posledično zahteva izvedbo dodatnih ukrepov znižanja tveganja. Med občasne ukrepe lahko 

štejemo tudi aktivnosti priprav in testov načrtov okrevanja po katastrofi ter aktivnosti načrtov 

neprekinjenega poslovanja. Ob opisanem je treba upoštevati dejstvo, da je pri spletu 

aktivnosti, ki jih vsebuje aktivno upravljanje operativnega tveganja, precej takšnih, ki jih ni 

mogoče enoznačno opredeliti in definirati kot ukrepe obvladovanja tveganja. V takih primerih 

je treba vsakega posebej poglobljeno opazovati in proučiti ter ovrednotiti tiste stroške 

ukrepov, ki so pripomogli k znižanju tveganja ali odpravi posledic škodnih dogodkov. 

4.2.2 Pomen obvladovanja stroškov pri upravljanju tveganj 

Kljub temu da se je v finančnih institucijah v zadnjem desetletju razvila kultura upravljanja 

tveganj, se v praksi še pojavljajo dvomi in tudi prepričanje, da je izvajanje procesov 

upravljanja tveganj in aktivnosti v zvezi s tem strošek poslovanja. Da ni tako, trdijo tisti 

avtorji (npr. Chorafas 2001; King 2001), ki proučujejo tveganja, njihove posledice in učinke 

njihovega obvladovanja. Če je upravljanje tveganj usmerjeno v njihov sprejem do tiste mere, 

ki jo institucija prenese brez hudih posledic, in nesprejemljivo tveganje znižuje do 

sprejemljive ravni, potem so vsa vlaganja v te procese prispevek k poslovnemu uspehu. Sicer 

ne bi smeli nepremišljeno trditi, da vsi ukrepi neposredno vplivajo na dobiček, zagotovo pa 

imajo poleg tega, da vplivajo na poslovni uspeh, pozitiven vpliv na vrednost institucije – 

sploh če upoštevamo, da finančne institucije poslujejo na osnovi zaupanja njihovih 
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uporabnikov. Učinkovito obvladovanje tveganj je močan steber, ki podpira zaupanje 

uporabnikov v finančne institucije, predvsem vlagateljev, varčevalcev in zavarovalcev.  

V primeru presoje upravljanja tveganja je treba upoštevati dva vidika ukrepov obvladovanja 

tveganja. Prvi vidik je učinkovitost ukrepov. Učinkovitost ukrepov obvladovanja 

operativnega tveganja pomeni, da so ti dosegli namen, zaradi katerega so bili izvajani: da so 

preprečili nastanek škodnega dogodka ali da so ublažili njegov negativni učinek. V primeru, 

ko institucija izvaja ukrepe varovanja informacij pred vdorom tretjih oseb in v določenem 

opazovanem obdobju po uvedbi teh ukrepov do vdorov ni prišlo, lahko trdimo, da so ukrepi 

učinkoviti. Enako velja za ukrepe na področju varnosti oseb in premoženja. Če po namestitvi 

sistema za detekcijo in javljanje vloma do njega ni prišlo oziroma so bili vsi poskusi vloma 

pravočasno ugotovljeni in preprečeni, lahko trdimo, da so ukrepi učinkoviti. V primeru 

gotovinskega poslovanja so ukrepi uporabe tehničnih pripomočkov pri detekciji ponaredkov 

učinkoviti, če se je občutno zvišala stopnja ugotovljenih ponaredkov in znižala stopnja 

reklamacij depotne banke. Seveda bi lahko temu oporekali s trditvami, da lahko ukrepom 

pripišemo uspešnost samo v primerih, ko so preprečili neko namerno dejanje, in da sami po 

sebi, če tega dejanja ali dogodka ni, niso uspešni. Takemu oportunističnemu mnenju je v 

praksi težko oporekati. Vendar ko proučimo vse vidike ukrepov obvladovanja tveganja, 

ugotovimo, da v veliki večini že sama uvedba ukrepov prepreči morebitne incidente, škodne 

dogodke. Kot opisuje King (2001), je to predvsem zaradi preventivnega delovanja ali 

pozitivnega vpliva ukrepov znižanja tveganj v okolju poslovanja finančnih institucij. Pri tem 

opozarja, da ni nujno, da so učinkoviti ukrepi hkrati tudi racionalni. V primerih, ko njihova 

uvedba in izvajanje povzročata višje stroške, kot je ocenjeno tveganje področja poslovanja, za 

katerega so uvedeni, lahko trdimo, da so taki ukrepi sicer učinkoviti, vendar neracionalni, 

negospodarni. To lahko velja za večino področij operativnega tveganja, od varnosti 

premoženja do varovanja informacij. Problem lahko nastane pri varovanju oseb. Kdo bi si 

upal dvomiti o upravičenosti uvedbe ukrepov varovanja oseb in pri tem svoj dvom podkrepiti 

s trditvijo, da so ukrepi neracionalni? O tem, ali so učinkoviti ali ne, je verjetno smiselno 

debatirati. Vsak dvom, ali so taki ukrepi racionalni in ali so upravičeni, je bolj kot ekonomsko 

sporen etično in moralno. Taka vprašanja in dileme so torej bolj etične kot ekonomske narave. 

Pri tem področju bomo za potrebe doktorske disertacije sprejeli stališče, da sta življenje in 

zdravje oseb največji vrednoti, ki ju je nemogoče oceniti v denarju, ter da so vsi razumni 

ukrepi obvarovanja življenj in zdravja oseb racionalni. V praksi na žalost ni tako. Kot je bilo 

razvidno iz zadnjih tragičnih dogodkov nasilnih ropov v Sloveniji, so mediji in strokovna 

javnost očitali vodstvom finančnih institucij, da so dali prednost uspešnosti poslovanja pred 

varnostjo oseb in premoženja. Na tem mestu lahko povzamemo, da upravljanje tveganj dodaja 

vrednost (angl. deliver value). 
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4.2.3 Analiza ukrepov z vidika stroškov in koristi 

Pri obravnavi ukrepov obvladovanja operativnega tveganja ni mogoče uporabiti klasičnih 

pristopov proučevanja stroškov poslovanja. V prejšnjem poglavju smo pojasnili, da imajo 

ukrepi dve lastnosti. Ugotovili smo, da so lahko ukrepi učinkoviti in tudi racionalni. Zaradi 

dvojnosti teorije racionalnosti, na katero smo opozorili v uvodu četrtega poglavja, bomo v 

doktorski disertaciji raje navajali pojem ekonomičnost. O tem več piše Smith (1992), ki 

opozarja, da ekonomičnost ni samo računovodska kategorija in da je odvisna predvsem od 

menedžerskega pristopa, ki zaznava in usmerja izvajalce. Ekonomičnost omogoča 

učinkovitost, ki je rezultat spodbujanja ustvarjalnih sposobnosti. 

Razmišljali smo tudi o uporabi pojma rentabilnost, vendar nas je od njega odvrnila 

usmerjenost uporabe pojma rentabilnost v smislu proučevanja proizvodnih procesov. Po 

navedbah, ki jih je objavil Smith (1992), lahko povzamemo, da je za kakovostno 

obvladovanje tveganja najbolje, da so ukrepi učinkoviti in hkrati ekonomični. Ob tem smo 

ugotovili, da ni nujno, da je med tema dvema lastnostma ukrepov vedno pozitivna korelacija. 

Vsekakor je možno, da so ukrepi učinkoviti in niso ekonomični. Možno je tudi, da so ukrepi 

ekonomični in niso učinkoviti. O možnostih, ko so ukrepi neučinkoviti in hkrati 

neekonomični, v doktorski disertaciji ne bomo razpravljali. Vsak odgovorni upravljavec 

tveganja se o takih ukrepih sploh ne bi odločal. Ne moremo pa z gotovostjo potrditi, da jih v 

praksi ni. V analizi in pri proučevanju ukrepov moramo torej najprej ločeno ugotavljati in 

opredeljevati učinkovitost ukrepov obvladovanja operativnega tveganja, nato pa še njihovo 

ekonomičnost. Po temeljiti analizi procesov upravljanja tveganja je treba združiti oba vidika 

ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. V procesu ugotavljanja učinkovitosti ukrepov je 

treba določiti merila, na osnovi katerih se bo ocenjevala učinkovitost.  

Crumpton (2013) navaja, da je učinkovitost običajno opredeljena kot razlika med vložkom in 

izplenom. Na učinkovitost gleda kot na tehnični rezultat poslovanja, kot na razliko med 

poslovno upravičenimi odhodki in prihodki, torej kot na rezultat proizvodnje blaga ali 

izvajanja storitev glede na vložke. Mi pri ukrepih obvladovanja tveganja opredeljujemo 

učinkovitost širše, upoštevajoč izkušnje dejanske prakse. Tisti, ki skrbijo za izvajanje 

ukrepov, poznajo razvoj in posledično njihovo uspešnost v preteklosti. S takimi strokovnjaki 

si upravljavci tveganj pomagajo pri oceni učinkovitosti ukrepov. Pri tem morajo biti pozorni 

predvsem na ukrepe, ki so tehnične in tehnološke narave. Take ukrepe dobavitelji ponujajo in 

oglašujejo agresivno ter svetujejo njihovo uporabo in uvedbo. V teh primerih obstaja 

možnost, da se taki ukrepi pod vtisom navedb proizvajalcev in dobaviteljev ocenijo z višjo 

stopnjo učinkovitosti, kot bi se sicer. Vendar ko gre za ukrepe, ki naj bi preprečili nastanek 

velikih in zelo velikih tveganj, si odgovorni ne morejo privoščiti eksperimentiranja z 

napovedjo učinkovitosti teh ukrepov in proučevanja preteklih dogodkov ali dogodkov v 

primerljivem okolju, kjer so se ti izvajali. 
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Za namene objektivne ocene ustreznosti in učinkovitosti ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja se v praksi običajno uporabljajo priporočila in standardi (ZBS 2006). V priporočilih 

so opredeljene minimalne zahteve, ki jih morajo institucije doseči z ukrepi. Priporočila so 

običajno rezultat strokovnih posvetov zainteresiranih finančnih institucij, združenih v 

stanovskih organizacijah. Pri oblikovanju teh priporočil sodelujejo tudi predstavniki 

regulatorjev finančnih institucij oziroma so v zahtevah upoštevane zahteve, ki jih ti zapovejo s 

predpisi in zakoni. Izdajatelji priporočil tako upoštevajo dobro poslovno prakso, zakonske in 

druge predpise ter tudi pričakovanja in pogoje zavarovalnic in drugih institucij ter organov, ki 

so vključeni v procese in ukrepe obvladovanja operativnega tveganja. Običajna priporočila 

imajo poleg minimalnih zahtev opredeljene tudi nadstandardne. Te naj bi usmerjale finančne 

institucije v kvalitativni razvoj procesov obvladovanja operativnega tveganja z uvajanjem 

sodobnih ukrepov. S tehničnega in tehnološkega vidika uvedbe in izvajanja ukrepov 

obvladovanja operativnega tveganja so se razvili in uveljavili določeni tehnični standardi in 

standardi kakovosti. Pri tehničnih standardih gre za izjave proizvajalcev in prodajalcev, da so 

izdelki in storitve na taki ravni, kot sta deklarirana njihov namen in delovanje. Določeni 

standardi imajo tako veljavo, da zagotavljajo uporabnikom funkcionalnost in primernost za 

uporabo. Upoštevajo jih veljavni zakoni in predpisi. V takih primerih lahko standardi delujejo 

kot garant pri oceni učinkovitosti ukrepa, ki so mu namenjeni. Pri sodobnejših standardih so ti 

kriteriji večstopenjski. Govorimo lahko o minimalni, standardni in nadstandardni 

učinkovitosti. Večina tehničnih standardov pa ima uvedeno štiristopenjsko lestvico razredov 

za raven kakovosti in učinkovitosti delovanja izdelkov in storitev. Uporaba priporočil in 

standardov je torej dobro orodje za oceno učinkovitosti ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja. Ocene učinkovitosti ukrepov so lahko kvalitativne ali kvantitativne ali pa 

kombinacija obeh. Način ocenjevanja je lahko odvisen tudi od narave ukrepa. Institucije si 

običajno same izdelajo metodologijo za oceno učinkovitosti ukrepov. V tem primeru gre za 

samooceno tveganja oziroma učinkovitosti ukrepov njegovega obvladovanja. Samoocena je 

priporočena v standardih (ZBS 2006) in regulatornih predpisih, tudi iz razloga, da se s tem 

poveča zavedanje tveganja. V določenih primerih pa se pri oceni vključijo tudi zunanji 

izvajalci. To je primerno na tehnoloških področjih in področjih, na katerih finančne institucije 

vključujejo zunanje izvajalce. Pri kvalitativni opisni oceni je rezultat ocenitve izražen v 

kvalitativni lestvici z opisom učinkovitosti ukrepa. Neki ukrep je na primer lahko učinkovit, 

drugi pa delno učinkovit. Če se uporabi lestvica, so lahko ocene od učinkovitega z manjšo ali 

srednjo zanesljivostjo do zelo učinkovitega z visoko zanesljivostjo. V nekaterih institucijah se 

lotijo kvantitativnega ocenjevanja uspešnosti ukrepov. Ocena se v takem primeru izraža s 

količniki ali z odstotki učinkovitosti ukrepa glede na nastalo škodo, proti kateri je bil ta ukrep 

uveden. Ocena učinkovitosti ukrepov obvladovanje operativnega tveganja ima v procesih 

upravljanja tveganja več namenov in koristi. Poleg tega, ki ga raziskujemo ter je namenjen 

iskanju takih ukrepov in odločanju v zvezi s tem za učinkovito upravljanje tveganja, je ta 

ocena primerna tudi za izdelavo in prikaz profila tveganja po neto principu. Bruto profil 

tveganja je rezultat potencialnih škodnih dogodkov, ki jih je za nazaj izbrala ali vnaprej 
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napovedala institucija. Neto profil pa je zmanjšan za učinke ukrepov, za katere je objektivno 

ocenjena njihova učinkovitost. Za potrebe doktorske disertacije nas zanima predvsem način, 

kako določiti tiste ukrepe in se odločati v zvezi z njimi, ki bodo uspešno znižali operativno 

tveganje.  

V nasprotju z oceno učinkovitosti ukrepov obvladovanja operativnega tveganja, ki je lahko 

bolj ali manj subjektivna, je določitev njihove ekonomičnosti bolj določna. To tematiko 

podrobno opisujeta Faupel in Michels (2009), ki sta prikazala ukrepe in koristi s funkcijskimi 

odnosi. Med drugim ugotavljata, da na krivulji, ki prikazuje razmerje med tveganjem in 

stroški ukrepov, ta dva parametra nista nujno v sorazmerju. Avtorja dokazujeta, da dodatno 

financiranje ukrepov ne prinaša nujno dodatne koristi, po določenem pragu pa sploh ne. V 

svojem prispevku obravnavata različne odnose med parametri upravljanja in obvladovanja 

tveganj ter ugotavljata, v katerih primerih je zaradi obvladovanja tveganj z določenimi 

razmerji dejanskih stroškov in koristi mogoče prikazati učinke ukrepov obvladovanja tveganj 

na vrednost podjetja. Njun postopek prikazuje analizo parametrov upravljanja tveganj, ki 

temeljijo na vrednosti, kar pomeni koncept diskontiranih denarnih tokov ali tako imenovane 

metodologije »cash value added«. 

Po vseh teh ugotovitvah lahko še dalje podpiramo načelo, da so ukrepi obvladovanja 

operativnega tveganja opravičljivi, če so stroški njihove uvedbe in izvajanja nižji od izgub 

zaradi škod, ki jih preprečijo oziroma ublažijo. Za določitev ekonomičnosti potrebujemo 

podatke o stroških ukrepa in možni izgubi škodnih dogodkov operativnega tveganja, ki naj bi 

jih ukrep preprečil ali ublažil. Kot smo že zapisali v tem poglavju, uvajanje in izvajanje 

ukrepov povzročata stroške. Institucije lahko s tistimi, ki uvajajo in izvajajo ukrepe s pomočjo 

podatkov s področja računovodstva, določijo višino teh stroškov. Kot je bilo navedeno v 

podpoglavju 4.2.1, je za določitev stroškov izvajanja ukrepov potrebno dobro poznavanje 

uvajanja in delovanja ukrepov obvladovanja tveganja. Določitev teh stroškov ni zapletena in 

zahtevna naloga, če je zagotovljeno sodelovanje strokovnjakov z različnih področij. Največji 

problem pri tem predstavlja časovni okvir primerjav in analiz.  

Kot je že bilo omenjeno v drugem poglavju, je področje upravljanja tveganj stalna naloga ter 

z vidika poslovnih procesov trajna in dolgoročna aktivnost vodenja finančnih institucij. 

Opazovanje v teh procesih in izvajanje analiz tveganja ob izvajanju ukrepov obvladovanja 

tveganja pa je treba ujeti v primeren časovni okvir. Predpisi določajo, da velja za davčno in 

računovodsko področje časovni poslovni okvir enega leta. V primerih, ko gre za izredne 

aktivnosti, projektne naloge ali dolgoročne aktivnosti, se opazovanje in proučevanje ukrepov 

obvladovanja operativnega tveganja z vidika stroškov in koristi primerno izvajata na letni 

ravni. Ko so ukrepi ocenjeni z vidika njihove učinkovitosti in stroškov, se je treba soočiti z 

vprašanjem, kakšne so koristi teh ukrepov. V odgovoru na to vprašanje se skriva bistvo 

upravljanja tveganj. Kakšna je sploh korist upravljanja tveganj? Koristi obvladovanja tveganj 

nesporno so, vendar jih je treba razkriti in prikazati predvsem z ekonomskega vidika. 
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Nepoznavalci bi namreč lahko trdili, da v primerih, ko se konkretni škodni dogodki tveganja 

niso udejanjili, ni nobene koristi od upravljanja tveganj – ker so stroški nastali, kar je 

povzročilo odhodke, prihodkov pa v tem smislu ni zaznati. Prihodki v procesih upravljanja in 

obvladovanja tveganj so realizirani v poslovnem uspehu. Kot je že bilo omenjeno, upravljamo 

tveganja z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Torej lahko sklepamo, da je v primerih, ko 

se zgodijo škodni dogodki, najlažje oceniti stroške in koristi ukrepov njihovega obvladovanja. 

To velja v primeru dogodka, ko se zgodi naravna nesreča in institucija utrpi materialno škodo. 

Tak dogodek ima lahko institucija zavarovan pri zavarovalnici. V primeru izplačane škode bi 

lahko sklepali, da je ukrep zavarovanja ekonomsko upravičen, saj je bil strošek zavarovanja 

nižji kot strošek nastale in povrnjene škode. Enako bi veljalo za ukrep v primeru 

prenapetostne zaščite električnega in komunikacijskega omrežja. V primeru strele bi lahko 

ugotovili, da bi bil strošek popravila in ponovne vzpostavitve omrežja krepko višji od stroška 

ureditve prenapetostne zaščite. Če ob tem upoštevamo še stroške, ki bi nastali zaradi izpada 

poslovanja, je korist od ukrepa več kot jasna. Kaj pa ukrepi, pri katerih se v opazovanem 

obdobju ne zgodi noben škodni dogodek operativnega tveganja? So ti ukrepi, za katere imamo 

samo oceno o njihovi učinkovitosti in podatke o stroških, neekonomični? Seveda tega ne 

smemo vnaprej trditi, sploh če ne poznamo življenjskega ciklusa upravljanja operativnega 

tveganja. Ukrepi obvladovanja tveganja niso sprejeti in izvajani samo za tiste škodne 

dogodke, za katere smo prepričani, da se bodo zgodili. Finančne institucije morajo biti v 

skladu s svojim apetitom in toleranco do tveganja pripravljene tudi na dogodke, ki so sicer 

redki, so pa možni in pričakovani. V takih primerih je objektivno sodilo koristi ukrepa 

primerjava s škodo, ki bi nastala, če bi se škodni dogodek uveljavil. Take informacije pa tisti, 

ki upravljajo operativno tveganje, že poznajo. Kot je bilo navedeno v podpoglavju 3.2, ki 

obravnava upravljanje operativnega tveganja, je identifikacija tveganja eden izmed štirih 

temeljnih procesov, ki sestavljajo okvir upravljanja operativnega tveganja. Rezultata 

identifikacije sta ugotovitev in ocena tveganja, ki preti institucijam. Na osnovi teh 

identificiranih in ocenjenih tveganj se izdela profil tveganja, zaradi katerega institucije 

pripravijo in izvajajo ukrepe njegovega obvladovanja. Med temi tveganji je veliko takih 

škodnih dogodkov z veliko pojavnostjo, ki so škodni dogodki srednjega in velikega tveganja. 

To so škodni dogodki, ki imajo velik učinek in nizko frekvenco. V finančnem sektorju so to 

predvsem goljufije, prevare, ropi, vlomi, požari in naravne nesreče z večjim uničenjem 

opreme in zgradb, vdori v informacijski sistem, kraja informacij in podobni. Za ukrepe, ki jih 

izvajamo zaradi takih škodnih dogodkov, se pri analizah njihove koristi uporabi ocena 

tveganja iz profila tveganja. Ovrednotene škode, ki jih povzročijo taki dogodki, se upoštevajo 

pri oceni ali izračunu koristi, ki jih prinašajo ukrepi obvladovanja operativnega tveganja. Če 

so bile ocene tveganja izvedene po eni izmed predstavljenih in relevantnih metod, potem 

smejo institucije šteti te ocene za objektivni kazalec koristnosti ukrepov. Sploh v primerih, ko 

je ocenjeno tveganje podlaga za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, so te ocene 

verodostojne. 
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Ugotovili smo že, da se pri analizi stroškov in koristi ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja izluščita bistvo in namen upravljanja tveganja, kot sta to v svojem prispevku opisala 

Faupel in Michels (2009). V koristih ukrepov se pokažejo smoter in cilji tega procesa v 

finančnih institucijah. Upravljavci tveganj se morajo odločati o ukrepih ter pri tem upoštevati 

njihove stroške in koristi. Od teh dveh kategorij so v poslovnem svetu samo stroški 

oprijemljivi in določljivi ter lahko razumljivi. Koristi, ki jih prinašajo ukrepi obvladovanja 

tveganj, je veliko težje prikazati in ubraniti. Prav zato so tisti, ki odločajo v teh procesih, pod 

neprestanim pritiskom in očitkom, da zapravljajo sredstva, ki bi jih lahko po mnenju nekaterih 

institucije namenile za koristnejše in donosnejše aktivnosti. Pristojni za tveganja pa morajo 

opravičevati vlaganja v ukrepe obvladovanja tveganj. V okviru neoklasičnih pogledov bi pri 

predpostavkah delovanja popolnega trga kapitala v prvi polovici dvajsetega stoletja razumeli 

upravljanje tveganj zgolj kot strošek in znižanje dobička, saj lastnik kapitala prevzema 

strateško tveganje. V nadaljnjem razvoju finančnih trgov so začeli avtorji dvomiti o 

predpostavkah popolnosti trga kapitala. Oblikovali so teorije, iz katerih je razvidno, da 

upravljanje tveganj prinaša vrednost in povečuje premoženje lastnikov, delničarjev (Smith in 

Stulz 1985). Kot je že bilo poudarjeno, upravljanje tveganj pripomore k vrednosti institucij le 

v primeru, če so stroški teh aktivnosti nižji od prednosti, ki jih prinašajo. V teoriji so nekateri 

avtorji posvečali pozornost predvsem koristim, ki jih prinaša upravljanje tveganj. S to 

problematiko in dilemami se srečujemo tudi v doktorski disertaciji, zato bomo v naslednjem 

poglavju predstavili procese upravljanja in odločanja ter jih proučili in osvetlili z vidika 

upravljanja operativnega tveganja. 
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5 UPRAVLJANJE IN ODLOČANJE V GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

Na osnovi poznavanja zgodovine razvoja in obstoja človeške skupnosti smo ugotovili, da je 

socialne skupnosti treba voditi. Vodenje skupnosti je bilo prvenstveno namenjeno varnosti, 

reprodukciji, nadaljnjemu razvoju in doseganju želenih ciljev. Bolj kot so se človeške 

skupnosti razvijale, zapletenejši in učinkovitejši način vodenja so organizirale. Vodenje se je 

razvijalo od družinskih in plemenskih skupnosti do vodenja mest, mestnih državic in 

fevdalnih skupnosti.  

Harrison in Pelletier (2000) navajata, da so odločitve pri upravljanju najpomembnejša naloga 

menedžerjev. Menita, da bi glede na pomen zahtevnosti te dejavnosti pričakovali obilo 

literature s teorijo in virov z ugotovitvami raziskav, v katerih bi bile podrobno raziskane in 

opisane značilnosti in dimenzije odločanja. Tako kot navedena avtorja smo tudi mi ugotovili, 

da ni tako. Veliko je opisovanja na praktičnih primerih, ki opisujejo odločanje znotraj in zunaj 

institucij ter vloge posameznikov, odločevalcev. Posledici takega nepovezanega pristopa sta 

splošno nerazumevanje odločanja in napačno odločanje o upravljanju, še trdita avtorja. 

Menita namreč, da obstaja splošno pomanjkanje presoje o tem, kaj so poslovne odločitve, kaj 

jih povzroči in kako se izvajajo. Ugotovili smo, da v svojem prispevku opozarjata na napačne 

predstave o odločanju ter predstavljata sklop teorij in konceptov, ki poosebljajo bistvo 

odločitev pri upravljanju. Na osnovi tega lahko sklepamo, da je pomembno pravilno 

razumevanje odločanja, kar prispeva k višji ravni uspešnosti odločanja v institucijah in 

organizacijah vseh vrst. 

Vodenje torej razumemo kot dejavnost, ki s spodbudami ali na kak drugačen način doseže od 

udeležencev, da s svojim ravnanjem sledijo zaželeni smeri za dosego ciljev. Tako ga opisuje 

tudi Rozman (2011). Znanost in stroka poznata in ločujeta več načinov ali stilov vodenja 

podjetij. V sodobnem času, to je po meščanski revoluciji in nastanku civilnih držav, so bile 

organizirane prve proizvodne organizacije, ki so potrebovale vodenje. Pred tem so obstajale 

zgolj obrti, kjer so izvajalci izvajali aktivnosti in hkrati vodili posle. Iz obrti so se razvile 

manufakture in tovarne. Zaradi rasti in kompleksnosti njihovega poslovanja je rastla potreba 

po učinkovitem vodenju takih organizacij. 

Menedžment je postal odločilen za obvladovanje dejavnikov v organizaciji in njihovih 

zapletenih odnosov. Tako se je presegla neurejenost, preprečil morebiten kaos v organizacijah 

in izboljšala možnost za dosego skupno načrtovanih ciljev. Po industrijski revoluciji se je 

razvila veščina vodenja gospodarskih družb, ki jo danes imenujemo upravljanje (angl. 

management). Pojem upravljanje se v ekonomiji pojmuje dvojno: kot funkcija v organizaciji 

in kot aktivnost, proces. Nekateri avtorji (npr. Rajković 2003; Shenhar in Renier 1996) prav 

tako kot mi ugotavljajo, da se je menedžment razvil prav zaradi kompleksnosti organizacij in 

kot funkcija predstavlja tiste izvajalce, ki skrbijo za upravljanje organizacije. To so tisti 

izvajalci, ki vodijo posamezna področja in izvajajo dela načrtovanja, vodenja, usklajevanja, 

poročanja. Prav tako prevzemajo odgovornosti in pristojnosti za načrtovanje, izvajanje in 
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nadziranje dejavnosti v gospodarskih družbah. Shenhar in Reiner (1996) pri tem poudarjata, 

da kompleksnost vidita kot različnost in mnogoterost situacij, ki zahtevajo vodenje. Svoje 

ugotovitve poudarjata s trditvijo Druckerja, da vodenja ni mogoče enostavno opredeliti ali 

razumeti, kaj šele izvajati, razen v smislu njegovih dimenzij uspešnosti in zahtev po 

učinkovitosti. Tako opredeljujeta vodenje kot aktivnosti za doseganje rezultatov.  

Tudi mi bomo za potrebe doktorske disertacije proučevali upravljanje kot proces za doseganje 

ciljev v gospodarskih organizacijah. Procesi vodenja in upravljanja so torej temeljni procesi 

delovanja institucij in glavna naloga menedžmenta. Pri tem se bomo osredotočili na 

upravljanje tveganja, ki je ena izmed ključnih upravljavskih aktivnosti v gospodarskih 

družbah, še posebej v finančnih institucijah. Pri proučevanju bomo sledili ciljem doktorske 

disertacije, ki so usmerjeni v upravljanje operativnega tveganja. Zato nas tudi zanimajo prav ti 

procesi in njihov vpliv na ukrepe obvladovanja operativnega tveganja. V zvezi z upravljanjem 

nas zanima predvsem odločanje. Temu bomo posvetili podpoglavje. Ker je del naše raziskave 

usmerjen v odločanje o ukrepih operativnega tveganja, bomo podrobneje proučili odločanje v 

procesih upravljanja.  

5.1 Strateški menedžment in upravljanje organizacij 

Vsekakor ne moremo pričakovati, da se bodo organizacije samodejno uravnavale, kot je to 

primer flore in favne v naravi. Upravljanje organizacije poteka s pomočjo upravljavskih 

tehnik. Te podrobno opisuje Armstrong (2006, 1–4) kot sistematične in analitične metode, ki 

služijo za pomoč pri odločanju. Gre za metode z namenom izboljšanja učinkovitosti ter zlasti 

izvajanja ključnih vodstvenih dejavnosti načrtovanja in nadzora. Avtor poimenuje področja 

upravljanja kot tako imenovane discipline. Navaja, da so med njimi načrtovanje v podjetju, 

organiziranje poslovanja, vodenje postopkov in procesov ter nadzor. V akademski sferi poteka 

široka razprava in mnogo je raziskav in člankov na temo upravljanja in vodenja, zato je težko 

izbrati enoten pogled na to temo. Ker so organizacije kompleksne in jih je treba upravljati, sta 

se na tem področju razvili praksa in stroka, ki se v sodobnih časih imenuje strateški 

menedžment, po katerem je naloga menedžerjev obvladovati organizacije. O strateškem 

menedžmentu podrobno pišejo Shenhar in Renier (1996), Kumar (2002), Lemak (2004) in 

Rajković (2003). Iz njihovih objav lahko povzemamo, da pomeni obvladovanje organizacij po 

tradicionalnem modelu usmerjanje in vodenje sodelavcev za doseganje ciljev. Tudi Tavčar 

(2002) trdi, da mora menedžment upoštevati interese vseh udeležencev. Udeleženci so tako 

zunanji kot notranji. Notranji udeleženci so lastniki in izvajalci, zunanji pa poslovni partnerji, 

odjemalci in dobavitelji in družbena skupnost – država. Šele v primerih, ko bodo usklajeno 

upoštevani vsi interesi udeležencev organizacije, bo ta uspešna pri svojem obstoju in razvoju. 

Torej ni naloga upravljanja in vodenja ozko usmerjena v vodenje poslovnih procesov in 

postopkov, temveč je vloga menedžmenta mnogo širša, če hoče upravičiti svojo vlogo. Poleg 

vodenja in upravljanja poslovnih procesov sta tako pomembna tudi vzpostavljanje odnosov z 

vsemi udeleženci organizacije v notranjem in zunanjem okolju ter skrb za usklajeno 
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zadovoljitev njihovih interesov. Za potrebe doktorske disertacije in raziskave ne bomo 

obravnavali tega širšega vidika vloge upravljanja in vodenja organizacij, ker bi s tem presegli 

cilje, zastavljene v dispoziciji. Kot navaja Tavčar (2009), je temeljna naloga menedžmenta 

obvladovanje kompleksnosti, iz katere izhajajo načrtovanje in snovanje, proizvodnja in 

trženje. Pri opisu temeljnih nalog menedžmenta pa našteva naslednje štiri procese: 

načrtovanje in snovanje, organiziranje in povezovanje, poslovodenje in usmerjanje, nadziranje 

in presojanje. Shenhar in Reiner (1996) procese medsebojno povezujeta v ponavljajoči se 

krog in navajata, da vsaka izmed naštetih dejavnosti temelji na odločitvah. Ob tem opisujeta 

postopke prepoznavanja in urejanja zadev ter opozarjata na zapletenost vodenja in odločanja 

zaradi kompleksnosti. Tudi Tavčar (2009) opisuje načine, ki omogočajo menedžmentu 

učinkovito vodenje, in omenja uporabo posebnih metod, kot so Paretovo načelo in metoda 

ABCD za izbor in osredotočenje na pomembne zadeve. Krajewski in Ritzman (1996, 114) 

navajata, da je dejavnost vsakega menedžerja sestavljena iz različnih aktivnosti. 

Najpomembnejša aktivnost med njimi je odločanje, zato lahko odločitveni proces določimo 

kot temeljni proces menedžmenta. Hudej (1988, 57) medtem navaja teoretično opredelitev 

odločanja, ki je po njegovem mnenju povezava med družbeno močjo in procesom odločanja v 

družbenih sistemih. Ta se odvija prek avtoritete in legitimnosti, kar pomeni, da nekaterim 

posameznikom ali družbenim skupinam glede na vloge, ki jih prevzemajo ali opravljajo v 

družbeni delitvi dela, vnaprej pripadajo določene pravice in odgovornosti v procesu 

odločanja. Avtor poudarja, da sta avtoriteta in legitimnost v družbenih sistemih zelo 

pomembni, ker omogočata normalno izvajanje sistemskih funkcij, s tem da zagotavljata red in 

racionalnost. 

5.2 Odločanje o vodenju organizacij 

V najsplošnejši in enostavnejši definiciji odločanja, ki smo jo zasledili med dostopnimi viri, 

opisuje Kljajić (2002) odločanje kot situacijo, ko mora eden ali več udeležencev izbirati med 

alternativami. Jasno je, da je treba za doseganje ciljev organizacijo obvladovati, upravljati. 

Tavčar (2009, 10) pa ugotavlja, da je obvladovanje omrežje odločitev. Ob tem navaja, da 

lahko odločanje omaga v kompleksnosti, ker ima človeški razum omejene zmogljivosti. O 

odločanju obširno pišeta tudi Henderson in Zvesperjeva (2002), ki izpostavljata vzroke za 

sprejemanje strateških odločitev. Navajata jih kot posledico visoke stopnje kritične refleksije 

in izvirnosti odločevalcev. Za namen doktorske disertacije lahko povzamemo, da je odločanje 

postopek izbire med alternativami, hkrati pa se zavedamo, da je proces odločanja zelo 

kompleksen in zapleten.  

Kot smo že ugotovili, spadajo med temeljne dejavnosti menedžmenta načrtovanje in snovanje, 

urejanje in povezovanje, poslovodenje in vodenje ter merjenje in presojanje. Vsaka izmed teh 

dejavnosti temelji na odločitvah, zato lahko na osnovi tega sklepamo, da je temeljna dejavnost 

menedžerjev odločanje. Menedžerjev, ki odločajo, se ne ocenjuje po količini njihovega dela, 

niti ne po njihovi prisotnosti na delu, temveč po uspešnosti organizacije, ki je očitno tudi 
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posledica kakovosti njihovih odločitev. So avtorji (Čančer in Mulej 2013; Tavčar 2002; 

Thomson idr. 2006), ki trdijo, da je izhodišče odločanja problem in da so najpomembnejši 

problemi tisti, ki so vezani na težke odločitvene situacije. Situacije so težke zaradi velikega 

števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. Pri tem moramo poudariti, da niso vprašljivi 

dejavniki, ki jih odločevalci dobro poznajo. Težave pri odločanju povzročajo dejavniki, ki jih 

slabo poznajo ali jim niso znane njihove karakteristike in vplivi. Taki dejavniki po navadi 

povzročijo slabo poznavanje problema, ki zahteva rešitev in odločanje v zvezi s tem. Prav 

zato večina avtorjev (Čančer in Mulej 2013; Tavčar 2002; Thomson idr. 2006) zastopa 

stališče, da je treba pred odločanjem dobro poznati problem ter v zvezi s tem analizirati vse 

okoliščine, ki vplivajo nanj in bi lahko vplivale tudi na odločanje v zvezi z njegovo rešitvijo. 

Temu lahko pritrdimo tudi za področje upravljanja tveganj. 

Tavčar (2009) navaja, da odločanje izhaja iz informacije o zadevi, kar pomeni poznavanje in 

razumevanje podatkov o vsebini problema, nadalje iz informacij o možnih odločitvah, ki 

predstavljajo izbiro oziroma možne alternative, ter na koncu iz zelo pomembnih informacij o 

verjetnih izidih teh možnih alternativnih odločitev, ki prikazujejo podatke o rezultatih izbire. 

Čančer in Mulej (2013) navajata potrebo po kakovosti informacij, ki naj bodo zadostne, 

aktualne, podrobne, obsegajoče primerno časovno obdobje. Če so te informacije nepopolne, 

opozarjata, da je tudi odločanje v takih primerih tvegano. Hkrati pa priznavata, da popolne 

gotovosti pri odločanju ni. Ob tem dodajata, da je odločanje v drugi skrajnosti, to je v 

razmerah popolne negotovosti, zgolj ugibanje. Sprejeti odločitev običajno pomeni izbrati med 

obstoječimi možnostmi, alternativami. Če možnosti niso na voljo, potem lahko prej govorimo 

samo o reševanju problema kot o odločanju. Nekateri avtorji (Thomson idr. 2006) trdijo, da 

menedžerji z odločanjem urejajo zadeve. Naloga odločitvenega procesa je, da ob upoštevanju 

spremljajočih omejitev omogoči nosilcu odločanja sprejemanje uspešnih odločitev.  

Menedžment odloča v vseh zadevah organizacije, ki jih lahko generalno razdelimo na dve 

vrsti zadev. Prve so tiste, ki so načeloma ugodne za organizacijo in jih lahko imenujemo 

priložnosti. Med njimi so izzivi in prednosti, ki jih velja izkoristiti. Druge so neugodne 

zadeve, ki potrebujejo odločitve pri njihovem reševanju, in jih običajno imenujemo problemi. 

Med problemi so običajno slabosti organizacije in negativni vplivi iz okolja. Med neugodne 

zadeve lahko uvrstimo področje obvladovanja tveganj, kjer so škodni dogodki tisti, ki 

povzročajo izgube in so kot neugodni nezaželeni.  

Kot smo ugotovili iz navedb v virih, je odločanje zapleten proces, ki zahteva dobro 

poznavanje problema in dejavnike, ki vplivajo nanj. Eden izmed zelo vplivnih dejavnikov 

odločanja je čas. Tej problematiki se je pred leti posvečal Hickson (1986) ter jo podrobno 

proučil in opisal. Kar je veljalo takrat, še posebej velja danes, ko so poslovna okolja zaradi 

razvitih tehnologij in informatike dinamična. Ker čas pri reševanju problemov teče hitreje, se 

pri odločanju srečamo z dodatnim problemom, to je z omejenim časom. Odločanje postane v 

oziru na čas še posebej težavno, saj zoži možnosti za poglobljeno proučevanje problema in 
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zbiranje informacij za proučitev dejavnikov, ki vplivajo na odločitve, in dejavnikov, ki se 

bodo izrazili po sprejetju teh odločitev. Problematiki časovnih omejitev bomo posvetili 

posebno pozornost pri obravnavi posameznih načinov odločanja. V proučitvi procesa 

odločanja bomo tistega, ki odloča ali se odloča, poimenovali odločevalec. Ta pojem je v 

slovenskem prostoru uvedel Tavčar v svojih knjigah in učbenikih na Fakulteti za 

management, povzeli pa so tudi nekateri drugi slovenski avtorji. Pri proučevanju dostopnih 

virov smo ugotovili, da se tak pojem pojavlja tudi v študijskih gradivih Fakultete za 

organizacijo v Kranju. S tem pojmom označujejo tiste pristojne in odgovorne osebe v 

organizaciji, katerih naloga je sprejemati odločitve. Odločevalec se lahko pojavi na različnih 

ravneh organizacije, od ravni temeljnih procesov dejavnosti organizacije do njenega 

upravljanja in vodenja. Tako so lahko pristojni za odločanje vodje procesov v produkciji in 

izvajanju storitev, vsi tisti, ki tvorijo srednji in višji menedžment, ter vodstva organizacij z 

nadzorniki in lastniki. Sprejeta odločitev je rezultat interakcij med želenimi cilji, možnimi 

različicami in razpoložljivimi informacijami. Odločitveni proces predstavlja okvir, v katerem 

te interakcije kontrolirano potekajo. Mnogi avtorji trdijo, da je odločanje odvisno predvsem 

od moči odločevalcev. Moč odločanja razumemo kot pristojnosti in pooblastila, ki jih ima 

oseba, ki sprejema in potrjuje odločitve. Ne glede na to, ali gre za individualno ali skupinsko 

odločanje, je pomembna moč odločanja. Ta je lahko izvedena s polnimi kompetencami ali pa 

so te delno omejene. Pri omejenih kompetencah odločevalec ne more izvajati svoje funkcije. 

Če k pristojnostim in pooblastilom pridružimo še odgovornost odločevalca, se njegova moč 

lahko navidezno zmanjša, njegove odločitve pa postanejo veliko kredibilnejše kot sicer. Vpliv 

moči določanja bomo osvetlili v naslednjem podpoglavju. 

Kot to opisujeta Bipp in Kleingeld (2011), zahteva uspešno sprejemanje odločitev natančno 

oblikovanje želenih ciljev. Ti morajo biti objektivno pogojeni, realistični, natančni in pogojno 

dosegljivi. Za prve tri izmed teh kategorij ciljev ni dvoma, da se jih ne bi dalo doseči. 

Opredelitev dosegljivosti ciljev pred odločanjem se sicer sliši dvoumno, sploh pri upravljanju 

tveganj. Vemo, da je dosegljivosti ciljev odvisna od odločanja. To povzročijo aktivnosti po 

odločitvi za dosego ciljev. V mnogih primerih šele po teh aktivnostih uvidimo, ali so cilji 

dosegljivi. Če smo prepričani, da je neki cilj dosegljiv, je odločanje lažje ali pa sploh ni 

potrebno – razen v primerih, ko se odločamo med različnimi načini za dosego cilja in imajo ti 

načini različne stopnje verjetnosti dosega ciljev. Temu problemu se posvečajo predvsem tisti, 

ki raziskujejo odločanje v negotovosti. Na osnovi poznavanja prakse pri upravljanju tveganj 

predvidevamo, da se v procesih obvladovanja tveganj v mnogih primerih odloča v pogojih 

negotovosti. Prav zato bomo to temo obravnavali v nadaljevanju tega poglavja.  

Tavčar (2009) navaja tri načine odločanja: obvladovanje kompleksnosti z rutinskim 

odločanjem, analiznim odločanjem in intuitivnim odločanjem. Skladno s cilji doktorske 

disertacije bomo v nadaljevanju podrobneje obravnavali racionalno in intuitivno odločanje. 

Rutinsko odločanje se ukvarja z izvajanjem načrtovanih procesov in programov, kar ne pride 

v poštev pri odločanju o upravljanju tveganj.  
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Slika 5: Vrste odločanja po ravneh menedžmenta 

Vir: povzeto po Tavčar 2002, 9. 

V doktorski disertaciji se ne bomo ukvarjali z rutinskim odločanjem. Tovrstno odločanje je 

možno samo pod pogoji visoke stopnje urejenosti, ki jih zagotavljajo pravila in navodila. Za 

področja tveganj ne moremo z gotovostjo trditi, da izpolnjujejo pogoje visoke stopnje 

urejenosti. To smo ugotovili na osnovi dejstva, da je temeljna lastnost tveganj njihova 

nepredvidljivost. Nekaj avtorjev (Cavaleri, Firestone in Reed 2012; Čančer in Mulej 2013) 

navaja delitev odločanja glede na hierarhijo odločevalcev v organizaciji. Ob tem opredeljujejo 

odločanje na procesni in vodstveni ravni. Ugotavljajo tudi, da je na procesni ravni več 

rutinskega odločanja, in obratno za vodstveno raven. Iz prakse nam je znano, da se na 

področju upravljanja tveganj ne odloča na procesni ravni. To ugotovitev potrjujejo veljavni 

predpisi, ki veljajo za upravljanje in vodenje finančnih institucij. Tako zakonodaja na 

bančnem, investicijskem in zavarovalniškem področju zadolžuje nadzorne svete in uprave 

finančnih institucij, da prevzamejo odgovornost o pomembnih in tveganih odločitvah, še 

posebej v procesih obvladovanja tveganj. Pri pregledu dokumenta BS o upravljanju tveganj in 

izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, tako 

imenovani sklep ICAAP (BS 2006), smo ugotovili, da je za upravljanje tveganj v prvi vrsti 

odgovorna in pristojna uprava banke. Sklep BS navaja organizacijske zahteve in obravnavo 

tveganj ter poleg standardov upravljanja tveganj zapoveduje jasen organizacijski ustroj. Ta je 

jasen, če temelji na natančno opredeljenih, preglednih in doslednih notranjih razmerjih glede 

odgovornosti. Sploh za področje upravljanja tveganj ta sklep posebej obravnava odgovornost 

uprave na tem področju. Sklepamo, da banke sledijo zahtevam sklepa in da se v praksi 

formalno odločanje zaradi odgovornosti uprave in višjega menedžmenta ne izvaja na procesni 

ravni. Predvidevamo, da bi odločanje o tveganju na procesni ravni tega verjetno še povečalo. 

Dodaten razlog za to, da ne bomo proučevali rutinskega odločanja, je v predpostavki, da je 

upravljanje operativnega tveganja kompleksno. Operativno tveganje je prisotno v vseh 

strukturah in procesih organizacije, mnogi dejavniki tveganja so tudi medsebojno odvisni, 
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delovanje nekaterih pa je nepredvidljivo. Prav zato rutinsko odločanje, razen v redkih 

izjemah, ne pride v poštev.  

V člankih in razpravah smo naleteli na različno pojmovanje racionalnega odločanja. Nekateri 

avtorji, kot na primer Selart idr. (2008), uporabljajo in navajajo pojem analitično odločanje. 

Spet drugi (Drucker 1967; Etzioni 2001; Kralj 2000) ga opisujejo kot logično in sistematično 

odločanje. Pojem sistematično odločanje so razširili tudi na selektivno odločanje. Tovrstno 

odločanje temelji na selektivnem razmišljanju, pridobivanju podatkov, logičnem sklepanju in 

odločanju po korakih. V vsakem koraku naj bi torej presojali slabosti, prednosti in koristi ter 

se na osnovi tega odločali. Tako odločanje naj bi po nekaterih mnenjih temeljilo na 

pravilnostih in naj ne bi puščalo negativnih posledic.  

Ker je analitično odločanje del racionalnega odločanja, bomo v doktorski disertaciji za vse 

navedene situacije uporabljali pojem racionalno odločanje. Pri tem bomo posplošeno 

upoštevali vse vidike in pojmovanja racionalnega odločanja, ki smo jih pravkar navedli. 

Načeloma smo to odločanje že opisali v uvodu v podpoglavje 1.1.1. Kot navajajo nekateri 

avtorji (Heracleous 1994; Fletcher 1987; Sadler-Smith, Hodgkinson in Sinclair 2008), lahko 

razumemo racionalno odločanje kot odločanje, ki poteka po bolj ali manj zapletenem modelu, 

metodi, algoritmu, ki upošteva tudi številne kompleksne, spremenljive in tvegane okoliščine. 

Za racionalno odločanje je značilno, da se v postopkih uporabljajo razne metode in tehnike. 

Razlog za to je predvsem v tem, da se pred odločitvami pristojni za odločanje soočajo z 

različnimi situacijami, velikimi količinami podatkov in povezavami med njimi. Z zbiranjem, 

obdelovanjem, urejanjem in hranjenjem teh podatkov si lahko tisti, ki odločajo, pridobijo 

dovolj kakovostnih informacij, ki jim pomagajo pri sprejemanju odločitev. V primerih, ko 

informacije, ki jih Tavčar (2009) navaja kot temeljno sredstvo za odločanje, ne dosegajo 

spodnjega praga učinkovitosti, racionalno odločanje ni možno. Pretiravanje z informacijami 

lahko preseže prag gospodarnosti, pri kateri se kakovost odločanja ne povečuje sorazmerno z 

doseženo koristjo. Informacije je treba zbirati skladno z zahtevnostjo in pomembnostjo 

odločanja. Najlažje dostopni in najcenejši so interni viri informacij in informacije javnega 

značaja. Te informacije so po navadi na razpolago hitro in cenovno ugodno. Za zunanje 

dostopne vire informacij je treba angažirati več časa in sredstev. Za posebne informacije, kot 

so splošne in posebne raziskave, se je treba potruditi in jih ni enostavno pridobiti zaradi 

licenc, konkurenčnih klavzul, poslovnih skrivnosti in podobnih ovir.  

 Na osnovi proučenih virov (Etzioni 2001) smo ugotovili, da racionalno odločanje zahteva 

določeno urejenost in podatkovno bogatost. Del tega odločanja je definicija problema. 

Običajno so problem doseganje zastavljenih ciljev, znižanje odstopanja od zastavljenih ciljev 

ali ukrepi ohranitve določenega rezultata, stanja. Nekateri avtorji vključujejo načrtovanje in 

postavljanje ciljev v procese odločanja (Rajković 2003, 9). Temeljni postopki v procesih 

racionalnega odločanja so običajno predstavljeni v naslednjem vrstnem redu: določitev ciljev, 

opis in razumevanje problemov, določitev in proučitev parametrov, nabor variant, sprejem 
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odločitev, spremljanje in analize odločitev. Določene aktivnosti v postopkih se lahko izvajajo 

hkrati, določene pa so predhodni pogoj za naslednje postopke. V takih primerih morajo 

pristojni za odločanje posvetiti pozornost faznim korakom pri teh postopkih. Večina 

postopkov takega večfaznega odločanja je opisana s problematiko, s katero se pristojni za 

odločanje srečujejo pri posameznih aktivnostih. Pri določanju ciljev je pomembno, da se 

upoštevajo temeljne poslovne strategije in usmeritve organizacije. Cilji so lahko zapleteni, 

nepopolni in negotovi. Mlajša kot je organizacija, težje je določati objektivne cilje. Še večji 

problem nastane, če so cilji protislovni ali neusklajeni. To se še posebej izkaže v primerih, ko 

se cilji določajo skupinsko. Za kakovostno določanje je pomembno, da so cilji jasni, 

objektivni in predvsem merljivi. Cilji morajo biti takšni že zaradi tega, ker se lahko v 

nasprotnem primeru pristojni za odločanje odloči v neskladju z zastavljenimi cilji in bi rešitev 

povzročila neželene rezultate. 

Opis in razumevanje problemov običajno vsebujeta povezavo med cilji in načini njihovega 

doseganja. Problem ni samo opis situacije take, kot je in ki jo je treba urediti, temveč je 

povezan z rešitvijo, ki jo želi posameznik ali organizacija izvesti za dosego ciljev. Nekateri 

avtorji (npr. Drucker 1967) trdijo, da če ni problema, ni potrebe po iskanju rešitve, niti ni 

potrebe po odločanju. Opis in razumevanje problemov sta temeljni nalogi menedžmenta, pri 

tem pa si ta zaradi kompleksnosti poslovanja organizacij pomaga s strokovnjaki, ki 

obvladujejo področje, kjer so potrebne odločitve za doseganje ciljev. Veliko odločitev ni 

uspešnih iz razloga, ker tisti, ki se je odločal, ni dovolj dobro poznal problema ali ga ni poznal 

s prave plati. Vplivi na odločanje niso samo pasivni, kar pomeni, da odločevalec problema ne 

pozna dovolj dobro oziroma ni dojel bistva, vsebine in njegovega ozadja. Prav pri problemu 

lahko pride do vpliva na odločevalca, da bi sprejel odločitve, ki si jih želijo tisti, ki bodo 

deležni posledic teh odločitev. V današnjem času se tako vplivanje imenuje lobiranje. Moč 

lobistov ni v tem, da prepričajo odločevalce v sprejem takih odločitev, ki njim ustrezajo v 

smeri doseganja želenih ciljev, temveč da vplivajo na opis in razumevanje problemov. Te 

predstavijo na tak način, da spremenijo in po potrebi tudi kdaj zameglijo pravo bistvo 

problema, ali tako, da dobi odločevalec namenski pogled na problem in ga rešuje z občutkom, 

da to počne v svojo korist ali v korist organizacije, ki jo zastopa. Na ta način se poruši 

objektivnost odločanja. Določitev in proučitev parametrov, ki vplivajo na odločitev, zahtevata 

veliko strokovnega znanja, podatkov v zvezi s problemov ter vnaprejšnjo pripravo meril in 

sodil. Odločanje je oteženo, če so taki parametri slabo definirani, neznani ali spregledani. 

Mnogokrat se zgodi, da so parametri težko merljivi ali jih je težko določiti v času in prostoru. 

Še posebej težko situacijo v postopkih odločanja povzroči veliko število parametrov. Ker se 

odloča človek, katerega zmogljivosti so omejene, je preveliko število kompleksnih 

parametrov prej oteževalna okoliščina kot pomoč pri odločanju. V takem primeru se srečamo 

z omejeno racionalnostjo odločevalcev (Rajković 2003, 10). Določitev možnosti je korak v 

odločanju, ki nakazuje raznovrstnost izvedbe rešitev za doseganje ciljev. Ni nujno, da vsaka 

varianta pri istem problemu daje enako rešitev. Pristojni za odločanje se slej kot prej srečajo s 



 

77 

situacijami, ko je doseganje ciljev odvisno od načina, kako se rešuje problem, to je od izbrane 

možnosti.  

Ali je izbira možnosti že odločitev? Sprejem ali potrditev odločitve je formalni akt, s katerim 

tisti, ki ima pristojnost odločanja in smo ga mi poimenovali odločevalec, odloči o ukrepanju 

in izvajanju aktivnosti, ki bodo posamezno možnost popeljale do želenega cilja. 

Formaliziranje odločitev je zelo pomembna faza v postopkih odločanja. Ta daje odločitvi 

formalnopravno veljavo. Za sprejeto odločitev je formalizacija pomembna z več vidikov. Prvi 

je ta, da se s tem zaveže k odgovornosti tistega, ki je odločil – da bo kasneje nosil posledice 

svojih odločitev, ki so lahko pozitivne ali negativne. Pozitivni posledici sta seveda uspeh ob 

doseganju ciljev ter ustrezna materialna in moralna nagrada za to. So tudi primeri, ko so lahko 

posledice pozitivne in negativne hkrati. Tako lahko odločitev prispeva k uspehu na ravni 

organizacije in povzroči škodo v okolju ali na izvajalcih. Posebej pomemben je pravni vidik 

odgovornosti za odločanje. Sprejete odločitve namreč povzročijo posledice, ki so lahko v 

neskladju z zakoni in predpisi ali povzročijo kazniva dejanja. V takih primerih se najprej 

ugotavlja, kdo je sprejel odločitev in s kakšnim namenom ali motivom. Po drugem vidiku pa 

je formalizacija odločitve pomembna za njeno izvedbo v praksi. 

Med pristojni za odločanje in izvajalci je razkorak v organizaciji in pristojnostih. Odločanje je 

običajno naloga in pristojnost višjega vodstva (Kralj 2000, 145). Prenos odločitev na 

izvajalsko raven mora biti čim transparentnejša in čim bolj zavezujoča zanjo. Najbolje je, da 

se odločitev višjega vodstva prenese na vse izvajalske ravni. Ni dovolj, da se odločitve 

prenesejo zgolj na vodenje operativne ravni. Ta namreč lahko potem v skladu s svojimi 

interesi prenese naloge kot posledico odločitev s svojo interpretacijo. V takih primerih se 

lahko pojavi učinek verižnega telefona, kar pomeni, da se pri prenosu informacije o sprejeti 

odločitvi ta do določene mere popači. Seveda na izvajalske ravni ni treba prenašati vseh 

podrobnih informacij o odločitvi. Dovolj je, da se obvesti izvajalce o odločitvi na tistem 

področju, ki zadeva njihove vloge pri njej. Na tak način se spleteta močnejše zavedanje 

izvajalcev o opravljanju nalog in njihova zaveza k doseganju ciljev. Tretji vidik formalizacije 

je potreba po popolni informaciji o odločitvi, ki jo potrebujejo tisti, ki nadzirajo njeno 

izvajanje in bodo izmerili njen namen, doseganje ciljev. To pa je že zaključni korak v procesu 

odločanja, ki se imenuje spremljanje in nadzor odločanja.  

Pristojni za odločanje morajo spremljati rezultat svojih odločitev. Nekatere odločitve se 

realizirajo takoj in je njihova realizacija hitro zaznavna. V takih primerih je smiselno zgolj 

ugotavljati posledice odločitve, torej posledice izpolnitve cilja. Spremljanje odločanja je 

zahtevno za odločitve, ki sprožijo dolgoročne in kompleksne aktivnosti. Še posebej za take, ki 

niso v neposredni pristojnosti tistega, ki je odločil. Taki primeri so pogostejši na vrhu 

piramide odločevalcev, kjer so to pristojni v upravah in nadzornih svetih. Za spremljanje takih 

odločitev so v organizacijah vzpostavljeni organi nadzora. V praksi so to organizacijske enote 

in posebni informacijski sistemi. Običajno so te enote analitska služba, kontroling in notranja 
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revizija. Njihova naloga je sistematično spremljanje procesov in aktivnosti, ki so posledice 

odločitev. Ti organi so del procesa upravljanja v organizacijah. Njihove velikost, sestava in 

naloge so odvisne od kompleksnosti poslovanja organizacije. Pri kompleksnih, intenzivnih, 

dinamičnih in informacijsko podprtih dejavnostih so vodenje, upravljanje in odločanje zelo 

odvisni od delovanja takih organov. Pomembno je, da so ti organi neodvisni. To pomeni, da 

na njihovo vlogo in delo s svojimi interesi ne smejo vplivati tisti, katerih učinke pri doseganju 

ciljev spremljajo. Nekateri avtorji ob funkcijah upravljanja in vodenja poudarjajo potrebo po 

krmiljenju, ki ga razlagajo kot usmerjanje organizacije k ciljem in odpravljanje odstopanj od 

tega. To še posebej poudarjajo na osnovi predvidevanj, da se po odločitvah in pri izvedbi 

aktivnosti okoliščine in dejavniki toliko spremenijo, da lahko pride do odstopanj ali celo 

nedoseganja ciljev. Izvajanje krmiljenja zahteva dobro podatkovno osnovo za spremljanje 

odločitev.  

Zaradi odločanja samega in spremljanja odločitev so se razvili modeli in sistemi za podporo 

odločanja. Modeli so v glavnem stopenjska razdelitev faz odločanja v posameznih aktivnostih 

odločevalcev. Tako na primer Hellriegel in Slocum (1973, 59–68) predstavljata temeljni 

model racionalnega odločanja. Ta obsega pet stopenj, ki so: analiziranje problema, snovanje 

možnih odločitev, ocenjevanje in izbira primerne odločitve, uveljavitev izbrane odločitve in 

spremljanje izidov odločitve. Cooke in Slack (1991) predstavljata popolnejši model, ki je 

zgolj model odločanja, dograjen s koraki za urejanje zadev. Pri večini modelov avtorji 

predlagajo iteracije. Pri iteracijah se zaporedja ponavljajo tako, da se model začne in konča s 

spremljanjem problema (Tavčar 2002, 14). Sistemi za podporo odločanja so zgrajeni za 

učinkovito odločanje v primerih, ko se pri reševanju problemov pojavlja obilo parametrov in 

možnih različic. Razloga za njihovo uvajanje sta omejena racionalnost in sposobnost človeka, 

odločevalca. 

Sistemi za podporo odločanja vključujejo procese obdelave podatkov, izdelavo modelov in 

preferenčna znanja. Zaradi posebnosti organizacij se pojavljajo kot ekspertni sistemi. Nekateri 

sistemi so razviti tako, da so uvrščeni v področja tako imenovane umetne inteligence. Za 

pomoč pri odločanju so bile razvite in se v praksi uporabljajo različne metode in tudi 

računalniško podprti modeli (Abacon, Drevo kriterijev, DEX in DEXi, kvalitativno 

modeliranje in drugi). Za večino teh je značilno, da temeljijo na odločitvenih pravilih in 

sledijo temeljnim fazam odločitvenega procesa. Pri nekaterih, ki so specializirani za 

posamezna področja, se poudarja hevristični vidik in so predstavljeni bolj kot metode za 

reševanje problemov, pri katerih je odločanje zgolj del teh metod. Najbolj znani in uporabni 

ekspertni sistemi odločanja na vodilnih in izvajalskih ravneh se uporabljajo v medicini, 

energetiki in transportu. Pri upravljanju nuklearne elektrarne se od pristojnih odločevalcev 

zahteva hitro in učinkovito odločanje. Ob tem morajo dobro poznati problem in proučiti 

veliko podatkov. Tudi rutinski postopki ponujajo kar nekaj alternativ za rešitve problemov. 

Neobvladljivost podatkov, slabo razumevanje problema in nepravilna izbira alternative so se 

ob pojavu neugodnih okoliščin v preteklosti izkazali kot problematični ter so povzročili slabe 
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odločitve, ki so botrovale odmevnim jedrskim nesrečam (Otok treh milj v ZDA, Černobil v 

Sovjetski zvezi, Fukošima na Japonskem). 

Nasproti racionalnemu odločanju stoji intuitivno odločanje. Kot smo že ugotovili pri 

proučevanju virov, se tak način odločanja običajno izvaja v višjih hierarhičnih ravneh 

organizacije – pri vodstvu institucij in višjem menedžmentu. Eden izmed razlogov za to je 

dejstvo, da so procesi in postopki delovanja in poslovanja na operativnih ravneh večinoma 

vnaprej predvideni in predpisani. Zato se na tej ravni večinoma izvaja rutinsko odločanje, 

občasno pa tudi racionalno odločanje v okvirih pristojnosti menedžmenta na izvajalskih 

ravneh. Na vodstvenih in vodilnih ravneh so procesi in postopki delovanja manj predpisani. 

Načeloma so določeni zgolj s politikami, ki vključujejo načela in priporočila. Delovanje 

sistema odločanja in vodenja na ravni vodenja in upravljanja je odvisno od več dejavnikov. 

Velik vpliv na to imajo vrsta in tip dejavnosti, strategija in politika vodenja, etični in 

strokovni standardi, vrsta in način notranje organiziranosti, tehnološka razvitost organizacije 

in ne nazadnje osebnost odločevalca – osebnost kot njegov stil vodenja, njegovo moralno, 

etično in strokovno prepričanje ter nagnjenost. Avtorji (Drucker 1967; Kralj 2000; Oblak in 

Lipoušček 2003) navajajo, da se pristojni za odločanje na vodstvenih in vodilnih ravneh v 

glavnem odločajo na dva načina: racionalno in intuitivno. Rutinskega odločanja je na tej ravni 

malo ali skoraj nič.  

Vodenje je stroka in veščina, trdijo nekateri avtorji (npr. Drucker 1998; Kralj 2000). Če je 

vodenje stroka, potem lahko predpostavljamo, da je v prednosti racionalno odločanje, ki 

pogojuje in potrebuje informacije, metode, modele in sisteme. Če je odločanje veščina, potem 

se bolj velja posvetiti okoliščinam takega odločanja kot odločanju samemu, saj bi sicer morali 

vključiti še psihološke vidike proučevanja, kar bi preseglo okvirje naše raziskave in doktorske 

disertacije. Kljub temu lahko povzamemo nekaj ugotovitev raziskav in virov na to temo, še 

posebej tiste, ki dokazujejo, da nastaja intuitivno odločanje v podzavesti odločevalcev. Večina 

avtorjev trdi, da intuitivno odločanje sloni predvsem na osebnostnih značilnostih in izkušnjah 

odločevalcev. Tavčar (2002, 10) omenja, da intuitivnega odločanja na izvajalski, procesni 

ravni skoraj ni, razen v primerih, ko se pojavijo nepredvidljive in izjemne okoliščine na ravni 

incidenta. Hkrati opozarja, da na tako imenovani vršni ravni rutinskega odločanja skoraj ni in 

da je presenetljivo malo racionalnega odločanja. To dejstvo pojasnjuje s pomanjkanjem časa. 

Kot smo že zapisali, zahtevajo metode racionalnega odločanja pridobivanje podatkov in 

ustrezno analizo informacij, za kar potrebujejo v finančnih institucijah sredstva in čas. In prav 

časa pri odločanju običajno primanjkuje. Neodvisne raziskave v menedžmentu so dokazale, 

da se višji menedžment redno srečuje s pomanjkanjem časa. Mintzberg (2009) je ugotovil, da 

je delež dejavnosti menedžerjev, ki trajajo manj kot devet minut, večji od 50 %, pri majhnih 

organizacijah pa celo do 90 %. V tem je očiten vzrok za prevladujoči način intuitivnega 

odločanja. Posameznikove sposobnosti in lastnosti ter pomanjkanje časa torej povzročajo 

intuitivno odločanje na vršnih ravneh. Očitno so pri vodenju poslov in pri vodenju ljudi k 
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izidom posebej za odločanje izrednega pomena vživetje in navdih ter izkušnje, vednost in 

znanje. 

Vživetje in navdih lahko povežemo s pojmom intuicija – kot neposredno dojemanje in 

zaznavanje bistva problema in naloge v zvezi z njim, neodvisno od razumskega 

razčlenjevanja. Vživetje si lahko predstavljamo kot sposobnost osebnega trenutnega 

vživljanja v probleme. Vživetje se pojavi, ko je odločevalec v tako imenovanem toku, razlaga 

Haidt (2011, 100) in ugotavlja, da je stanje vživetega odločevalca običajno podprto s 

slutnjami. Avtor nadalje poudarja, da je potreben tudi navdih. Navdih razlaga kot spoznanje, 

ki ga s podzavesti preplavi ustvarjalni proces. Očitno gre za vplive s podzavesti. Vsi ti 

elementi intuitivnega odločanja potrebujejo močno zavestno podlago. Ta podlaga sta znanje 

in poznavanje. Znanje je posledica učenja, razumskega razglabljanja in raziskovanja. 

Poznavanje je podobno kot znanje, s tem da temelji na premišljenosti, izkušnjah in vednosti. 

Pri odločanju je treba dodati še pojem modrost. Modrost se predstavlja kot razumna raba 

znanja z upoštevanjem izkušenj, preudarnosti in mnoge različnosti kultur. Seveda ne moremo 

trditi, da se menedžerji, ki se odločajo na intuitiven način, pred tem ne oborožijo z ustreznimi 

informacijami. Čas, ki ga porabijo za to, je neprimerno krajši od časa pri racionalnem 

odločanju. Predvsem se v tem kratkem času skušajo čim bolj seznaniti s situacijo in spoznati 

problem. Običajno si zaradi izkušenj s takimi ali podobnimi situacijami, o katerih morajo 

sprejeti odločitev, hitro ustvarijo svojo sliko. V tej sliki ustvarijo aktivne povezave in 

soodvisnosti v nastalem problemu, tako da v svojih mislih predvidijo možne rešitve in njihove 

posledice. To pa seveda ne pomeni, da se odločajo rutinsko, če uporabijo določene izkušnje v 

povezavi z znanjem.  

Pri odločanju uporabljamo intuicijo in znanje v raznih medsebojnih kombinacijah. Pri 

odločevalcu in organizaciji je treba na začetku zaradi manj razvitega znanja uporabljati več 

intuicije. V naslednjih korakih pa se je zdelo, da je edina prava pot pot znanja. Hkrati se je 

pokazalo, da je v kriznih situacijah, ko je zaradi nepredvidljivosti in incidentov potrebna hitra 

rešitev, pri odločanju uspešna uporaba vživetja in navdiha, posebej ker je to moralo biti 

podprto z že nabranim znanjem, vednostjo in izkušnjami. Haidt (2011, 102–104) opisuje 

vživetje in navdih kot popolno potopitev v nalogo. Gre za potopitev v nalogo, ki je sicer 

zahtevna, vendar ne presega naših zmožnosti. Za tako stanje nekateri rečejo, da smo v coni. 

Raziskovalec Csikszentmihaly (1990 in 1997, 11–26) ga je poimenoval tok, ker tako 

dejavnost ali aktivnost čutimo kot skrajno lahkotno. Toku pomagajo razne okoliščine: 

adrenalin, vzhičenje, glasba, ples in ritem, intenzivni pogovor med sodelavci ali med partnerji. 

Najpogosteje čuti oseba tako stanje pri športu ali drugih ustvarjalnih dejavnostih. Tudi pri 

delu, projektih, poslovanju in vodenju organizacij (Haidt 2011, 105). Tok lahko doživijo 

posamezniki pri individualnih dejavnostih, vodenju projektov in vodenju organizacij. Tako 

stanje velja tudi pri vodenju, upravljanju in odločanju. Pristojni za odločanje morajo biti 

dovolj vešči, da izkoristijo tok v svojo korist in so na tak način kos izzivom. V tem se verjetno 

skriva sposobnost redkih posameznikov, da s sprejemanjem dobrih odločitev uspešno vodijo 
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projekte in organizacije. Pogosto je tudi razumneje reševati določene probleme z intuicijo. Že 

zato, ker so stroški in morebitne škode precej manjši, kot če bi uporabili zapletene poti 

proučevanja in razreševanja (Kralj 2000, 108–111). Z odločanjem je močno povezano stanje 

inteligence, ki jo poenostavljeno pojasnjujemo tudi z obema možganskima polovicama 

(razumsko in čustveno). Za menedžerja kot odločevalca sta pri vodenju poslov in vodenju 

ljudi k ciljem pomembni obe obliki inteligence. Na temelju razumske inteligence je možno 

dosegati uspehe. Kljub temu je znano, da so ti še boljši ali hitrejši, če pristojni za odločanje 

pridobijo za sodelovanje sodelavce in druge udeležence. To pa je že povezano z vprašanjem, 

kako se menedžer odziva v raznih situacijah, kako vpliva njegovo vedenje na sodelavce in 

druge udeležence, kako zna zaznavati njihovo vedenje in njihova čustva ter ali se zna odzivati 

nanje. Torej gre za to, kako menedžer uporablja čustveno inteligenco ter ali jo zna uporabljati 

in izboljševati tako pri sebi kot pri drugih. Jasno je, da je raven inteligence pri ljudeh različna. 

Vsekakor je dejstvo, da so nekateri ljudje naravno inteligentni. Po drugi strani pa se da 

inteligenco razviti na višjo raven s pomočjo staršev, vzgojiteljev, učiteljev in trenerjev. 

Marsikaj se da naučiti, kljub temu pa se moramo zavedati, da so prirojene pozitivne lastnosti 

in sposobnost velika prednost. Če se tega zavedajo tudi menedžerji in si za to prizadevajo, 

lahko pridejo do spoznanj, ki so vredna premisleka in jih je treba upoštevati pri izbiranju 

menedžerskih slogov odločanja. 

Odločanje lahko poteka v razponu od popolne negotovosti do popolne gotovosti. Oba skrajna 

primera se v praksi redko ali skoraj gotovo ne pojavljata. V polni gotovosti ni tveganja, 

odločanje pa pomeni v takem primeru idealno racionalnost (Tavčar 2002, 8). Odločanje v 

razmerah popolne negotovosti je zelo tvegano. Po predstavitvi obeh skrajnih slogov odločanja 

velja proučiti situacijo, ki slej kot prej doleti vsakega odločevalca – odločanje v razmerah 

negotovosti. Dinamično in nepredvidljivo okolje večkrat povzroči tako zapletene okoliščine, 

ki lahko zmedejo menedžerje in odločevalce do take mere, da izgubijo samozavest in 

zaverovanost v svoje sposobnosti. Občutek tveganja je posledica odločanja v negotovosti in 

raste s kompleksnostjo problemov. Če je občutek tveganja zmeren, lahko pripomore k dobrim 

odločitvam, ker deluje kot spodbuda. Če je občutek negotovosti velik, lahko odločevalec čuti 

lastno ogroženost in ga to vodi v obrambno vedenje, ki je lahko nekoristno za organizacijo. 

Pri odločitvah v negotovosti se lahko pojavita dve vrsti odločitvenih situacij. Prva nastopi v 

primerih, ko razpoložljive informacije ne omogočajo, da bi na podlagi obstoječe vzročnosti in 

vseh različic izbrali take, ki omogočajo ugodno rešitev obravnavanega problema. Na 

upoštevanje tveganja pri odločanju vpliva ekvivalent gotovosti (Kljajić 2002). Druga vrsta 

odločitev v negotovosti pa nastopi takrat, ko so znani možni rezultati določene odločitve, 

vendar pa nosilec odločitve nima informacij, kakšne so verjetnosti za pojavljanje določene 

rešitve.  
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5.3 Upravljanje tveganj in odločanje v zvezi z njimi 

O pomenu funkcije upravljanja tveganj smo obširneje pisali v predhodnih poglavjih. 

Upravljanje tveganj ima močno vlogo in pomen v gospodarskih družbah. Tudi raziskave 

(Foot 2002) so pokazale, da sta uspešno upravljanje in obvladovanje tveganj eden zmed treh 

najpomembnejših ciljev v finančnih institucijah. Upravljanje tveganj ima pomemben vpliv na 

oblikovanje strategije finančnih institucij. V gospodarskih družbah je pozornost posvečena 

predvsem poslovnim tveganjem, za finančne institucije pa je značilno, da prevzemajo, 

posredujejo in svetujejo v zvezi s finančnimi tveganji. Ob tem ima obvladovanje tveganj tudi 

aktivno vlogo izboljšanja poslovanja finančnih institucij in stabilnosti finančnih trgov. 

Kakovostno upravljanje tveganj v finančnih institucijah je posledica znanja, dobre prakse in 

dobrih odločitev v tem procesu. Tako kot smo opisali in razložili procese upravljanja tveganj 

v tretjem poglavju, bomo znotraj teh procesov proučili in opisali tudi odločanje. Pri 

upravljanju tveganj je odločanje del tega procesa. V tem podpoglavju bomo opisali predvsem 

področja odločanja. To pomeni, da bomo navedli, kje se sprejemajo odločitve, o čem in zakaj 

se odloča pri upravljanju operativnega tveganja. Na osnovi poznavanja poslovne prakse lahko 

na neki način predvidevamo, kako se odloča na posameznih področjih. Vendar pa se v tem 

poglavju ne bomo spuščali v te vsebine, ker je to naloga naše raziskave. Eden izmed glavnih 

ciljev doktorske disertacije je, da ugotovimo, kako oziroma na kakšen način se odločajo 

pristojni za upravljanje tveganj. Odločanje v procesih sistema upravljanja operativnega 

tveganja navajamo in opisujemo tako, kot si sledijo postopki upravljanja tveganja. 

Prvi proces je namenjen identifikaciji tveganja. V tem procesu se izvajajo postopki njegovega 

zavedanja. Tisti, ki upravlja tveganje, v tem procesu ugotavlja, kaj vse se lahko v zvezi z njim 

pripeti. Te ugotovitve in spoznanja so usmerjena v negativne učinke tveganja, v tako 

imenovane škodne dogodke. Na ta način dobimo odgovor na vprašanje, kaj nam preti, torej 

katero je to tveganje.  

V drugem koraku se izvaja proces ocene tveganja, ki vsebuje tudi njegovo izmero. Ta proces 

daje odgovore na vprašanji, kakšno je to tveganje in kako velika škoda preti instituciji. 

Rezultat identifikacije in ocene tveganja je napovedani profil tveganja.  

Tretji proces v okviru upravljanja tveganja je namenjen obvladovanju operativnega tveganja, 

nekateri ga imenujejo tudi proces zniževanja tveganja ali proces ublažitve (angl. risk 

mitigation process). Obvladovanje tveganja seveda ni samo njegovo zniževanje, temveč tudi 

njegov sprejem in vsebuje tudi take aktivnosti, ki šele posredno ali po določenem času 

vplivajo na tveganje. Zadnji po vrsti, ne pa po izvajanju, je proces spremljanja tveganja. Ko 

bomo opisovali postopke odločanja (Tavčar 2002, 10–20), se bomo osredotočili predvsem na 

odločanje na tako imenovani vršni ravni. To je raven višjega menedžmenta, ki vodi in 

upravlja institucije, odloča o poslovnih usmeritvah in sprejema strategije ter določa načrte in 

cilje v institucijah. Prav tako bomo proučili odločanje na tako imenovani ravni srednjega 

menedžmenta. To je na ravni, kjer se snujejo, vodijo in nadzirajo poslovni procesi. Ne bomo 
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pa se poglobili v odločanje v izvajalskih procesih. Haddad (1996) in Tavčar (2002, 10) 

navajata, da se v izvajalskih procesih izvaja skoraj izključno rutinsko odločanje, zato ta vrsta 

odločanja ne bo predmet našega proučevanja in raziskovanja.  

Na tem mestu naj omenimo, da se ob odločanju v samih procesih upravljanja operativnega 

tveganja pred tem sprejemajo pomembne odločitve o okviru upravljanja tveganja. O tem se 

odloča najvišje vodstvo finančne institucije, običajno po posvetu in v soglasju s predstavniki 

lastnikov. Odločitve o načinu upravljanja tveganja so usmerjene v sprejem in potrditev 

strategije upravljanja operativnega tveganja. Na tej ravni so odločitve strateškega pomena in 

so povezane s temeljnim odnosom do tveganja. Višje vodstvo institucij se na tej ravni odloča, 

kako in v kakem obsegu bo institucija upravljala operativno tveganje. Take strateške odločitve 

se sprejemajo za dolgoročna obdobja. Odločitev o načinu upravljanja tveganja je odločitev, ki 

temelji na trezni in preudarni presoji ter upošteva vse okoliščine v zvezi s kompleksnostjo 

poslovanja institucije, njenimi sposobnostmi in viri ter okoljem, v katerem se to dogaja. 

Banke pri odločanju o načinu upravljanja operativnega tveganja upoštevajo predpise, ki so 

nastali na osnovi kapitalskega sporazuma Basel II, in napotila regulatorja (sklep ICAAP, BS 

2006). Podobno velja za borznoposredniške hiše in upravljavske družbe. Zavarovalnice 

upoštevajo predpis Solventnost 2 in napotila regulatorja. Odločitev o upravljanju operativnega 

tveganja vsebuje predvsem izbiro načina upravljanja z vidika pristopa in zagotavljanja 

regulatornega kapitala. Zakonodaja namreč omogoča finančnim institucijam, da smejo izbirati 

med različnimi načini pristopa k upravljanju operativnega tveganja. Pristopi se običajno 

stopnjujejo od enostavnega do bolj sofisticiranih. Od izbranega pristopa je odvisno, kako 

kakovostno in kako podrobno bodo institucije upravljale operativno tveganje. Od tega je 

odvisen tudi izračun potrebnega kapitala za operativno tveganje. V teh predpisih se skriva 

nezapisano načelo, da nadzorniki institucijam, ki se dobro zavedajo tveganja in dokažejo, da 

ga kakovostno upravljajo, obvladujejo, postavijo sorazmerno nižjo kapitalsko zahtevo. Višja 

raven upravljanja operativnega tveganja ter ves trud in sredstva, vložena v to, naj bi torej bila 

poplačana z nižjimi stroški kapitala. Pri tem so snovalci kapitalskega sporazuma Basel II in 

regulatorji upoštevali korelacijo med uspešnostjo upravljanja operativnega tveganja in 

kapitalsko ustreznostjo posamezne institucije. Strateškega odločanja o načinu upravljanja 

tveganja ne bomo vključili v našo raziskavo. Bomo pa v raziskavi ugotavljali, na kak način 

institucija upravlja operativno tveganje, in to upoštevali pri zaključnih ugotovitvah, sploh če 

bomo zaznali razlike med institucijami, ki uporabljajo različne načine upravljanja tveganja.  

5.3.1 Odločanje o identifikaciji in oceni tveganja 

Srednja raven menedžmenta v tem procesu najprej odloča o načinu identifikacije tveganja. 

Običajno se predvsem na začetku upravljanja operativnega tveganja ti postopki vodijo in 

izvajajo projektno. Kasneje postanejo postopki identifikacije tveganja del poslovnega procesa. 

Ugotovitve o tem podajamo na osnovi poznavanja veljavnih predpisov in dobrih praks. 

Odločitve o načinu identifikacije so usmerjene predvsem v obseg in temeljitost sodelovanja 



 

84 

posameznih poslovnih področij. Vrhnji menedžment pri tem določa ključne poslovne procese, 

ki so pomembni za institucijo in pri katerih pričakuje visoko stopnjo operativnega tveganja, 

ter potrjuje nabor in njihov vrstni red za identifikacijo tveganja. V glavnem gre za projektne 

naloge srednjega menedžmenta, ki skupaj z izvajalci poslovnih procesov izvaja postopke 

identifikacije operativnega tveganja. Odločanje v zvezi z identifikacijo tveganja ne povzroči 

neposrednih ekonomskih učinkov, razen v primerih, ko se izvaja kot projektno delo, ki 

povzroča stroške v zvezi s tem.  

Procesi ocene tveganja, ki vsebujejo tudi njegovo izmero, dajejo odgovore na vprašanji, 

kakšno je operativno tveganje in kako velika škoda preti instituciji. Po tej izmeri je treba v 

procesu ocenitve odločiti o apetitu in toleranci do tveganja. Te odločitve se običajno 

sprejemajo znotraj vodenja posameznih poslovnih področij. Predpostavljamo, da je odločitev 

o apetitu in toleranci do tveganja odločitev srednjega menedžmenta. Prav tako pri tem višje 

vodstvo postavi skrajne mejnike in določi, kateri so lahko najvišji zneski apetita do tveganja 

in do katerega zneska goji institucija toleranco do njega. Podlage pri odločitvah o apetitu in 

toleranci so lahko predvsem strokovne, lahko pa izražajo zgolj interes lastnika in višjega 

vodstva po doseganju konkurenčnih prednosti. Pri strokovnih podlagah temeljijo odločitve o 

apetitu do tveganja na osnovi podrobnih proučitev preteklega in tekočega poslovanja, škodnih 

dogodkih identificiranega tveganja, tržnem položaju in zaznanih poslovnih priložnostih. Kot 

bomo pojasnili kasneje v raziskavi, pristojni pri tem upoštevajo strateške usmeritve o rasti in 

razvoju poslovanja institucije. Ob načrtovani raziskavi v tej smeri smo na neki način 

predvidevali, da pri odločanju o apetitu do tveganja verjetno prihaja do kombinacije med 

racionalnim in intuitivnim odločanjem. To razmerje se lahko spreminja v korist intuitivnega z 

višanjem ravni odločanja. Medtem ko je na srednji ravni odločevalec bolj usmerjen v 

konkretne podatke in merljive ocene, se na višji ravni odločevalec ob teh spoznanjih odloča 

tudi na osnovi svojih izkušenj in občutkov. Podobno kot smo ugotovili mi trdi tudi Pučko 

(2011), in sicer da so načini odločanja odvisni od menedžerske ravni, na kateri se sprejemajo. 

Avtor razlaga, da je vrhnji menedžment usmerjen v intuitivno, srednji v analitično in nižji v 

rutinsko odločanje. 

Iz proučenih virov in dobre prakse izhaja, da se odločanje o toleranci do tveganja izvaja na 

srednji in vršni ravni – ker srednja odločevalska raven lahko izračuna, katera je tista višina 

odhodkov zaradi škodnih dogodkov operativnega tveganja, ki bistveno ne vpliva na poslovni 

izid poslovnega področja, in v zvezi s tem določi toleranco do tveganja. Pri tem se lahko 

upoštevata intenzivnost posameznega dogodka in njegova pojavnost, če želi menedžment 

določiti toleranco tudi v časovnem obdobju, torej ne samo za posamezni dogodek. Na višji 

vodstveni ravni pristojni za odločanje določijo toleranco do tveganja na ravni cele institucije. 

Pri tem upoštevajo tolerance, ki so določene za posamezne poslovne procese. Apetit in 

toleranca do tveganja se praviloma določata enkrat za določeno obdobje, ki praviloma traja 

dlje kot eno poslovno leto. Spreminja pa se ta odločitev v primerih, če so se pristojni za 

odločanje ušteli ter niso dobro zadeli meja apetita in tolerance do tveganja. Take presoje se 
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izvedejo po proučevanju realiziranega profila tveganja v določenem obdobju. V procesu 

določanja apetita in tolerance do tveganja se izvaja tudi njegov sprejem, ki je eden izmed 

procesov upravljanja tveganja, kot je to opisano v podpoglavju 3.2.4. Na tak način sta tesno 

povezana procesa ocenitve in upravljanja tveganja, saj v primerih, ko se tveganje sprejme, 

tega ni treba aktivno upravljati.  

5.3.2 Odločanje o obvladovanju tveganja 

Z vidika odločanja je to najintenzivnejši proces v okviru upravljanja tveganja, ker se strateško 

predvsem na vršni ravni odloča o ukrepih, ki se sprejemajo. Odločitve se sicer sprejemajo na 

vseh treh ravneh odločanja. Na vršni ravni se predvsem tiste, ki povzročijo trajne posledice ter 

zadevajo zelo pomembna in velika tveganja, ter take, ki povzročajo investicije večjih 

vrednosti. Kot velevajo predpisi (sklep ICAAP, BS 2006) in priporočila za upravljanje 

operativnega tveganja (ZBS 2006), se na srednji ravni odloča o obvladovanju tveganja, 

usmerjenem z izbiro načinov in izvedbo ukrepov njegovega obvladovanja. Pri proučitvi dobre 

prakse smo ugotovili, da so na izvajalskih ravneh odločitve usmerjene v izvajanje ukrepov 

znižanja tveganja. V fazi obvladovanja tveganja se sprejemajo odločitve o ukrepih njegovega 

znižanja na sprejemljivo raven in o ukrepih ublažitve njegovih posledic. Za lažjo predstavitev 

in razumevanje odločanja o obvladovanju operativnega tveganja bomo sledili sklopom 

ukrepov obvladovanja tega tveganja, kot smo jih navedli v podpoglavju 3.2.4. 

Prenos tveganja smo opisali kot enega izmed učinkovitih ukrepov, ker je hitro postal primer 

dobre prakse pri obvladovanju operativnega tveganja. Kot smo že navedli, obstajata dva 

temeljna principa, in sicer zavarovanje ter prenos tveganja na tretjo osebo. Ker je zavarovanje 

prav tako gospodarska dejavnost v finančni panogi, ki za plačilo ustrezne premije daje 

jamstvo in krije določene škode zavarovatelju na zavarovanih osebah, premoženju in pri 

odgovornosti, je treba o zavarovanju sprejemati odločitve. Institucija se za prenos tveganja na 

tretjo osebo odloči v primerih, ko lahko prenese izvajanje poslovnih procesov s pripadajočim 

tveganjem in pokrivanje potencialne izgube zaradi tveganja izven institucije.  

Prenos tveganja se lahko uporablja za večino tveganj, razen za tista, za katere se je institucija 

odločila, da jih sprejme ali da jih je sposobna zmanjšati. Odločanje o prenosu tveganja se 

izvaja na več ravneh. Na vršni ravni se odloča predvsem za ali proti prenosu tveganja. 

Običajno se na tej ravni sprejemajo odločitve o tem, ali se bo uporabil prenos tveganja in na 

katerih področjih se bo. Odločitve o zavarovanju lahko temeljijo na presoji in proučevanju 

vplivov zavarovanja na poslovanje institucije. Tako odločanje zahteva natančno in dolgoročno 

zbiranje podatkov o škodnih dogodkih, zunanje podatke in opazovanje okolja institucije ter 

simulacije in izračune učinka zavarovalnih polic. Če institucija beleži škodne dogodke na 

dolgi rok, lahko izračunava, ali se ji zavarovanje izplača. O zavarovanju se lahko sprejemajo 

odločitve na tak način, da se primerjajo plačana premija in prejete škode na zavarovanem 

jamstvu v čim daljšem časovnem obdobju. V takih izračunih se skriva nevarna past, ki lahko 
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odločevalce zavede in posledično sprejmejo za institucijo neugodne odločitve. To ugotovitev 

podpira dejstvo, da se je kljub natančnim izračunom in predvidevanjem nemogoče izogniti 

dogodkom z redko pojavnostjo in zelo velikim učinkom. Taki nepredvidljivi dogodki lahko 

povzročijo veliko škodo in izgube, ki ogrozijo obstoj in delovanje finančne institucije. Res pa 

je, da je vsako področje zavarovanja specifično in tega ne moremo posploševati. To se je 

izkazalo v primerih zavarovanja danih kreditov, kjer so nekatere banke v določenem obdobju 

na osnovi večletnega opazovanja izračunale, da vplačajo več premije, kot je bilo na račun 

zavarovanja priznanih odškodnin. Banke so namesto vplačil premij oblikovale lastne sklade 

za povrnitev škode nevrnjenih kreditov. Tak način je sprejemljiv samo v takih primerih, ko 

obseg zbranih sredstev, ki se zbirajo v skladu namesto premije, narašča ter ko število in obseg 

nevrnjenih kreditov upadata. Če se tak trend in odnos obrneta, zaidejo institucije, ki tako 

ravnajo, v resne težave. Pravo bistvo zavarovanja kot načina obvladovanja operativnega 

tveganja ni samo ekonomski učinek med premijo in odškodnino, temveč je pomemben tudi 

učinek varnosti, ki jo zagotavljata zavarovanje za nadaljnji razvoj in rast poslovanja finančne 

institucije. Škodni dogodki so namreč nepredvidljivi in se lahko zgodijo prav v takih 

trenutkih, ko institucija nima na razpolago dovolj sredstev za njihovo sanacijo. Odločitev, ko 

se odloča za ali proti, lahko tudi počaka na podrobne podatke o možnostih in oblikah 

zavarovanja. Po ali pred odločitvijo, da se zaradi znižanja operativnega tveganja sklene 

zavarovanje, je treba izbrati in odločiti še o načinu in obsegu zavarovanja. Te odločitve 

temeljijo na strokovnih podlagah in komercialnih ponudbah ter se praviloma izvajajo na 

srednji odločitveni ravni. Odločitve za zavarovanje in o njem se ne sprejemajo pogosto, med 

letom, ampak na daljša obdobja z večletnimi policami in letnimi obračuni.  

Prenos tveganja na tretjo osebo temelji na predpostavki, da finančna institucija prenese na 

tretjo osebo določene poslovne procese ali njihov del in da tretja oseb poleg vseh pozitivnih 

ekonomskih učinkov tega prenosa prevzame tudi tveganje finančne izgube v primeru škodnih 

dogodkov. Institucije se običajno odločajo za zunanje izvajalce, če se jim to izplača. Čeprav 

temeljna odločitev o prenosu tveganja temelj na ekonomskih učinkih, so še druge okoliščine, 

ki jih pri tem upoštevajo pristojni za to področje. Tako sodelovanje s prenosom tveganja se 

vzpostavi v primerih, ko prenos dela poslovanja na specializirane zunanje izvajalce omogoča 

finančni instituciji neobremenjeno rast in razvoj poslovanja. Večkrat pa v vključevanje 

zunanjih izvajalcev v finančne institucije silijo druge okoliščine. V bančništvu na primer 

obstajajo zunanji izvajalci, ki so jih banke ustanovile in organizirale za storitve plačilnega 

prometa, kartično in bankomatsko poslovanje ter druge oblike elektronskega bančništva. V 

takih primerih se sprejemajo odločitve na strateški ravni, saj se mora višje vodstvo odločiti za 

pristop institucije k združeni obliki sodelovanja, ki pomeni zanjo razvoj in prilagoditev na 

organizacijski, kadrovski in tehnološki ravni. Take odločitve se sprejemajo za daljša obdobja.  

Kot smo že omenili v podpoglavju 3.2.4, je treba za ureditev notranjega poslovnega okolja pri 

znižanju tveganja upoštevati ljudi, tehnologijo, organizacijo. Tako smo navedli več področij 

ukrepov znižanja operativnega tveganja. 
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Ker velja splošna trditev, da je človek najšibkejši člen pri upravljanju tveganj, velja pojasniti 

odločanje o kadrih v smislu izvajanja ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. Dobro 

upravljani in vodeni kadri nesporno prispevajo k obvladovanju operativnega tveganja. 

Odločitve kadrovske funkcije so usmerjene v zagotavljanje primernega obsega kadrov ter v 

njihovo ustrezno kakovost pri doseganju potrebnega znanja, veščin in rutin. Na vršni ravni se 

sprejemajo odločitve o kadrovski politiki, ki jo potem izvajajo pristojni kadrovski menedžerji 

na srednji ravni. Ti se odločajo o pridobitvi (preskrbi) ustreznih kadrov. Odločajo se tudi o 

usposabljanju in ozaveščanju obstoječih in prihodnjih kadrov. Za odločitve o tem potrebujejo 

strokovne podlage, podatke iz institucije in okolja.  

O vzpostavitvi sistema notranjih kontrol, ki so integriran del poslovnega procesa, se odloča 

višje vodstvo. To sprejema odločitve o politikah in temeljnih internih aktih, na osnovi katerih 

se izgrajuje sistem notranjih kontrol v institucijah. O izgradnji in delovanju sistema notranjih 

kontrol odločajo menedžerji na srednji ravni. To trditev podpira dejstvo, da je njihova 

osnovna naloga vzpostavitev, vodenje in nadzor poslovnih procesov. Smiselno je, da se 

pristojni na poslovnih področjih odločajo o notranjih kontrolah v tistih korakih poslovnih 

procesov, v katerih so identificirali operativno tveganje, za katerega so ocenili, da lahko 

povzroči finančno izgubo. Torej naj se uvedejo kontrole tam, kjer preti tveganje. Pristojni za 

poslovne procese se najprej odločajo o tveganju in nato o uvedbi ustrezne notranje kontrole, 

da se identificirano tveganje obvlada do sprejemljive mere. Kontrole zaradi kontrole ali 

kontrole same po sebi ne smejo biti cilj, sploh pa ne za obvladovanje tveganja. Odločanje o 

sistemu notranjih kontrol in odločanje o uvedbi kontrol v posameznih poslovnih procesih sta 

pomembna zaradi obvladovanja operativnega tveganja. Če upoštevamo dejstvo, da se sistem 

notranjih kontrol izgrajuje zaradi pretenj tveganja, potem lahko povzamemo, da je 

vzpostavljanje sistema notranjih kontrol na neki način del procesa upravljanja tveganja. Pri 

tem morajo tisti, ki se odločajo, poleg tveganja upoštevati še razne druge vidike, zaradi 

katerih potrebuje institucija sistem notranjih kontrol. Odločitve brez njihovega upoštevanja 

lahko privedejo institucijo v neskladje z veljavnimi predpisi in priporočili.  

Odločanje o varnosti oseb in premoženja obsega odločitve na vseh treh ravneh. Na vršni ravni 

morajo pristojni odločati o stopnji in obsegu varovanja oseb in premoženja. Odločitve se 

sprejemajo na srednji ravni, saj je vzpostavljanje sistema varovanja oseb in premoženja 

dolgoročni proces. Ko se ta vzpostavi, deluje na tak način, da ga ni mogoče pogosto 

spreminjati in prilagajati trenutnim potrebam. Obstaja sicer način nadgradnje, če bi se za to 

odločili menedžerji na vršni ravni. Večina ukrepov vzpostavljanja sistema varnosti oseb in 

premoženja zahteva zajetne finančne investicije in angažiranje drugih virov. Zaradi tega se 

večina odločitev o tem pretehta in sprejme na vršni ravni upravljanja finančnih institucij. Na 

srednji odločevalski ravni se pristojni in odgovorni menedžerji v glavnem odločajo o načinih 

izvedbe ukrepov. Pri tem iščejo razmerje med količino, kakovostjo in ceno. Odločanje o teh 

ukrepih je posebnost. Pri klasičnem odločanju o investicijah in nabavi opreme se pristojni 

lahko odločajo med količino, kakovostjo in ceno. Trudijo se dobiti več za manj. Pri 
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upravljanju operativnega tveganja, sploh na področju varnosti oseb in premoženja, pa tudi na 

drugih področjih ukrepov, morajo pristojni za odločanje upoštevati še dejavnik tveganja kot 

ključni dejavnik pri odločanju o posameznem ukrepu. Poleg dejavnikov cene, kakovosti in 

količine na izbiro oziroma odločitev o ukrepu vpliva tudi učinek ukrepa na tveganje. 

Upoštevati je treba, za koliko se bo nižalo ali drugače obvladalo tveganje, zaradi katerega se 

izbrani ukrep pripravlja. Torej moramo upoštevati dejstvo, da pristojni pri ukrepih 

obvladovanja tveganja upoštevajo več dejavnikov kot pri drugih poslovnih odločitvah. 

Posebno pozornost zahteva dejstvo, da lahko izbrani ukrepi sicer znižajo neko identificirano 

tveganje, povzročijo pa neko drugo, novo tveganje. Take primere strokovnjaki v praksi 

imenujejo tehnološka past. Za tehnološko past je značilno, da s tehnološkimi rešitvami 

znižujemo tveganja, pri uvedbi pa povzročamo ali omogočamo neka nova. Uporaba sodobnih 

tehnologij pri informatizaciji poslovnih procesov v finančnih institucijah res odpravlja 

identificirana tveganja, povzroča pa nova tveganja. Najslabše je, če se teh novih tveganj 

zavemo šele po uvedbi ukrepov in jih pred tem sploh nismo predvideli. V praksi so znani 

primeri tehnoloških pasti pri elektronskem poslovanju v realnem času, pri kartičnem in 

bankomatskem poslovanju ter pri plačilnem prometu. Preden se pristojni za poslovne procese 

in tveganja zavejo, da so s svojimi odločitvami o sprejetih ukrepih povzročili nova tveganja, 

posledično že lahko povzročijo škodne dogodke operativnega tveganja. Torej naj bi pristojni 

za upravljanje operativnega tveganja upoštevali tudi te dejavnike pri odločanju o ukrepih 

obvladovanja tveganja.  

Napačno je stališče, da so odločitve pri varnosti informacij in zagotavljanju neprekinjenega 

poslovanja v pristojnosti strokovnjakov s področja informatike. Kot opisuje Doughty (2002), 

je naloga vzpostavljanja pogojev za neprekinjenost poslovanja predvsem na poslovnih 

funkcijah. Strokovnjaki s področja informatike so ključni pri zagotavljanju informacijske 

varnosti; prvič zaradi znanja, ki ga imajo na tem področju, in drugič zato, ker so skrbniki 

programske in strojne opreme. Ne smemo mimo dejstva, da so lastniki podatkov in procesov 

menedžerji in uslužbenci v poslovnih funkcijah, ki so hkrati uporabniki informacijsko 

podprtega poslovnega procesa. Pri ukrepih se torej odloča na več ravneh in večplastno. 

Temeljne odločitve o varnosti informacij vsekakor sprejema najvišje vodstvo. To v skladu z 

oceno tveganja in glede na kompleksnost poslovanja odloči o ravni zagotavljanja 

informacijske varnosti. Višje vodstvo tudi sprejema in potrjuje odločitve o izvedbi ukrepov, ki 

jih predlagajo strokovnjaki na srednji vodstveni in izvedbeni ravni. Pri načrtih za 

neprekinjeno poslovanje je pomembno, da pri odločanju o obsegu in celovitosti 

neprekinjenega poslovanja sodelujejo tudi ali predvsem pristojni in odgovorni za poslovne 

procese. Na tej ravni se morajo predvsem odločiti, katere poslovne funkcije bodo delovale 

neprekinjeno in v kakšnem obsegu se bodo izvajale. Pri tem morajo pri odločanju o ukrepih 

poleg stroškov investicije v organizacijo in implementacijo načrtov in sistemov 

neprekinjenega poslovanja upoštevati tudi oportunitetne stroške, ki bi nastali v primerih 

izpadov delovanja poslovnih funkcij. Pri teh stroških pa morajo pri odločanju upoštevati še 

kolateralno škodo in škodo zaradi izgube zaupanja in ugleda uporabnikov. Tudi pri teh 
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ukrepih obvladovanja operativnega tveganja v finančnih institucijah je pri odločanju 

pomembna presoja med tveganjem, morebitno izgubo in koristjo ukrepov.  

Na področju varstva pri delu in elementarnih nesreč praviloma sledijo ukrepi zakonskim 

predpisom ter zahtevam nadzornih in inšpekcijskih organov. Finančne institucije se na tem 

področju odločajo kot vse druge organizacije. Izjema so občutljiva področja informacijske 

tehnologije in komunikacij, ki zahtevajo dodatne ukrepe znižanja tveganja škodnih dogodkov 

zaradi naravnih nesreč. Področje varstva pri delu ni prepuščeno samo presoji njihove 

ustreznosti z zakonodajo. Na odločitev o tem ne vplivajo samo splošni predpisi. Delodajalci 

morajo izdelati oceno tveganja in izvajati ukrepe v zvezi s tem. Pri tem se pristojni v 

finančnih institucijah tako kot v vsakem drugem podjetju ne smejo odločati po svoji volji in 

presoji, saj predpisi zahtevajo, da oceno tveganja pripravi za to posebej usposobljena 

institucija, ki v ta namen pridobi ustrezne certifikate. Ureditev področja varstva pri delu in 

elementarnih nesreč spada pod pristojnosti strokovnih služb v institucijah. Odločanje o 

obsegu in kakovosti ukrepov sprejema srednji menedžment, ki pri tem izbira med različnimi 

ponudniki in različno kakovostjo ponudbe. 

Iz opisanih področij odločanja o upravljanju operativnega tveganja smemo povzeti, da 

zahteva upravljanje operativnega tveganja odločanje o izvedbi učinkovitih ukrepov 

obvladovanja tveganja. Za te se po temeljnih odločitvah višjega vodstva, ki načeloma odloča 

o strategijah, praviloma odloča srednji menedžment. Ta mora pri tem sprejemati odločitve o 

obsegu in kakovosti ukrepov ter spremljati njihovo uvedbo in izvedbo. Pri tem morajo biti 

pristojni za izvedbo ukrepov pozorni na neželene posledice, ki jih lahko povzročijo uvedeni 

ukrepi. Ugotovili smo, da je pri odločanju o ukrepih poleg stroškovne učinkovitosti nujno 

upoštevati še neposredni predvideni vpliv ukrepov na morebitno spremembo ravni tveganja. 

Prav tako je treba upoštevati možnost nastanka tako imenovane tehnološke pasti. V 

nadaljevanju bomo predstavili raziskavo in ugotovitve, na kakšen način se po določenih 

področjih upravljanja operativnega tveganja odločajo pristojni za ta področja. 
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6 METODOLOGIJA  

Med različnimi paradigmami raziskovanja sta za področje finančnih institucij značilni 

kvantitativno raziskovanje in proučevanje sekundarnih virov podatkov. Večina raziskovalcev 

je na področju upravljanja operativnega tveganja proučevala obliko, manj pa vsebino. 

Predmet raziskovanja je bil predvsem okvir upravljanja operativnega tveganja, malo pa je bilo 

pogledov, usmerjenih v njegovo vsebino, v procese, ki v njem potekajo. Raziskovalci so 

predvsem proučevali, kako naj se institucija organizira za upravljanje tveganja, katere organe 

potrebuje, kako naj tveganje ocenjuje in meri, ter ugotavljali primerne metode za to. 

Raziskave temeljijo na obilju kvantitativnih podatkov o škodnih dogodkih, ki so jih 

proučevali s predlaganimi metodami. Naša tema zahteva drugačno metodologijo, ker 

vstopamo v dokaj neraziskano področje procesov upravljanja operativnega tveganja. Ne 

moremo trditi, da finančne institucije v preteklosti niso upravljale tveganj. Upravljanje je bilo 

večinoma rutinsko opravilo, stvar dobre prakse, nepisanih pravil in navad, ki so jih pristojni 

pridobili z izkušnjami ter s prenosom znanja in vedenja predhodnih generacij. Z vprašanji 

obvladovanja tveganj so se do zdaj ukvarjali samo pristojni za tveganja v finančnih 

institucijah in njihovih nadzornih organih. Razvoj je temeljil zgolj na strokovni ravni. V 

novejšem času, po sprejetju mednarodnih zavez za zagotavljanje ustreznega kapitala in 

obvladovanja tveganj v zvezi s tem (kapitalski sporazum Basel II za banke in Solventnost 2 za 

zavarovalnice), upravljavci tveganj večinoma sledijo predpisom in zakonom, stroka pa se 

razvija na praktični ravni. Prav zato bomo temeljito proučili procese upravljanja in postopke 

odločanja o ukrepih pri obvladovanju operativnega tveganja. Da bi dobili poglobljen vpogled 

v proučevani problem, bomo osebno intervjuvali strokovnjake, ki so v finančnih institucijah 

pristojni za obvladovanje operativnega tveganja. 

Kredibilnost raziskave bomo povečali s triangulacijo po virih. Sekundarni viri bodo: 

- regulatorni predpisi, dokumenti Evropske komisije in ECB, 

- slovenska zakonodaja, 

- intervjuji. 

6.1 Raziskovalni problem in cilji raziskave 

Kot smo navedli v uvodu doktorske disertacije, škodni dogodki operativnega tveganja 

opozarjajo, da je operativno tveganje veliko bolj nepredvidljivo od drugih tveganj v finančnih 

institucijah in da je treba proti škodnim dogodkom ustrezno ukrepati ali jih vsaj zmanjšati na 

sprejemljivo raven. Ugotovili smo, da ni enostavno oceniti učinkovitosti in racionalnosti 

ukrepov znižanja tveganja na sprejemljivo raven. Prav tako se je na podlagi teh ocen težko 

odločiti, v kakšni vsebini in kakšnem obsegu uveljaviti ukrepe. Tisti, ki upravljajo operativno 

tveganje, nimajo na voljo takih metod in orodij, s katerimi bi z veliko gotovostjo zagotovili 

take ukrepe, ki bi pozitivno vplivali na operativno tveganje in bi hkrati delovali dovolj 
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učinkovito in ekonomsko racionalno. Predvidevamo, da je bistveni problem v procesih 

odločanja.  

Raziskave in viri, ki proučujejo menedžment odločanja (Gates in Steane 2009; Peacock 

2006), nakazujejo, da so racionalne odločitve značilne za enostavne, preproste probleme in da 

so intuitivne odločitve značilne za kompleksne probleme. Med kompleksne spadajo vsi tisti 

problemi, ki ogrožajo ali spodbujajo obstoj in razvoj podjetja. Iz tega lahko sklepamo, da se 

pri preprostih problemih in tistih, ki nimajo usodnih posledic, menedžerji večinoma odločajo 

racionalno. Ne moremo zagotovo trditi, kako se odločajo, torej ali zgolj na podlagi 

kvantitativnih podatkov, ki jim dajo pregledno in gotovo sliko o posledicah odločitev, ali 

intuitivno. Lahko da pri kompleksnih problemih proučijo vrsto podatkov, ki jih oblikujejo v 

informacije, te pa se nato povežejo v znanje. Predpostavljamo lahko, da menedžerji znanje 

imajo, pri kompleksnih vprašanjih pa se odločajo intuitivno. Pojavlja se vprašanje, ali se tako 

odločajo zaradi obsežnosti in nepredvidljivosti možnih rezultatov. Da pri odločanju v procesih 

obvladovanja operativnega tveganja ne bi bilo vse prepuščeno iznajdljivosti in 

nepredvidljivosti, velja zagotoviti napotke, instrumente, orodja in postopke, s katerimi se bo 

dalo z neko stopnjo zaupanja ugotoviti, ali je vredno vlagati in koliko je treba vlagati v 

upravljanje operativnega tveganja. Hkrati se bodo preprečili tisti dogodki, ki bi lahko usodno 

vplivali na obstoj in razvoj podjetja. Najpomembnejši problemi v organizacijah so vezani na 

težke odločitvene situacije.  

Prav zaradi navedenega je cilj naše raziskave proučiti odločanje o upravljanju operativnega 

tveganja. Situacije so težke zaradi velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. Pri 

tem želimo poudariti, da niso vprašljivi dejavniki, ki jih dobro poznamo, temveč dejavniki, pri 

katerih niso znani njihovi vplivi in karakteristike. Taki dejavniki običajno povzročijo slabo 

poznavanje problema, ki zahteva rešitev in odločanje v zvezi z njo. 

V raziskavi bomo proučevali dejavnike odločanja in okoliščine, v katerih se ti pojavljajo. 

Nekateri avtorji (npr. Drucker 1998) zagovarjajo mnenje, da je treba pred odločanjem dobro 

poznati problem in analizirati vse okoliščine, ki vplivajo nanj in bi lahko vplivale na 

odločanje v zvezi z rešitvijo. Tavčar (2009) na primer navaja, da odločanje izhaja iz 

informacij o zadevi, kar pomeni poznavanje in razumevanje podatkov o vsebini problema. 

Prav tako izhaja iz informacij o morebitnih odločitvah, kar predstavlja izbiro oziroma možne 

alternative. 

6.2 Kvalitativna raziskava 

Izvedli bomo kvalitativno družboslovno raziskavo. Avtorji, kot je Stake (1995), posebej 

poudarjajo vrednost ekploratorne študije primera, ki jo razvijemo, ko področja proučevanja ne 

poznamo. Odločanje v okolju in kontekstu, kot ga bomo proučevali, je precej neraziskano, 
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zato je smiselno izvesti kvalitativno raziskavo. Ta bo usmerjena v področje upravljanja 

tveganj v slovenskih finančnih institucijah. 

6.2.1 Namen in cilj kvalitativne raziskave 

Z raziskavo bomo poglobljeno proučili področje odločanja pri upravljanju operativnega 

tveganja. Zanimali nas bodo predvsem odločitveni procesi na vršni in srednji upravljavski 

ravni. Podrobno bomo ugotavljali in proučili, kako se odločajo upravljavci tveganja. Dobili 

bomo identificirane dejavnike odločanja, kot jih zaznavajo udeleženci v raziskavi, in jih 

povezali v model. Prav tako nas bodo zanimale okoliščine, ki vplivajo na dejavnike, in 

njihove odvisnosti. Podrobno jih bomo proučili z vidika procesov upravljanja in ugotavljali, 

kako vplivajo na odločanje v okviru upravljanja operativnega tveganja. S pomočjo ugotovitev 

bomo tako oblikovali model učinkovitega upravljanja operativnega tveganja. 

6.2.2 Vzorec 

Vzorec je namenski, saj smo vključili tiste, ki so nam lahko o problemu največ povedali. 

Enota analize ali entiteta je bila finančna institucija. Finančne institucije, ki upravljajo 

operativno tveganje, smo navedli in opisali v drugem poglavju. Velikost vzorca smo 

predvideli glede na poznavanje trga finančnih institucij v Republiki Sloveniji.  

V času raziskave je na trgu delovalo osemnajst bank in tri hranilnice. Na povabilo za 

sodelovanje v raziskavi se jih je odzvalo osem. Dvaindvajset družb je izvajalo zavarovalne 

posle, med njimi so bili pozavarovalnice, skladi in podružnice. Osredotočili smo se na tri 

največje, ki so univerzalne. Odzvala se je ena. Na trgu je delovalo šestnajst lizinških podjetij 

in devet upravljavskih družb, od katerih smo k sodelovanju pritegnili po enega tipičnega 

predstavnika.  

V vzorec je bilo vključenih šestnajst institucij. Povabili smo predvsem tiste, za katere smo 

imeli informacije, da aktivno upravljajo operativno tveganje. Na določitev velikosti vzorca so 

vplivali različni dejavniki in omejitve. Kot trdijo avtorji dela Raziskovanje v managementu 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 64–66), je izbira vzorca odvisna od odločitev 

raziskovalca, ali bo raziskoval na ravni posameznika, skupine ali organizacije in ali bo 

raziskoval v širino ali globino. V naši raziskavi raziskujemo v globino, preiskujemo vsebino 

postopkov odločanja. Ker nam pet finančnih institucij, v katerih smo izvajali predhodno 

raziskavo na temo delitve tveganja, ni zadostovalo za namen raziskave, smo načrtovali večji 

vzorec. Tako velik vzorec smo izbrali, da bi z njim zajeli različne vrste finančnih institucij 

oziroma vsaj njihove značilne predstavnice.  

Večino institucij v vzorcu predstavljajo banke, ki so največje in najštevilčnejše med vsemi 

finančnimi institucijami. V to nas je usmerilo predvsem dejstvo, da so banke zaradi veljavnih 
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predpisov in priporočil prve pristopile k sistemom upravljanja tveganj in jih dalj časa 

razvijajo kot druge finančne institucije. Kot smo že navedli, smo k sodelovanju v raziskavi 

povabili šestnajst slovenskih finančnih institucij. Izbirali smo med bankami, zavarovalnicami, 

upravljavskimi družbami, borznoposredniškimi hišami in lizinškimi podjetji. Velikost vzorca 

smo uskladili tudi z metodo zbiranja podatkov. Široko vzorčenje je namenjeno predvsem 

anketam, kar potrjujejo tudi Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 65). Ker je slovenski 

finančni trg omejen z dokaj majhnim številom finančnih institucij, smo se odločili za 

poglobljeno študijo, ki poda opise postopkov v procesih odločanja. Za zbiranje podatkov smo 

zato izbrali intervju, in sicer na način, kot ga predstavljajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

(2005, 111). 

Izkoristili smo sodelovanje predstavnikov bank v delovni skupini za operativno tveganje, ki je 

del Odbora za tveganja v ZBS. Vzpostavili smo osebne stike in vnaprej povprašali 

predstavnike bank, ki so pristojni za upravljanje operativnega tveganja, ali so pripravljeni 

sodelovati v raziskavi. Na kratko smo jim opisali doktorski študij in predstavili dispozicijo 

doktorske disertacije, opisali problem ter vsebino in cilje raziskave. Predstavniki bank so 

obljubili, da bodo o nameri raziskave obvestili svoje neposredno nadrejene ali uprave 

institucij. Podobno smo o sodelovanju predhodno povprašali in o tem informirali pristojne za 

upravljanje tveganj v drugih finančnih institucijah. V raziskavo smo želeli zajeti poglavitne 

finančne institucije na bančnem tržišču, zato smo k sodelovanju povabili še posamezne 

predstavnice na področju zavarovalništva, upravljanja premoženja, borznega posredništva in 

lizinške dejavnosti. Kot smo že navedli, je razlog za odločitev o vključitvi večjega obsega 

bank v raziskavo tudi napredno upravljanje tveganj v njih, ker jim to velevajo sprejeti 

predpisi. 

Po prenosu informacije o raziskavi in izraženi želji po sodelovanju smo pripravili osebno 

pismo upravam in direktorjem izbranih finančnih institucij. Pismu smo poleg prošnje za 

sodelovanje v raziskavi dodali kopijo sklepa seje senata Univerze na Primorskem o potrditvi 

teme doktorske disertacije, s čimer smo potrdili resnost namere, ter kratek opis načina izvedbe 

pridobivanja podatkov in intervjujev. Po nekaj dneh smo preverili prejetje in obravnavo 

prošnje ter vzpostavili osebni stik s pristojnimi, ki v institucijah odločajo o sodelovanju v 

raziskavi. Velika večina institucij, kar enajst od povabljenih šestnajst, je izrazila 

pripravljenost na sodelovanje v raziskavi. S pozitivnim odgovorom se je odzvalo enajst 

institucij, sedem bank, ena zavarovalnica, ena borznoposredniška hiša, ena družba za 

upravljanje in eno lizinško podjetje. Po klicih smo večino izbranih institucij osebno obiskali 

in jim ponovno predstavili način pridobivanja podatkov z intervjujem ter se dogovorili o 

terminih in načinu raziskave. 
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6.2.3 Metoda zbiranja podatkov 

Kot smo že pojasnili v prejšnjih poglavjih, smo se odločili za uporabo polstrukturiranega 

intervjuja kot metode zbiranja podatkov z namenom, da bi dobili poglobljen vpogled v 

postopke v procesih odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Intervjuje smo 

izvajali v institucijah, v katerih so zaposleni intervjuvanci. Večina institucij je sodelovanje v 

raziskavi pogojevala z anonimnostjo. Iz tega razloga v doktorski disertaciji ni imen in 

naslovov, so pa zbrani podatki dostopni pri nas in jih je mogoče preveriti. Zaradi razumevanja 

procesov upravljanja operativnega tveganja in odločanja v zvezi z njim smo se odločili 

temeljito pogovoriti z upravljavci tveganj, med katerimi prevladujejo pristojni vodje in 

direktorji, ki odločajo o tveganjih v finančnih institucijah. O problemu ne moremo spraševati 

ljudi, ki ne odločajo ali ne sodelujejo v procesih upravljanja operativnega tveganja. 

Predpostavljali smo, da sta anketni vprašalnik in anketa kot metoda neprimerna in preveč toga 

za našo raziskavo, saj je treba pri vprašanjih in odgovorih vsebine sproti proučevati in tudi 

pojasnjevati (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112). Pomemben je tudi učinek 

nebesedne komunikacije in neformalnih pojasnil s pripombami. Prav tako je treba vnaprej 

postavljena vprašanja v intervjuju dopolnjevati in jih po potrebi prilagajati raziskovalnemu 

cilju. Intervjuji so se izvajali v neposrednem stiku med izpraševalcem in intervjuvancem. Ker 

intervjujev nismo mogli snemati, smo si delali zapiske. Kredibilnost raziskave je povečala 

avtorizacija intervjujev.  

Kot je že bilo omenjeno, smo pripravili in izvedli polstrukturirane intervjuje. Intervju je lahko 

zelo različno strukturiran, od popolnoma odprtega pogovora o temi, brez vmesnih in 

podrobnih vprašanj, do zelo strukturiranega intervjuja v obliki ankete z vnaprej pripravljenimi 

vprašanji (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 111–116). Večina intervjujev se v praksi 

izvaja nekje med temi skrajnostmi. Mi smo želeli z intervjujem spoznati procese in razumeti 

pristojne v procesu odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Zanimalo nas je, 

kdo in kako se odloča. Ob tem nas je zanimalo tudi, kateri so dejavniki odločanja, torej kaj 

vpliva na odločitve. Vnaprej smo si pripravili nekaj osnovnih, splošnih vprašanj o upravljanju 

operativnega tveganja v instituciji. S temi vprašanji smo prebili led. Vzpostavili smo 

strokovno debato, s čimer smo intervjuvancu pomagali razumeti smer in cilj raziskovanja. Po 

osnovnih vprašanjih smo po uvodnem obsežnem pogovoru o aktualnostih in problematiki 

upravljanja operativnega tveganja prešli na ožje področje obvladovanja tveganja. Torej je bil 

celoten intervju različno strukturiran. V prvem delu manj, sploh ker smo spodbudili 

intervjuvanca, da je na široko in s svojimi pogledi opisal področje upravljanja operativnega 

tveganja ter svoja stališča in prepričanja, nadalje pa smo raziskovali konkretnejši vidik 

upravljanja operativnega tveganja, pri čemer nas je zanimalo obvladovanje tveganja. V 

drugem delu smo postavljali konkretnejša vprašanja oziroma smo z vprašanji sledili korakom 

v procesu obvladovanja tveganja. Zanimalo nas je, kako se odloča o posameznih ukrepih, kdo 

odloča o njih in kaj vpliva na odločitve oziroma kateri so ključni dejavniki odločanja. Ker 

preiskujemo način odločanja, smo intervjuvance zaprosili, da opredelijo, kdaj je odločanje 
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intuitivno in kdaj racionalno. Pred tem smo se morali z njimi pogovoriti, katere odločitve so 

za njih racionalne in katere intuitivne. Ob tem smo se izogibali vsiljevanju mnenj 

izpraševalca. Predvidevali smo, da je večina intervjuvancev že pred intervjujem poznala 

oziroma razumela razliko med intuitivnim in racionalnim načinom odločanja. Želeli smo 

izvedeti, kaj intervjuvanci razumejo kot intuitivno in kaj kot racionalno odločanje. Vsekakor 

smo se zavedali, kot to trdi tudi Drucker (1967), da v praksi ni čistega oziroma enostranskega 

intuitivnega ali racionalnega odločanja. Prav zato smo prosili intervjuvance, da opredelijo 

prevladujoči način odločanja. 

Začetni strokovni pogovor smo postopoma speljali v intervju s postavljanjem konkretnih 

vprašanj. Ker večina intervjuvancev ni bila pripravljena na snemanje pogovora, smo si delali 

ročne zapiske intervjuja. V okviru teh zapiskov smo si zapisovali vprašanja, dobesedne 

odgovore ter vmesne pomisleke, dvome in ugotovitve. Ob tem smo si risali tudi enostavne 

miselne vzorce za boljše razumevanje intervjuvančevega pogleda na tematiko. V večini 

primerov smo po sklopu vprašanj ali na koncu intervjuja ponovili vprašanja in intervjuvancu 

glasno prebrali njegove opise in odgovore. Na začetku raziskave smo z vsakim naslednjim 

intervjujem dobivali natančnejši in bolj poglobljen vpogled v tematiko odločanja o 

upravljanju operativnega tveganja. S tem so se razvila oziroma spremenila tudi določena 

vprašanja. Z namenom doseganja enakopravne obravnave smo intervjuje v prvih dveh 

institucijah na koncu ponovili oziroma dopolnili. Po vseh izvedenih intervjujih smo naredili 

čistopis vseh intervjujev z urejevalnikom besedil na osebnem računalniku. V čistopisu smo 

tekste intervjujev oblikovno uredili, pri čemer nismo bistveno posegali v vsebino. Ob tem 

smo vzpostavili enak vrstni red vprašanj, kar nam je olajšalo analizo podatkov. Za potrebe 

prikaza raziskave v doktorski disertaciji smo v tabelah (priloga 1) pripravili povzetke 

odgovorov.  

Intervjuvance smo spraševali o načinu upravljanja operativnega tveganja in jim postavili 

vprašanja in podvprašanja, ki smo jih razporedili na kategorije in nekaj podkategorij. Prva 

kategorija je bila usmerjena v strategijo in politike upravljanja tveganja.  

6.2.4 Struktura in potek intervjujev 

Za zbiranje informacij o upravljanju operativnega tveganja smo izvedli intervjuje, za katere se 

trdi, da so najboljša metoda zbiranja informacij (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112). 

Pripravili smo seznam vprašanj, ki smo jih intervjuvancem postavili v povezavi z 

raziskovalnim problemom. V intervjujih smo postavili vprašanja, s katerimi smo pridobili 

informacije, ki nam pojasnjujejo, kdo in na kakšen način se odločajo pristojni za upravljanje 

operativnega tveganja. Odgovori so sami po sebi osvetlili problematiko in v obrisih nakazali 

smeri rešitev raziskovalnega problema. 
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Pri sestavi vprašanj za intervjuje smo sistematično sledili raziskovalnemu vprašanju. Želeli 

smo izvedeti, kako se odločajo pristojni za obvladovanje operativnega tveganja. Vprašanje, ki 

ponazarja naš raziskovalni problem in raziskavo, smo v intervjujih vsebinsko razčlenili na več 

manjših, specifičnih vprašanj. Ta so bila usmerjena v posamezne kategorije, kot smo jih 

določili v ukrepih obvladovanja tveganja.  

Določili smo pet kategorij. Prva kategorija je »okvir upravljanja operativnega tveganja«. 

Sledijo kategorije »prenos tveganja«, »procesi neposrednega zniževanja tveganja« in 

»človeški viri«. Intervjuje smo zaključili s splošno kategorijo »način odločanja«. 

Na začetku intervjujev smo v kategoriji »okvir upravljanja operativnega tveganja« zastavili 

splošno vprašanje o vzpostavljenem okviru upravljanja operativnega tveganja, ki pojasnjuje 

proces upravljanja operativnega tveganja v finančnih institucijah. Pri tem vprašanju nas ni 

zanimalo stališče intervjuvanca, temveč smo želeli z njim razsvetliti temeljni proces odločanja 

pri upravljanju operativnega tveganja. Z odgovori smo želeli pridobiti informacije o tem, kdo 

upravlja in kdo ima pristojnosti odločanja. Pri vprašanju, kdo upravlja, smo želeli izvedeti, 

kateri organ upravlja tveganje. S tem vprašanjem smo želeli dobiti informacije o načinu 

upravljanja in odločanja.  

Oblikovali smo naslednja vprašanja za intervjuje, ki jih predstavljamo po kategorijah: 

1. Kdo upravlja tveganja in kdo odloča o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja? 

Vprašanja v kategoriji »prenos tveganja«:  

- 2. Kdo in kako odloča o zavarovanjih?  

- 2a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja?  

- 3. Kdo in kako odloča o prenosu tveganja na tretjo osebo?  

- 3a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja?  

Vprašanja v kategoriji »procesi neposrednega zniževanja tveganja«: 

- 4. Kdo in kako odloča o sistemu notranjih kontrol?  

- 4a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja?  

- 5. Kdo in kako odloča o informacijski varnosti? 

- 5a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja?  

- 6. Kdo in kako odloča o vzpostavljanju neprekinjenega poslovanja?  

- 6a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja?  

Vprašanja v kategoriji »človeški viri/kadri«: 

- 7. Kdo in kako odloča o tveganju kadrov?  

- 7a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja? 

- 8. Kdo in kako odloča o usposabljanju kadrov?  

- 8a. Kateri so temeljni dejavniki odločanja? 
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-  Vprašanja v kategoriji »način odločanja«: 

- 9. Kako vi razumete racionalno odločanje in kateri so po vašem mnenju dejavniki 

tovrstnega odločanja? 

- 10. Kako vi razumete intuitivno odločanje in kateri so po vašem mnenju dejavniki 

tovrstnega odločanja? 

Velika večina vprašanih intervjuvancev je odgovorila na vsa vprašanja. Odgovori so bili 

smiselno usklajeni z uvodnim pogovorom o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. 

Odgovori so bili konkretni, ker smo na začetku pojasnili natančna področja našega zanimanja 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 114). V intervjujih smo usmerjali intervjuvance do te 

mere, da smo obdržali temo oziroma rdečo nit pogovora in da s tem nismo vplivali na vsebine 

njihovih stališč in konkretnih odgovorov. Hkrati pa jim zavestno nismo pomagali z odgovori. 

Ves čas izvajanja intervjujev smo vztrajali pri nepristranskosti, da ne bi vplivali na posamezne 

odgovore. Intervjuvancem torej nismo vsiljevali odgovorov. V primerih, ko so bili neodločni 

in niso podali konkretnega odgovora, smo jih pozvali, naj razmislijo in ponovno razložijo 

okoliščine ter odgovorijo na vprašanje.  

Intervjuji so trajali skupaj z uvodnimi razgovori od tri do štiri ure in pol. Z razgovori nismo 

hiteli, ker smo želeli, da intervjuvanec dobro premisli o tematiki in premišljeno odgovori na 

zastavljena vprašanja. Poleg osnovnih vprašanj, s katerimi smo želeli izvedeti, kdo in kako 

odloča o vrstah ukrepov obvladovanja operativnega tveganja, smo zastavili še dodatno 

podvprašanje, s katerim smo pozvali intervjuvanca, naj navede in opredeli temeljne dejavnike, 

ki vplivajo na odločitve. Na tak način nismo spoznali samo postopka odločanja, temveč smo 

ga spoznali bolj vsebinsko oziroma smo spoznali okoliščine, v katerih odločajo pristojni za 

obvladovanje operativnega tveganja. 

Če povzamemo, smo izvedli polstrukturirane intervjuje na namenskem vzorcu enajstih 

finančnih institucij, pri čemer smo v vsaki opravili intervju z eno osebo, praviloma vodjem 

oziroma direktorjem področja upravljanja tveganj ali vodjem področja upravljanja 

operativnega tveganja. Podatke smo analizirali z metodo analize vsebine po vnaprej 

oblikovanih kategorijah, v katere smo razvrstili vprašanja za intervjuje. 

6.2.5 Metoda analize podatkov 

Uporabljena je bila metoda analize vsebine (glej Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005) v 

delno prilagojeni obliki, saj so bila vprašanja v intervjujih strukturirana v kategorije, ki smo 

jih ohranili tudi pri analizi podatkov.  

V naslednjem poglavju so podatki analizirani in razvrščeni v kategorije. Kategorije so 

vsebinsko in smiselno zaokrožene ter jih je pet. Odražajo poglobljene prakse, pojme in 

koncepte, kot jih uporabljajo in zaznavajo udeleženci v raziskavi. Kategorije smo oblikovali v 
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skladu s procesom obvladovanja operativnega tveganja. Vse razen prve predstavljajo 

izvajanje ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. Podatki so v vseh kategorijah urejeni 

in najprej tabelarično prikazani, nato sledita analiza in interpretacija. 
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7 ANALIZA KVALITATIVNIH PODATKOV 

Kot je že bilo omenjeno, je bila uporabljena metoda analize vsebine (glej Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005) v delno prilagojeni obliki, saj so bila vprašanja v intervjujih 

strukturirana v kategorije, ki smo jih ohranili tudi pri analizi podatkov.  

V tem poglavju so podatki analizirani in razvrščeni v kategorije. Kategorije so vsebinsko in 

smiselno zaokrožene ter jih je pet. Odražajo poglobljene prakse, pojme in koncepte, kot jih 

uporabljajo in zaznavajo udeleženci v raziskavi. Kategorije smo oblikovali v skladu s 

procesom obvladovanja operativnega tveganja. Vse razen prve predstavljajo izvajanje 

ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. Podatki so v vseh kategorijah urejeni in najprej 

tabelarično prikazani, nato sledita analiza in interpretacija. 

S prvim vprašanjem smo želeli dobiti grob, splošen opis načina upravljanja operativnega 

tveganja v finančnih institucijah. Analiza kvalitativnih, tekstovnih podatkov je drugačna, kot 

je numerična, statistična analiza podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom. Analizo je 

omejilo dejstvo, da intervjujev nismo mogli snemati. Ker je naša raziskava usmerjena v 

ukrepe obvladovanja tveganja, smo na začetku intervjuvance vprašali, kdo upravlja in kdo 

odloča o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Z odgovori smo dobili sliko, na kakšen 

način se institucije v praksi lotevajo upravljanja operativnega tveganja na ravni ukrepov 

njegovega obvladovanja, kar je zanimivo predvsem zato, ker vemo, s kakšnimi predpisi in 

zahtevami regulatorjev se soočajo. 

V nadaljevanju smo sistematično spraševali o načinih odločanja pri posameznih ukrepih 

obvladovanja tveganja, kot smo jih navedli v podpoglavju 6.2.4. 

7.1 Okvir upravljanja operativnega tveganja 

V to kategorijo so vključena vprašanja, ki so se nanašala na politiko in strategijo upravljanja 

tveganja v institucijah ter na okvir, znotraj katerega se upravljajo operativna tveganja. 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 1. 

Na vprašanje, kdo odloča o upravljanju operativnega tveganja, je intervjuvanec A izpostavil, 

da o okvirju upravljanja operativnega tveganja odloča uprava, tako da sprejema in potrjuje 

politike upravljanja operativnega tveganja. Nadalje smo ugotovili, da se uprava pojavi v 

izjavah večine intervjuvancev. Ko smo proučevali druge odgovore, smo ugotovili, da je taka 

ali podobna praksa v večini proučevanih institucij, čeprav intervjuvanci niso ravno navedli 

uprave. Intervjuvanec J je navedel direktorja kot tistega, ki odloča o ukrepih, zato smemo 

upoštevati, da ima enako pristojnost kot uprava. Razlog za tako prakso so priporočila za 

upravljanje operativnega tveganja (ZBS 2006). Priporočila tako izpostavljajo vlogo uprave, 

pri čemer so mišljeni tudi upravni odbori in nadzorni sveti, torej najvišji menedžment. Ta 

mora vzpostaviti okolje, v katerem je institucija sposobna zavedanja tveganja, njegovega 
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sprejema in učinkovitega ukrepanja za tista tveganja, ki jih ne sprejme. V sodobni literaturi to 

opisuje tudi Rotovnik (2005), ki je bil kot predstavnik BS član delovne skupine za uvajanje 

standardov Basel II v Evropskem bančnem združenju – EBF. Avtor je prevedel in tolmačil 

večino dokumentov za področje operativnega tveganja v okviru aktivnosti BS in ZBS pri 

uvajanju standardov kapitalskega sporazuma Basel II v bančnem okolju.  

Intervjuvanec D je za razliko od drugih navedel, da o ukrepih odločata odbor za skladnost 

poslovanja ter forum za informacijsko varnost in operativno tveganje. Uprava pa potrjuje 

politike. Ob tem je omenil, da so v njih direktorji imenovani za lastnike operativnega tveganja 

na njihovih področjih. Tako prakso obravnavamo kot delegiranje pristojnosti in odgovornosti 

na nižje, izvajalske nivoje, kar je v skladu z moderno teorijo organizacije, kot jo v svojem 

delu omenja Drucker (1998). Tako upravljanje razlaga kot odgovornost upravnikov (angl. the 

manager's responsibilities) in njihove pravice, da na nižje nivoje delegirajo pristojnosti in s 

tem del odgovornosti. Zato lahko tudi za tak način odločanja o ukrepih operativnega tveganja 

razumemo, da ga vršno usmerja in vodi uprava. Na operativnem nivoju pa o njem odločajo 

nižji, z njene strani imenovani organi.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so v opazovanih institucijah strokovnjaki za upravljanje 

operativnega tveganja neposredno vključeni v procese priprave predlogov ukrepov 

upravljanja operativnega tveganja in ali sodelujejo pri odločitvah oziroma pri njihovi izbiri. 

Intervjuvanci B, C in G so izrazili mnenje, da strokovnjaki za upravljanje operativnega 

tveganja neposredno in aktivno ne sodelujejo pri predlogih ukrepov obvladovanja 

operativnega tveganja. Dobili smo odgovore, da tudi v institucijah intervjuvancev E in H 

takih pristojnosti in zadolžitev nima nobena organizacijska enota, organ ali zaposleni ter da 

večino postopkov pri odločanju o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja obravnavajo in 

odobravajo neposredno v upravah. Na osnovi zapisanega smo ugotovili, da intervjuvanci 

izpostavljajo uprave kot odločevalne organe, ki potrjujejo politike upravljanja operativnega 

tveganja ter hkrati sprejemajo in potrjujejo ukrepe njihove izvedbe. Zanimiv je bil opis 

intervjuvanca G, ki je opisal vlogo pristojnih strokovnjakov za obvladovanje tveganja v 

instituciji pri ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Ti po obravnavanih in potrjenih 

ukrepih obvladovanja operativnega tveganja v glavnem odločajo zgolj še o načinu njihove 

izvedbe. Tudi intervjuvanec F je pojasnil, da je v njegovi instituciji poudarjena vloga 

strokovnjaka za upravljanje operativnega tveganja pri izbiri načina izvedbe ukrepov. 

Intervjuvanca D in F sta izjavila, da o izvedbah ukrepov sicer odločajo vodje posameznih 

strokovnih področij, strokovnjaki s področja upravljanja operativnega tveganja pa pri tem 

sodelujejo.  

Po vseh razgovorih in analizi odgovorov smo ugotovili, da v veliki večini institucij uprave in 

pristojni vodje za posamezna poslovna področja sprejemajo poslovne odločitve in ukrepe, ki 

vplivajo na znižanje operativnega tveganja. V intervjujih so poudarili, da se to dogaja mimo 

strokovnjakov, pristojnih za upravljanje operativnega tveganja. To na neki način potrjujejo 
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tudi intervjuvanci B, C in I, ki so navedli, da se pristojni za posamezna poslovna področja 

sploh ne zavedajo, da s svojimi odločitvami sprožajo aktivnosti in procese, med katerimi so 

tudi ukrepi obvladovanja operativnega tveganja. Tako na primer tisti uslužbenci, ki so v 

institucijah pristojni za sklepanje zavarovanj, sploh ne sodelujejo s področji upravljanja 

tveganj, niti jih ne informirajo o vrstah zavarovanj in obsegu jamstev, ki so jih sklenili za 

institucijo. Podobno se dogaja pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci ter pri izgradnji in 

vzdrževanju sistema notranjih kontrol. Intervjuvanec C je opozoril, da se z ukrepi 

obvladovanja operativnega tveganja večinoma seznanjajo v primerih informacijske varnosti. 

Predvideva, da je to zato, ker s kolegom, ki upravlja informacijsko varnost, skupaj delujeta v 

odboru za tveganja in sta praviloma oba zadolžena za področje neprekinjenega poslovanja. V 

večini institucij ni čiste slike in dorečenih odnosov med upravljavci tveganj ter pristojnimi za 

poslovne procese in procese, v katerih se izvajajo ukrepi obvladovanja operativnega tveganja. 

Prav zato bomo te odnose med pristojnimi za posamezna poslovna področja in tistimi, ki so 

zadolženi za upravljanje operativnega tveganja, podrobneje proučili v nadaljnjih kategorijah. 

Na začetku izvajanja intervjujev smo izvedeli, da so predvsem uprave tiste, ki odločajo na 

vršnem nivoju, in da odločajo o politiki upravljanja operativnega tveganja, kot jih zavezujejo 

veljavni predpisi na področju bančništva in zavarovalništva. Na ta način usmerjajo izgradnjo 

okvira in izvajanje procesov za upravljanje operativnega tveganja. Takoj za upravami v 

procesih sodelujejo vodje ali direktorji posameznih poslovnih področij. Oni so tisti, ki pri 

vodenju poslovnih funkcij predlagajo in izbirajo ukrepe obvladovanja operativnega tveganja. 

Na osnovi povedanega smo ugotovili, da v večini proučevanih institucij niso strokovnjaki za 

upravljanje operativnega tveganja tisti, ki odločajo ali soodločajo o ukrepih njegovega 

obvladovanja. Mogoče je to lahko na neki način sprejemljivo, saj oni niso nosilci tveganja. Je 

pa nerazumljivo, da z ukrepi niso seznanjeni oziroma ne sodelujejo pri njihovem načrtovanju. 

Niti nismo dobili podatkov, ali so ti ukrepi usmerjeni v področja, kjer je bilo zaznano in 

evidentirano povečano tveganje, oziroma ali so ukrepi v sorazmerju s profilom tveganja. Naša 

raziskava je usmerjena prav v te vsebine. Želimo odkriti, ali so procesi obvladovanja 

operativnega tveganja ter v njih načrtovani in izvedeni ukrepi usklajeni oziroma ali so rezultat 

ugotovljenega in izmerjenega tveganja ter ali upoštevajo apetit in toleranco do njega. 

Večino teh ukrepov potrjujejo uprave. Pri proučevanju in analizi odgovorov intervjuvancev 

smo ugotovili, da je to verjetno zato, ker povzroča izvedba večine ukrepov neposredne 

stroške, ki vplivajo na tekoče poslovanje. Iz pričevanja smo ugotovili, da o ukrepih odločajo 

na različnih poslovnih področjih in da ukrepi niso vedno v neposredni povezavi z operativnim 

tveganjem oziroma jih vodilni tako ne zaznavajo. Predvidoma sicer so v povezavi z 

operativnim tveganjem, vendar ta povezava v postopkih odločanja o ukrepih ni transparentna. 

To lahko razložimo tako, da si še enkrat predočimo naravo operativnega tveganja. Kot smo že 

navedli v predhodnih poglavjih, je narava operativnega tveganja taka, da se pojavlja na vseh 

področjih poslovanja ter da ima veliko različnih vzrokov, dejavnikov in povzročiteljev, 

notranjih in zunanjih. Zato lahko razumemo, zakaj so nam skoraj vsi intervjuvanci zatrjevali, 
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da nimajo pregleda nad ukrepi obvladovanja operativnega tveganja. Večina pristojnih za 

poslovne funkcije namreč sprejema odločitve o ukrepih, ki tega očitno ne kažejo, so pa v 

neposredni ali posredni povezavi z obvladovanjem operativnega tveganja. Da bi dobili globlji 

vpogled v odločanje v procesih obvladovanja operativnega tveganja, smo oblikovali 

kategorije po posameznih vrstah ukrepov in proučevali odločanje v zvezi z njimi. Na koncu, 

ko bomo proučili in analizirali vse kategorije, bomo skušali izpeljati vse ukrepe na skupni 

imenovalec, pod streho okvira za upravljanje operativnega tveganja, ki ga predstavljajo štirje 

povezani in zaporedno ponavljajoči se procesi: identifikacija in ocena tveganja ter ukrepanje 

in poročanje o operativnem tveganju.  

Ključne ugotovitve analize podatkov: 

- v veliki večini institucij vodstva oziroma uprave sprejemajo in potrjujejo politike 

upravljanja operativnega tveganja in poslovne odločitve za ukrepe, ki vplivajo na 

znižanje operativnega tveganja; 

- večina presoja predvsem stroškovne vidike ukrepov;  

- pristojni vodje za posamezna poslovna področja in strokovnjaki za obvladovanje 

operativnega tveganja po sprejetih ukrepih obvladovanja operativnega tveganja v 

glavnem presojajo in odločajo zgolj o načinu njihove izvedbe. 

Raziskujemo menedžment poslovnih procesov in del teh procesov sta upravljanje tveganj in 

odločanje v zvezi z njim. V sodobni menedžerski literaturi avtorji (npr. Amason 1996; 

Drucker 2001) poudarjajo, da je usklajeno in dogovorjeno delovanje pogoj uspešnega 

menedžmenta. Naši udeleženci izpostavljajo razkorak »gap« med potrjevalci in izvajalci 

politik upravljanja operativnega tveganja, kar pomeni, da je tovrstno tveganje izpostavljeno 

tveganjem z vidika posledic. 

7.2 Prenos tveganja 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 2 in tabela 3. 

Vse institucije sklepajo z zavarovalnicami pogodbe za zavarovanje oseb in premoženja. 

Intervjuvanci so opisali postopke in navedli načine odločanja o zavarovanjih oseb in 

premoženja. Večina intervjuvancev je potrdila, da imajo sklenjene zavarovalne pogodbe za 

premoženjsko zavarovanje, zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanje civilne 

odgovornosti z naslova dejavnosti in posesti ter zavarovanje oseb.  

Namen sklenitve zavarovalnih pogodb intervjuvanci razumejo kot učinkovit ukrep zaščite 

premoženja in dejavnosti. Ni pa pri vseh prisotno zavedanje, da je to hkrati ukrep 

obvladovanja oziroma blaženja operativnega tveganja.  

V razgovorih smo se na intervjuvance obrnili z osnovnimi vprašanji o zavarovanjih in še na 

postopke odločanja o tem. Zanimalo nas je predvsem, ali se pristojni o tem odločajo 
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racionalno ali intuitivno, in še podrobneje, katere dejavnike imajo za tiste, ki jih upoštevajo 

pri obeh načinih odločanja.  

Iz izjav intervjuvancev smo ugotovili, da se pri sklenitvah zavarovalnih pogodb pristojni v 

institucijah odločajo različno, na oba načina: eni na intuitivnega in drugi na racionalnega. 

Noben način odločanja ni prevladal. Udeleženci v raziskavi menijo, da nimajo prevladujočega 

načina odločanja. To pomeni, da se odločajo »kontekstualno« oziroma oportuno. Pri tem smo 

opazili nekaj odvisnosti in povezav.  

V primerih, ko se za in o zavarovanjih pristojni odločajo intuitivno, je večina intervjuvancev 

izjavila, da so bili med temeljnimi dejavniki takih odločitev predvsem dosedanje izkušnje in 

poslovna praksa, kar sta posebej izpostavili osebi E in H. 

Intervjuvanec A je v zvezi z intuitivnim načinom odločanja navedel temeljna dejavnika, kot 

sta občutek varnosti in odgovornost do premoženja, ter poudaril nepredvidljivost škodnih 

dogodkov kot dejavnik odločanja. Intervjuvanci so v veliki meri razlagali, da razumejo 

odločanje kot intuitivno takrat, ko se odločajo po svojih izkušnjah in za podlago pri odločanju 

ne upoštevajo podatkov o preteklih škodnih dogodkih operativnega tveganja v instituciji in 

okolju. Prav tako si v zvezi s tem ne pripravijo posebnih analiz o razmerjih med škodami in 

plačanimi premijami. Pogosto omenjen in očitno pomemben dejavnik je zagotavljanje splošne 

varnosti, varnosti oseb in premoženja. Intervjuvanci H, J in K so pojasnili, da na odločitve pri 

zavarovanjih vplivajo tudi usmeritve in priporočila lastnikov. To lahko razumemo kot prenos 

intuitivnega odločanja od lastnikov na pristojne v institucijah. Tudi v takih primerih pri 

odločanju pristojni ne izvajajo analitičnih ocen in ne presojajo zavarovanj s stroškovnih in 

drugih ekonomskih vidikov, temveč sledijo ustaljeni praksi, ki jo priporočajo lastniki. 

Nekateri imajo v zvezi s tem zavezo v korporacijskih politikah, ki veljajo v finančni skupini. 

V razgovorih z intervjuvancema H in J smo ugotovili, da lastniki institucij na osnovi 

pridobljenih podatkov, ki jim jih posredujejo institucije o škodnih dogodkih operativnega 

tveganja, podatkov o izrednih odhodkih v zvezi s tem, podatkov o stroških zavarovanja in 

predvsem lastnih izkušenj z zavarovanjem posredujejo pristojnim usmeritve in napotke za 

sklepanje zavarovanj.  

Pri intervjuvancih, ki so v razgovoru opozorili, da se pri sklepanju zavarovalnih pogodb 

pristojni v njihovih institucijah odločajo racionalno oziroma se trudijo svoje odločitve opreti 

na racionalne osnove, smo pretežno slišali, da upoštevajo stroškovne vidike zavarovanja kot 

učinkovitega ukrepa znižanja izgube v primerih, ko bi se jim v zavarovalnem letu realizirale 

škode na zavarovanem premoženju in osebah. V zavarovalnicah imenujejo tako razmerje med 

premijami in zavarovalninami zavarovalno-tehnični rezultat. 

Intervjuvanci B, D in F so pojasnili, da pristojni pri zavarovanjih sprejemajo odločitve na 

racionalni način in da so bili temeljni dejavnik odločanja predvsem stroškovni vidiki 

zavarovanja. V teh institucijah so pristojni pri odločitvah presojali med plačano premijo in 
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vrednostjo zavarovalnin, izplačanih zaradi škodnih dogodkov. V praksi so to pojasnili kot 

presojo med stroški plačila zavarovalnih premij in izrednimi prihodki z naslova zavarovalnin, 

ki nadomestijo izredne odhodke ali izgubo zaradi škodnih dogodkov. Stroka priporoča, naj 

pristojni izvajajo ugotavljanje tveganja, ki se določi z identifikacijo in njegovim merjenjem v 

daljših časovnih obdobjih (King 2001, 21). Tudi obravnava ukrepov znižanja tveganja naj ne 

bo omejena na krajša časovna obdobja. Predvsem zaradi preudarne ocene pojavnosti 

priporočajo avtorji daljše časovno obdobje. Lahko se namreč pripeti, da se škodni dogodki 

visoke intenzivnosti in nizke pojavnosti v določenih ugodnih obdobjih ne pojavijo. Napačno 

bi bilo, če bi institucija primerjala premije z leti, ko ni bilo škodnih dogodkov in bi se 

zavarovanje kot strošek izkazalo za ekonomsko neuspešno. Sicer pa strokovnjaki menijo, da 

je tak pogled na zavarovanje nestrokoven in nesprejemljiv (King 2001, 24). Pri takem pogledu 

na zavarovanje bi ga imeli za upravičenega in uspešnega samo tisti, ki bi prejeli več povračil z 

zavarovalninami, kot so plačali zavarovalne premije. Poznamo očiten primer iz kreditnega 

tveganja in zavarovanja za te primere. V slovenskem finančnem prostoru je bilo obdobje, ko 

so banke pri kreditnem poslovanju ugotovile, da so v opazovanem obdobju vplačale več 

premije za zavarovanje potrošniških kreditov, kot je bilo izplačanih odškodnin na račun 

spornih kreditov. Pristojni za področje kreditnega poslovanja in vodstva bank so se odločili, 

da se odpovejo zavarovanju kreditov in sami pokrijejo neplačane obveznosti iz spornih 

kreditov s sredstvi, ki jih zberejo v tako imenovanih kreditnih skladih. Taka praksa je bila 

ugodna v času gospodarske rasti, ko je število odobrenih potrošniških kreditov rastlo hitreje 

kot število spornih kreditov, katerih kreditojemalci niso pravočasno ali pa sploh ne povrnili. V 

času recesije pa so se okoliščine spremenile in povzročile obratno gibanje. Takrat se je število 

spornih kreditov povečalo, število odobrenih kreditov pa ni bilo več v rasti v skladu z 

dolgoletnim trendom. V taki situaciji so sredstva, zbrana v kreditnem skladu, zaostajala za 

potrebami pokritja spornih kreditov. Banke so iz tega naslova izkazovale izgubo. Taki pogledi 

na zavarovanje, ko institucije ugotavljajo in primerjajo vplačane premije in izplačane škode 

ter se na osnovi pridobljenih podatkov in ugotovitev odločajo o zavarovanju tveganja, so 

lahko napačni in zavajajoči. S tega vidika je zelo pomembno, kako pristojni razumejo 

zavarovanje – zavarovanje kot ukrep znižanja operativnega tveganja. Kljub zavajajočemu 

splošnemu pogledu smo ugotovili, da kot temeljne dobrine zavarovanja nekateri intervjuvanci 

ne upoštevajo zgolj povrnitve škode za dejanske škode, to je za dogodke, ki so bili 

zavarovani. Stroka navaja, da je zavarovanje posebna dobrina, to je varnost, ki jo kupi 

zavarovatelj pri zavarovalnici. O tem v svojem članku razpravlja Burand (2007) in navaja, da 

je zavarovanje dobrina, da pa zavarovalci običajno ne razumejo njene vrednosti, temveč se jih 

večina sooča zgolj s ceno zavarovanja. V tem smislu priporoča zavarovateljem, da poleg cene 

primerjajo še zavarovalno kritje, ki ga dobijo s sklenjeno zavarovalno pogodbo.  

Gre za varnost, ki jo zagotavlja zavarovalnica s svojim jamstvom za primere škodnih 

dogodkov, pri katerih lahko zavarovanec računa na povrnitev škode. Torej pri zavarovanju 

dobrina ni plačana premija za škode, niti izplačilo zavarovalnine po škodah, temveč je to 

varnost. Prav za to pričakovano varnost z oceno zavarovanja in boniteto zavarovalnice se 
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pričakuje (Thirwell 2005), da jo upravljavci tveganj ocenijo pri odločitvah o zavarovanju pred 

škodnimi dogodki operativnega tveganja.  

Intervjuvanca I in K sta izjavila, da pri odločitvah upoštevajo profil operativnega tveganja. 

Delno je bil v tej smeri tudi odgovor intervjuvanca B, ki med dejavniki odločanja navaja, da 

tehtajo med tveganjem in jamstvom. Ugotovili smo, da so redki intervjuvanci, ki so izjavili, 

da se pri racionalnih odločitvah o zavarovanjih upošteva izpostavljenost institucije 

incidentom, škodnim dogodkom. Tako odločanje potrjuje prepričanje, da je upoštevan vidik 

operativnega tveganja. Intervjuvanec E je pojasnil, da institucija sklepa zavarovanje sama pri 

sebi, kar je posebnost, ki lahko velja samo pri zavarovalnicah. Odločanje je v tej instituciji 

pretežno strokovne narave. Dejavnik odločanja pri sklenitvi zavarovanja so spoznanja, ki so 

pridobljena iz poslovne prakse. Ti pri tem ne upoštevajo profila operativnega tveganja, 

temveč splošne nevarnosti, ki pretijo osebam in premoženju.  

Iz razgovora z intervjuvanci A, C in E smo ugotovili, da je nezanemarljiv dejavnik, ki vpliva 

na odločitve o zavarovanjih, komercialno delovanje zavarovalnic, svetovanje in priporočila 

zavarovalnih posrednikov. Iz tega lahko ugotovimo, da to ni nujno odločanje o zavarovanju 

kot ukrepu znižanja operativnega tveganja, temveč je odločanje med najboljšimi ponudniki 

zavarovalnega jamstva za najugodnejšo premijo. To lahko vodi v zmoto oziroma tako 

imenovano past drobnega tiska. Na tako past opozarjajo tisti, ki svarijo pred širokogrudnimi 

komercialnimi ponudbami, v katerih je v ospredju cenovni učinek, ne pa kakovost in obseg 

izdelkov ali storitev. V primerih, ko sta prevladujoča dejavnika pri odločanju o zavarovanju 

komercialna ponudba in cena, ni dejanskega zagotovila, da bodo zavarovalna jamstva v celoti 

in popolno pokrila škodne dogodke operativnega tveganja, ki mu je institucija izpostavljena, 

opozarja Burand (2007).  

Po veljavnih predpisih, ki veljajo na področju upravljanja tveganj (BS 2007), velja 

zavarovanje oseb in premoženja kot ukrep, ki ga regulator upošteva pri upravljanju tveganj in 

izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala. Smiselno enaki predpisi veljajo 

tudi za borznoposredniške hiše in zavarovalnice. Regulatorji pri tem upoštevajo samo tista 

zavarovanja, katerih jamstva pokrivajo potencialne škode, ki izhajajo iz profila tveganja. Tako 

se z zavarovalnimi jamstvi znižuje profil tveganja. Tak način je eksplicitno prikazan v pogojih 

za uporabo naprednega pristopa upravljanja tveganja pri bankah (ZBS 2006, 18). Iz 

razgovorov z intervjuvanci B, D, F, G, I in K, ki so izjavili, da se odločajo na racionalni način, 

smo ugotovili, da se samo v dveh primerih, ki sta ju navedla intervjuvanca I in K, upošteva 

profil tveganja kot dejavnik odločanja o zavarovanju operativnega tveganja. 

Na začetku raziskave in izvedbe intervjujev smo bili osredotočeni na dejavnike, ki vplivajo na 

odločanje, in med njimi iskali predvsem take, ki vplivajo na intuitivno in racionalno 

odločanje. Pri tem smo pri vsaki vrsti ukrepov znižanja tveganj naleteli na posebnosti in 

dejavnike, ki nimajo jasnega vpliva na oba navedena načina odločanja, temveč so pogojeni s 

posebnostmi, ki močno vplivajo na kakovost odločitev ter nakazujejo pomanjkljivosti in 
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problematičnosti pri obvladovanju tveganja. Pri proučevanju problematike smo ugotovili kar 

nekaj načinov in dejavnikov odločanja, ki jih ni mogoče enostavno razvrstiti med zgoraj 

opisane načine, nakazujejo problematiko odločanja pri upravljanju operativnega tveganja, kar 

je razvidno tudi iz zavarovanja kot enega izmed ukrepov obvladovanja operativnega tveganja.  

Zanimalo nas je, na kateri ravni se odloča o zavarovanju kot ukrepu znižanja tveganja. 

Intervjuvanec A je omenil, da o zavarovanjih oseb in premoženja odločajo pristojni za 

upravljanje premoženja institucije. To je strokovni nivo na izvršnem nivoju upravljanja in 

odločanja v instituciji. Odloča se torej na izvršilni ravni. Tako prakso so navedli tudi 

intervjuvanci F, G in I. Taisti intervjuvanci hkrati navajajo, da o zavarovanjih načeloma ne 

soodločajo tisti, ki upravljajo operativno tveganje in imajo informacije o izpostavljenosti 

institucije škodnim dogodkom. Priporočila za upravljanje operativnega tveganja v bankah in 

hranilnicah (ZBS 2006, 8–10) priporočajo institucijam vzpostavitev okvira za upravljanje 

tveganja – okvira, v katerem naj vrhnje vodstvo, ki bo implementiralo okvir upravljanja 

operativnega tveganja v praksi, jasno določi vodstvene vloge in odgovornosti za upravljanje 

tveganja ter pripadajoče poročevalske tokove. Kdo torej lahko sprejema temeljne odločitve o 

obvladovanju tveganja? V raziskavi smo se vprašali, kateri nivo odločevalcev vpliva na 

odločanje o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Upoštevajoč priporočila (ZBS 2006, 

8–10) nadzorni organi finančnih institucij in zunanje revizije pričakujejo, da je v strategijah 

upravljanja operativnega tveganja zavarovanje opredeljeno kot ukrep zniževanja tveganja in 

da je v politikah predviden način uporabe zavarovanja. Vsekakor naj bi se odločali na vrhnji 

ravni v vodstvih institucij. Večina intervjuvancev je potrdila, da njihove politike in strategije, 

zapisane v internih aktih, upoštevajo zavarovanje kot ukrep znižanja tveganja. Prav tako ga 

upoštevajo pri ocenitvi potrebnega notranjega kapitala za potrebe ICAAP (BS 2007), ki velja 

za banke. V takih primerih, ko je o zavarovanju kot ukrepu znižanja operativnega tveganja 

načelno opredeljeno v strategijah in politikah, je mogoče smiselno, da se o zavarovanjih 

odloča na izvršilnem nivoju. Priporočila (ZBS 2006, 18) navajajo pristojnosti in odgovornosti 

tistih, ki prevzemajo tveganje poslovanja na posameznih poslovnih področjih.  

Intervjuvanci B, C in H so pojasnili, da o zavarovanjih odloča višje vodstvo, vendar te 

odločitve sprejema na osnovi predlogov strokovnih služb splošnih poslov ter upravljanja 

nepremičnega premoženja in opreme. Intervjuvanci, ki so pristojni za operativno tveganje, so 

v pripovedih izpostavili strokovne službe za splošne zadeve, ki vsebinsko pripravijo podlage 

za odločitve in tako vplivajo na odločitve višjega vodstva, ki je običajno samo formalne 

narave. Hkrati so omenili, da pripravljajo predloge in odločajo o zavarovanjih tisti pristojni v 

institucijah, ki se ne ukvarjajo z operativnim tveganjem ali pri tem ne upoštevajo tistih, ki 

upravljajo tveganja. Intervjuvanci B, D in F so v pogovorih izražali nezaupanje, ker se o 

zavarovanjih pristojni posvetujejo zgolj s strokovnjaki s področja upravljanja in gospodarjenja 

s premoženjem institucij. Intervjuvanci ugotavljajo, da so v takih primerih pristojni upoštevali 

predvsem stroškovni vidik zavarovanja. To pojasnjuje dejstvo, da lahko pride do takšne 

situacije, da so zavarovalna kritja usmerjena v tisto premoženje, ki je vidno izpostavljeno 
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splošnim tveganjem. Ne upoštevajo pa se identificirane pretnje in tveganja iz procesov in 

okolja institucije. Ni nujno, da so splošni pogoji in obseg zavarovalnega kritja usklajeni z 

identificiranimi pretnjami za nastanek škodnih dogodkov operativnega tveganja. Iz 

dostopnega gradiva v ponudbah zavarovalnic je razvidno, da zavarovalni pogoji natančno 

določajo obseg in višino kritja morebitnih škod na zavarovanem premoženju. Procesi 

identifikacije in ocenitve obravnavajo operativno tveganje širše (ZBS 2006, 4–5), kot 

predvidene nevarnosti in jamstva opredeljujejo pogoji zavarovalnic. Predpisi, ki zavezujejo 

finančne institucije, predvsem na bančnem področju (BS 2007), določajo, da morajo 

upravljavci tveganj upoštevati tudi tako imenovane nepredvidljive dogodke. Intervjuvanec A 

je poudaril pomanjkanje komunikacije med področjem upravljanja tveganj in pristojnimi za 

urejanje zavarovanja. Ta izpad komunikacije povzroča, da upravljavci tveganj niso niti 

obveščeni o sklenjenih zavarovalnih pogodbah in zavarovalnem kritju. Trije intervjuvanci, B, 

D in F, so v zvezi s tem pojasnili, da pridobijo informacije o zavarovalnem kritju samo na 

lastno iniciativo ali zahtevo. S tem se tveganje nastanka škodnega dogodka ne povečuje, se pa 

slabša profil tveganja. To kaže na večjo izpostavljenost operativnemu tveganju pri poslovanja 

finančne institucije. 

Avtor članka Insurance of operational risk (Thirlwell 2005) priporoča, da institucije 

identificirajo tveganja in izpostavljenosti, ki jih želijo zavarovati. Avtor poimenuje to fazo kot 

mapiranje tveganj. Med identificiranimi in ocenjenimi škodnimi dogodki po obsegu in višini 

možne škode v določeni meri nastopajo taki, katerih nastanek bi povzročil škodo, ki jih 

zavarovalnice ne bi povrnile. V celotnem profilu tveganja se to odraža kot višji odstotek 

pričakovanih izgub. Kot so pripovedovali in opisovali intervjuvanci, večina institucij izdeluje 

tako imenovani profil tveganja. V različnih dokumentih (npr. Rotovnik 2005; BS 2007) 

zasledimo opredelitev profila tveganja. BS (2007) navaja, da je eden izmed najpomembnejših 

ciljev analize tveganosti banke določiti njen skupni profil tveganja. V ta namen je treba 

odgovoriti na dve vprašanji: kakšna je stopnja tveganja, ki ga prevzema banka, ter kakšna je 

finančna moč banke, izražena v prihodkih (dobičku) in kapitalu. 

Profil tveganja je rezultat identifikacije in ocenitve tveganja ter ocena sposobnosti institucije, 

da določena tveganja obvladuje na tak način, da zmanjša ali izniči negativni vpliv škodnih 

dogodkov ali pa je sposobna tveganja sprejeti. Dejavnike tveganja, ki odražajo profil 

operativnega tveganja oziroma ranljivost organizacije, lahko identificirajo izkušeni 

strokovnjaki. Identifikacija dejavnikov tveganja se lahko izvede s pomočjo določenih tehnik, 

kot so na primer vodene delavnice ali vprašalniki. Dejavnike tveganja se nato kategorizira v 

tako imenovane razrede scenarijev. Tako lahko pristojni in odgovorni ugotovijo, kateri škodni 

dogodki pretijo poslovanju (Rotovnik 2005). Intervjuvanci so potrdili, da te procese običajno 

izvajajo pristojni za upravljanje tveganj skupaj z lastniki poslovnih procesov. Glede na profil 

tveganja obstaja večja verjetnost, da bodo pristojni izbrali taka zavarovalna jamstva, s 

katerimi je možno ublažiti posledice škodnih dogodkov. Upoštevajoč usmeritve in priporočila 

iz profila, so za prenos tveganja smiselna taka zavarovanja, s katerimi se zavarujejo tiste 
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nevarnosti, ki bi dejansko izvirale iz škodnih dogodkov predvidenega profila tveganja. 

Priporočeno je (Thirwell 2005), da institucije izvedejo tudi oceno zavarovanja in boniteto 

zavarovalnice v primerih, ko se zavarovanje upošteva kot neposredni ukrep znižanja 

operativnega tveganja. To opozorilo je namenjeno predvsem institucijam, ki uvajajo napredni 

pristop upravljanja operativnega tveganja. Zahteva je ključna zaradi postopka uveljavljanja 

lastnega modela upravljanja tveganja, kjer se izračunava notranja kapitalska zahteva, na 

katero vpliva zavarovalno kritje.  

Po vseh proučenih odgovorih in izpovedih intervjuvancev smo ugotovili, da je večina 

intervjuvancev izjavila, da tisti, ki so strokovno pristojni za upravljanje operativnega tveganja, 

niso aktivno vključeni v postopke zavarovanja premoženja in oseb v institucijah. Niso navedli 

razlogov za tako prakso, niti je niso pojasnjevali. So pa večinoma izrazili dvom o 

učinkovitosti sklenjenih zavarovanj premoženja oseb in premoženja v primerih, ko niso bili 

upoštevani kot sogovorniki in ko ni bil upoštevan profil ocenjenega tveganja.  

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- najvišje vodstvo, uprave in direktorji odločajo o zavarovanjih v večini primerov zgolj 

formalno. Pretežno jih zanimajo stroški zavarovanja. Seznanjeni so le z zavarovalnimi 

vrstami in temeljnimi jamstvi za zavarovanja, ki jih sklenejo; 

- vsebinsko se o zavarovanju večinoma odloča na izvršilnih ravneh, v strokovnih 

organizacijskih enotah, kjer se pripravljajo podlage za odločanje; 

- intervjuvanci kot strokovnjaki, ki upravljajo operativno tveganje, redko sodelujejo pri 

odločanju o zavarovanju premoženja in oseb ter s tem o znižanju operativnega 

tveganja; 

- pristojni, ki pri zavarovanjih sprejemajo odločitve na racionalni način, so pri odločanju 

kot temeljni dejavnik upoštevali predvsem stroškovni vidik zavarovanja oziroma 

razmerje med premijo in škodo; 

- pristojni, ki so odločali na intuitivni način, so med dejavnike odločanja uvrstili 

občutek varnosti in odgovornost do premoženja ter poudarili nepredvidljivost škodnih 

dogodkov kot dejavnike odločanja. 

Ker proučujemo vplive premoženjskega zavarovanja pri obvladovanju operativnega tveganja, 

nas zanima odločanje v zvezi s tem. Nekateri avtorji (Thirwel 2005; Burand 2007; Rotovnik 

2005) izpostavljajo potrebo po identifikaciji in oceni tveganja, da bi bila zavarovalna jamstva 

po sklenjenih policah v skladu z njimi. Trdijo, da je pogoj za uspešno znižanje tveganja z 

zavarovanjem premoženja soočenje z obsegom tveganja in dejanskimi pretnjami. 

Intervjuvanci so v veliki večini izpostavili, da ni tako in da se pristojni odločajo predvsem na 

osnovi stroškov oziroma cene zavarovanj. To pomeni, da so intervjuvanci nakazali razkorak 

med dejanskimi tveganji in zavarovanimi nevarnostmi. 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 4 in tabela 5. 
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Zunanji izvajalci so prisotni v vseh institucijah, ki smo jih zajeli v raziskavo. Intervjuvance 

smo prosili, da opišejo, v kakšnih okoliščinah in na kakšen način se pristojni v njihovi 

organizaciji odločajo o vključevanju zunanjih izvajalcev. Intervjuvanec A je opisal vključitev 

zunanjih izvajalcev kot pogoj za vključevanje institucije v posebne finančne storitve, ki jih 

omogočajo zunanji izvajalci. Te storitve omogočajo institucijam konkurenčno ponudbo 

določenih storitev in izdelkov svojim uporabnikom. Podoben opis vključevanja zunanjih 

izvajalcev so navedli tudi intervjuvanci C, F in G. Intervjuvanec G je pri tem omenil še 

posrednike kot posebno obliko zunanjega izvajalca, ki izvaja prodajno funkcijo za in v imenu 

institucije. Pri tem so navedli, da gre predvsem za zunanje izvajalce na področju kartičnega 

poslovanja in plačilnega prometa. To so visoko specializirani izvajalci procesov finančnih 

storitev, za katere bi bilo izvajanje v posamezni instituciji zaradi velikih vlaganj v razvoj in 

doseganja kompatibilnosti s skupnimi sistemi predrago ali tehnološko preveč zapleteno. 

Vključevanje takih zunanjih izvajalcev povzroča visoka stopnja konkurence na finančnih 

trgih. Očitno lahko finančne institucije z vključitvijo specializiranih zunanjih izvajalcev v 

tako imenovanih »non-core« aktivnostih dosežejo ugodne poslovne rezultate in dvig 

konkurenčnosti, kar trdi tudi Venkateswar (2005). Intervjuvanci so omenili, da pri takih 

pogodbah, ko zunanji izvajalci za finančne institucije izvajajo poslovanje v njihovem imenu 

in za njihov račun, v veliki meri identificirajo in razmejijo tveganja poslovanja, ki jih tak 

odnos povzroči. Intervjuvanci A, H, I in K so potrdili, da v njihovih institucijah to urejajo 

tako, da se s prenosom izvajanja storitev del tveganja prenese na zunanjega izvajalca, ker se to 

posebej določi v medsebojnih pogodbah. Na dodatna vprašanja o načinu odločanja o 

vključitvi zunanjih izvajalcev na področju bankomatskega in kartičnega poslovanja je 

intervjuvanec C navedel, da se pri odločanju o vključitvi zunanjih izvajalcev vključujeta samo 

komercialno in tehnološko področje. Vse težave, ki nastanejo pri poslovanju z zunanjim 

izvajalcem, rešujejo sproti, pri čemer se prilagajajo skupnim rešitvam. V nadaljnjem 

razgovoru je zagotovil, da pristojni za upravljanje tveganj niso sodelovali pri vključitvi 

zunanjih izvajalcev in da institucija ne identificira tveganja, ki pri tem nastaja. Podobno 

izkušnjo in stanje sta navedla še intervjuvanca F in H.  

Zanimive so navedbe intervjuvanca A, ki vidi vključitev zunanjih izvajalcev, ki poslujejo v 

imenu in za račun institucije, kot dodatno tveganje za finančno institucijo. To njegovo izjavo 

je razumeti kot odpiranje institucije navzven in hkratno doseganje višje stopnje ranljivosti. Po 

tem, da dojema vključitev zunanjega izvajalca kot dodatno tveganje, lahko razumemo, da 

odnos z zunanjim izvajalcem ni dorečen v smislu odgovornosti za morebitne škodne dogodke 

operativnega tveganja, ki bi jih povzročil ali bi se zgodili zunanjemu izvajalcu.  

Tudi med intervjuvanci B, C, F in G je bilo zaznati neodločnost v izjavah in omahljivost pri 

ugotavljanju položaja institucije v primerih, ko se ugotavlja, ali zunanji izvajalci prevzemajo 

ali pa dodatno povečujejo tveganje poslovanja institucije.  
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Pristojni za operativno tveganje niso bili prepričani, ali se s sklenitvijo poslovanja z zunanjim 

izvajalcem, ko ta dela v imenu in za račun institucije, prenese operativno tveganje nanj ali pa 

se s tem pojavi novo tveganje za institucijo. Skupaj z njimi smo namreč ugotovili, da je veliko 

takih predpisov na področju bančništva, zavarovalništva in finančnega posredništva, ki 

slovenskih finančnih institucij ne odvežejo temeljne odgovornosti v primerih, ko za njih in v 

njihovem imenu posle sklepa ali izvaja zunanji izvajalec. Intervjuvanec E je izpostavil odnose 

in odgovornosti pri zavarovalniških posrednikih in zastopnikih, ki zavarovalnic z njihovim 

sodelovanjem v poslovnih procesih ne odvezujejo popolnoma odgovornosti in zunanji 

izvajalci ne prevzemajo vseh tveganj, ki tako nastanejo. Pri tem ni mislil tveganj prevzema 

zavarovalnih jamstev, temveč pogodbeno pravno tveganje, ki lahko nastane pri pravilnosti 

sklenitev zavarovanja prek zastopnikov in posrednikov. Ti pa morajo v skladu s predpisi ne 

glede na temeljno odgovornost zavarovalnice pred pridobitvijo licence za izvajanje dejavnosti 

zavarovati svojo odgovornost za take primere, ko bi zaradi njihovih napak ali kršitev načel 

poslovanja škodo utrpela stranka ali zavarovalnica. Ta zahteva nakazuje, da zunanji izvajalec 

vseeno prevzema določeno tveganje in odgovornost v primerih prevzema poslovanja za ime 

in na račun zavarovalnice. Od intervjuvancev B, D in E smo izvedeli, da razumejo 

problematiko sodelovanja z zunanjimi izvajalci kot pravno tveganje in ne kot prenos 

operativnega tveganja ter da vse odnose ureja pravna služba. Ko smo jih opozorili, da je v 

skladu z načeli kapitalskega sporazuma Basel II pravno tveganje vključeno in je del 

operativnega tveganja, so priznali, da tega niso upoštevali pri identifikaciji in ocenjevanju 

operativnega tveganja ter da teh tveganj niso vključili v profil tveganja.  

Razmerje med koristmi in priložnostmi ter izgubami in nevarnostmi, ki jih vodstva institucij 

utemeljeno pričakujejo od zunanjih izvajalcev, se sklada s temeljnimi usmeritvami 

organizacije, ugotavljata Kavčič in Bertoncelj (2009, 22). Nadalje avtorja navajata tveganja, s 

katerimi se institucije srečujejo pri prenosih dejavnosti. Med njimi so tudi taka, ki jih lahko 

upoštevamo kot operativno tveganje. Tako kot na bančnem področju zahtevajo predpisi 

regulatorja (BS 2007), je treba natančno identificirati in razmejiti tveganja, ki nastanejo v 

takem razmerju. Kot so nam odnos med izvajalcem in naročnikom zunanjega izvajanja 

razložili intervjuvanci ter kot to opisujeta prej navedena avtorja (Kavčič in Bertoncelj 2009, 

28–34), smo po povzemanju podatkov iz intervjujev ugotovili, da se v teh primerih pojavi 

večplastno operativno tveganje. V osnovi je to tisto tveganje, ki bi sicer vplivalo na 

poslovanje institucije, pa je zaradi prenosa dejavnosti na zunanjega izvajalca to sedaj njegovo 

tveganje. Ugotovili smo tudi, da je drugo tveganje, ki se pojavi, operativno tveganje, ki ga 

naročniku povzroči sodelovanje z zunanjim izvajalcem. Vključitev zunanjega izvajalca v 

poslovanje finančne institucije je nekatera tveganja sicer preneslo nanj, pojavijo pa se 

tveganja, ki jih povzročita medsebojni odnos in odvisnost institucije od zunanjega izvajalca. 

Predpisi tak odnos z zunanjim izvajalcem (BS 2007) urejajo na bančnem področju in delno 

tudi na zavarovalniškem, kjer predpise ureja AZN. Predpisi zahtevajo, da institucije določijo 

pravila uporabe zunanjih izvajalcev na tak način, da zagotovijo ustrezno kakovost storitev, 

obvladujejo tveganja vključevanja zunanjih izvajalcev, zagotovijo neprekinjeno poslovanje v 
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zvezi z dejavnostmi, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, in se pripravijo za primere 

nepričakovane prekinitve sodelovanja z zunanjimi izvajalci. Na tak način želijo nadzorniki 

zagotoviti in preprečiti slabitev izvajanja njenih poslovnih dejavnosti, procesa upravljanja 

tveganj in sistema notranjih kontrol finančnih institucij. 

Intervjuvanec C je poudaril, da je spoštovanje veljavnih predpisov eden izmed glavnih 

dejavnikov, ko se institucija odloča o sodelovanju z zunanjim izvajalcem. Iz pogovora nismo 

razbrali, ali gre v tem primeru samo za dejavnike odločitve o vključitvi zunanjih izvajalcev ali 

pa dejavniki vplivajo na ureditev odnosa z zunanjimi izvajalci. V zvezi s tem nam je 

intervjuvanec G podrobneje pojasnil, da se zaradi zahtev v predpisih pri odločanju strokovno 

vključuje pravna služba. S tem institucija znižuje pravno tveganje, ki je, kot smo že omenili, 

po definiciji del operativnega tveganja. Podobno so izjavili tudi intervjuvanci A, E, G in K. 

Vendar pa to ni bil edini dejavnik, ki ga upoštevajo pri odločanju o zunanjih izvajalcih. Poleg 

tega dejavnika so bili navedeni še analiza tveganja pri intervjuvancih A in K ter poslovne 

izkušnje pri intervjuvancih E in G. Zato je verjetno sledilo dodatno pojasnilo intervjuvancev E 

in G, da se pristojni odločajo na intuitivni način. V tem se razlikujeta od razlage 

intervjuvancev A in K, ki sta navedla, da se odločajo na racionalni način.  

Zanimiv je podatek, ki ga je podal intervjuvanec B o dobaviteljih na področju informacijske 

tehnologije. Iz tega lahko sklepamo, da institucija šteje kot zunanje izvajalce predvsem te 

dobavitelje. Očitno je razlog za to, da štejejo dobavitelje na področju informacijske podpore 

kot zunanje izvajalce, v pomembnosti poslovnega področja.  

V razgovoru z intervjuvancem C smo ugotovili, da ločujejo med zunanjimi izvajalci in 

dobavitelji. Med zunanje izvajalce uvrščajo tiste, ki delujejo v imenu in za račun institucije. 

Po pregledu vsebine drugih intervjujev smo ugotovili, da večina institucij v praksi ne izvaja 

take ločitve. Teorija in predpisi so pri tem vprašanju na neki način dvoumni. V strokovnih 

pogovorih se za zunanje izvajanje dejavnosti uveljavlja angleška beseda »outsuorcing«. 

Razumevanje tega pojma v praksi upravljanja tveganj je različno in ni enoznačno definirano. 

Slovenski predpisi (BS 2007) sicer govorijo o zunanjih izvajalcih, vendar jih ne opredeljujejo. 

Iz tega smo ugotovili, da je institucijam prepuščeno, koga bodo upoštevale kot zunanjega 

izvajalca. Svetovna trgovinska organizacija opredeljuje zunanje izvajanje kot prenos 

rutinskih, ponavljajočih se dejavnosti zunanjim ponudnikom (Kavčič in Bertoncelj 2009, 17). 

Več avtorjev pri razlagi pojma zunanje izvajanje dejavnosti ne podpira definicije, da gre samo 

za rutinske, ponavljajoče se dejavnosti. Navajajo tudi visoko specializirane dejavnosti, med 

katere zagotovo ne spadajo rutinske dejavnosti. Zunanjega izvajalca je lažje identificirati, če 

razumemo prenos dejavnosti k zunanjim izvajalcem, kot to razlagata Kavčič in Bertoncelj 

(2009). Ob upoštevanju definicije prenosa dejavnosti zunanjemu izvajalcu smo ugotovili, da 

so zunanji izvajalci razumljeni predvsem kot taki, ki za organizacijo izvajajo njene dejavnosti 

ali del njenih dejavnosti. Iz podatkov, pridobljenih z intervjuji, pa smo v nasprotju s prej 
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omenjenim ugotovili, da večina institucij med zunanje izvajalce šteje predvsem ključne 

dobavitelje.  

Ugotovili smo, da je za obvladovanje operativnega tveganja koristno, če se politike uporabe 

zunanjih izvajalcev upoštevajo tudi v primerih ključnih dobaviteljev. Veljalo bi opozoriti, da 

je treba posebej pozorno spremljati poslovni in pogodbeni odnos z zunanjimi izvajalci, ki jih 

opredeljujemo kot tiste, ki v imenu institucije in za njen račun izvajajo storitve. 

Razlika je v obsegu tveganj za primere, ko zunanji izvajalci prevzamejo del dejavnosti 

institucije. Naj prevzamejo tudi tveganja, ki spadajo k tem dejavnostim? Institucija načeloma 

odgovarja za svoje poslovanje, ne glede na to, kdo izvaja njene procese. Iz proučenih 

odgovorov smo ugotovili, da so tveganja, ki jih povzročajo zunanji izvajalci v njenem imenu 

in za njen račun, na neki način tudi njena tveganja. V teh primerih institucija odgovarja in 

nosi odgovornost za tveganja poslovanja. Drugačen pa je odnos pri dobaviteljih. V primerih, 

ko se dobaviteljeva aktivnost ne odraža neposredno na tržišču v imenu in za račun komitenta, 

za dobaviteljeve napake in škodne dogodke ni nujno odgovorna institucija. Kot razumemo 

zahteve regulatorja na bančnem področju (BS 2007), stremijo slednje predvsem k znižanju 

tveganja prekinjenosti poslovanja in odvisnosti institucij od zunanjega izvajalca. 

Kot so nam razložili intervjuvanci, se o pogodbenem odnosu z zunanjimi izvajalci in pri 

prevzemu tveganja v njegovo urejanje vključujejo zgolj tisti, ki so pristojni za področje 

poslovanja, v katerem sodeluje zunanji izvajalec. Ni bilo veliko primerov, da bi se v primerih 

vključitve zunanjih izvajalcev ter v ureditev pogodbenega sodelovanja in izvajanja poslovanja 

za finančno institucijo s strani zunanjega izvajalca vključila še področja, ki so pristojna za 

upravljanje tveganj, in pravni strokovnjaki. 

Večina intervjuvancev je odgovorila, da so odločitve o prenosu tveganja na zunanje izvajalce 

sprejete z intuitivnim načinom odločanja. O pogodbah prvenstveno odloča najvišje vodstvo, 

direktorji in uprave. Pri tem ni zanemarljiva vloga tistih, ki pripravijo podlage za odločanje. V 

večini primerov so to pristojni za procese in funkcije, kjer institucije sodelujejo z zunanjimi 

izvajalci. Take podlage običajno niso primerne za racionalno odločanje in ne upoštevajo 

oziroma ne vključujejo ocene tveganja poslovnega odnosa z zunanjo institucijo in prenosa 

tveganja nanjo. Dejavnika, ki po izjavah intervjuvancev vplivata na odločitev pri intuitivnem 

načinu odločanja, sta poznavanje področja poslovanja zunanjih izvajalcev in priporočila 

regulatorjev za to področje. Večina intervjuvancev je kot dejavnik odločanja izpostavila 

poslovne izkušnje z zunanjimi izvajalci. 

Pri manjšini, ki je odgovorila, da se pri odločanju o prenosu tveganja na zunanje izvajalce 

odločajo na racionalni način, sta med dejavniki odločanja navedena spoštovanje predpisov in 

ocena tveganja takega sodelovanja.  
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Ugotovili smo, da institucije v glavnem ne vključujejo zunanjih izvajalcev s temeljnim 

motivom prenosa operativnega tveganja. Prenos tveganja je očitno samo možna posledica 

sodelovanja z zunanjimi izvajalci, s katerimi sodelujejo predvsem iz razlogov, ki smo jih 

opisali v podpoglavju 3.2.4. Pred prenosom tveganja torej prevladujejo stroškovni in podobni 

argumenti za vključitev zunanjih izvajalcev. 

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- finančne institucije se načeloma bolj zavedajo tveganja, ki ga povzroča sodelovanje z 

zunanjimi izvajalci;  

- manj ali pa sploh ne pa se zavedajo dejstva, da lahko ta odnos z zunanjimi izvajalci 

uredijo na tak način, da zunanji izvajalci prevzamejo določeno tveganje, ki bi ga sicer 

nosila institucija;  

- v večini institucij štejejo med tretje osebe zunanje izvajalce, posrednike in dobavitelje;  

- najvišje vodstvo, uprave in direktorji odločajo o zunanjih izvajalcih predvsem iz 

stroškovnega vidika; 

- večina institucij kot zunanje dobavitelje šteje predvsem dobavitelje na področju 

informacijske tehnologije in tehnike; 

- redke institucije imajo ocenjeno tveganje, ki ga prevzemajo zunanji izvajalci, nekatere 

pa imajo ocenjeno tveganje, ki ga zunanji izvajalci povzročajo;  

- intervjuvani strokovnjaki, ki upravljajo operativno tveganje, redko sodelujejo pri 

odločanju o prevzemu tveganja zaradi vključitve zunanjih izvajalcev;  

- v praksi se o tem večinoma odloča na racionalni način – najverjetneje predvsem zaradi 

odločanja v kolektivnih organih. 

Pri proučevanju vplivov prenosa tveganja na tretjo osebo nas je zanimalo razumevanje 

vključitve tretjih oseb in odločanje o tem. V sodobni teoriji avtorji (npr. Venkateswar 2005; 

Kavčič in Bertoncelj 2009) opozarjajo, da je treba pogodbeno določiti tveganja, ki jih 

prevzame zunanji izvajalec, in oceniti tista, ki jih s svojim sodelovanjem povzroča instituciji. 

Intervjuvanci so večinoma navedli, da se pri vključitvi zunanjih izvajalcev izjemoma 

vključuje stroka za upravljanja operativnega tveganja in da se pri oceni tveganja praviloma 

ocenjuje zgolj pogodbeno, pravno tveganje ter da pristojni za odločanje izpostavljajo 

stroškovni vidik sodelovanja brez ocene posledic tveganja, ki vplivajo na poslovno povezavo.  

Kot razlagata Kavčič in Bertoncelj (2009), so zunanji izvajalci predvsem taki, ki za 

organizacijo izvajajo njene dejavnosti ali del njenih dejavnosti. Iz podatkov, pridobljenih v 

intervjujih, pa smo v nasprotju s tem ugotovili, da večina institucij med zunanje izvajalce šteje 

predvsem ključne dobavitelje. Med temi so intervjuvanci večinoma izjavili, da med zunanje 

izvajalce štejejo predvsem tiste, ki izvajajo storitve na področju informacijske tehnologije. Iz 

tega je razvidno, da so intervjuvanci nakazali razkorak razumevanja med dejanskimi 

zunanjimi izvajalci in ključnimi dobavitelji ter da so institucije izpostavljene nepoznanemu 

tveganju. 
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7.3 Procesi neposrednega zniževanja tveganja 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 6 in tabela 7. 

Na osnovi postavljenih vprašanj smo dobili v odgovorih opise postopkov in okoliščin pri 

uvajanju sistemov notranjih kontrol v institucijah. Predvsem nas je zanimalo, kakšen je proces 

izgradnje sistema notranjih kontrol in kateri so dejavniki, na osnovi katerih se pristojni 

odločajo o njegovem vzpostavljanju. Intervjuvanec B je izpostavil poznavanje poslovanja in 

izkušnje odgovornih pri vodenju poslovnih procesov. Intervjuvanci C, E in J so izrazili, da so 

osebne poslovne izkušnje vodilnih in soočanja z napakami, s prevarami in z goljufijami v 

preteklosti tisti dejavniki, ki v veliki večini vplivajo na njihove odločitve o vzpostavitvi 

sistema notranjih kontrol. Na osnovi teh pripovedi smo ugotovili, da odgovorne osebe za to 

področje izpostavljajo rutinska znanja in poznavanja pri odločanju o sistemu notranjih 

kontrol. Večina je izjavila, da je njihov pogled usmerjen v preteklost in ni soočen z dejanskim 

tveganjem, ki preti institucijam. Po proučitvi virov smo ugotovili, da v sodobni literaturi 

zasledimo usmerjenost sistema notranjih kontrol v prihodnost. Tako na primer Lenarčič in 

Moškon (2004) navajata, da so postopki notranjih kontrol aktivnosti, ki poudarjajo verjetnost 

doseganja postavljenih ciljev. Takega stališča ni bilo zaslediti v zgoraj navedenih opisih 

intervjuvancev o vzpostavljanju sistema notranjih kontrol v njihovih institucijah. Avtorja 

nadalje opredeljujeta notranje kontrole kot pomoč organizaciji pri doseganju njenih ciljev s 

sistematičnim, urejenim pristopom vrednotenja ter izboljševanjem učinkovitosti obvladovanja 

tveganj in upravljanja procesa. 

Intervjuvanec C je navedel, da je sistem notranjih kontrol v glavnem posledica odločitev 

vodilnih po poslovnih področjih zaradi vzpostavitve notranjega reda in preglednosti 

poslovanja. Kot motiv za uvedbo notranjih kontrol je navedel predvsem dejavnik 

zagotavljanja pravilnosti poslovanja, ki naj bi služil za preprečevanje incidentov in škodnih 

dogodkov operativnega tveganja. Ko smo ga povprašali, ali temeljijo notranje kontrole na 

oceni operativnega tveganja, nam je pojasnil, da ne temeljijo na analitični oceni tveganja, 

temveč na osebni presoji vodij, ki vodijo in izvajajo procese v poslovnih funkcijah. Pri tem jih 

usmerjajo lastne izkušnje ter poznavanje poslovnega okolja v instituciji in njenem okolju, iz 

katerega dobivajo informacije. 

Med drugim smo od intervjuvanca B izvedeli, da jih k odločitvam o uvedbi sistema notranjih 

kontrol vodita negotovost in strah, da pri poslovanju ne bi prišlo do napak in morebitnih 

zlorab. Za uvedbo sistema notranjih kontrol se odločajo posamezni vodje poslovnih procesov 

samostojno, brez sistematičnega pristopa, z željo, da bi dosegli pravilno in urejeno 

poslovanje. V takih odgovorih zaznavamo spontane reakcije na tveganje poslovanja. V tem 

vidimo poizkuse pristojnih v poslovnih funkcijah, da znižajo tveganje poslovanja. V zvezi s 

tem veljajo predpisi (BS 2007, 4) in priporočila (ZBS 2006, 13, 14), ki zahtevajo od 

upravljavcev tveganj, da jih morajo, preden se lotijo njihovega upravljanja, najprej dobro 

poznati – da jih identificirajo in ocenijo ter jim s tem določijo velikost in moč. Na tak način 
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obstaja večje zagotovilo, da so lahko ukrepi učinkoviti in racionalni. Tukaj se definicija 

racionalnost pojavlja in uporablja v smislu stroškov izvajanja in posledic ukrepov, ne pa kot 

način odločanja. Da naj bodo kontrole racionalne, navajajo standardi na področju revizije 

poslovanja. Stroški izvajanja notranjih kontrol ne smejo presegati koristi. Predstojnik oz. 

poslovodni organ institucije mora oceniti stroške in koristi notranjih kontrol in izvajati le tiste 

kontrole, ki so potrebne za doseganje ciljev institucije in za ohranjanje tveganja na še 

sprejemljivi stopnji. Obseg in uporaba notranjih kontrol mora temeljiti na celoviti oceni 

tveganja in biti sorazmerna z njo. Razlago smo povzeli po gradivu Usmeritve za notranje 

kontrole Ministrstva za finance (2005). Standardi priporočajo, da morajo biti kontrole 

učinkovite, in tudi, da stroški notranjih kontrol naj ne bi presegali izgub iz tveganja, zaradi 

katerega so uvedene. Tej ugotovitvi so pritrdili tudi intervjuvanci. V razgovoru z 

intervjuvancem I smo ugotovili, da je temu nesmiselno slediti predvsem v tistih primerih, ko 

so kontrole uvedene zaradi zagotavljanja skladnosti poslovanja. V takih primerih lahko 

nastane posredna škoda, ki ni vedno merljiva v finančni izgubi, zato na takih področjih ni 

primerno izpostavljati racionalnosti ukrepov kot motiv. 

Vsako spontano vzpostavljanje notranjih kontrol, kot to navaja intervjuvanec B, je lahko 

jalovo početje, saj ni nobenega jamstva, da bo uvajanje notranjih kontrol uspešno, če bo 

osnovano zgolj na strahu in previdnosti.  

Da bi se izognili opisanim težavam, je treba notranje kontrole uvajati v tistih korakih 

poslovnega procesa, kjer je ugotovljeno in ocenjeno tveganje škodnega dogodka. Podobno k 

temu napotujejo tudi veljavna priporočila za upravljanje operativnega tveganja (ZBS 2006, 

22). 

Po drugi strani je nekaj intervjuvancev pojasnilo odločanje o sistemu notranjih kontrol v 

povezavi z aktivnim procesom upravljanja operativnega tveganja. Intervjuvanca G in H sta 

poudarila, da odločitve o tem temeljijo na priporočilih revizorjev. Tudi večina drugih 

intervjuvancev je opredelila odločanje o sistemu notranjih kontrol kot posledico nadzora in 

ocene pravilnosti poslovanja. Funkcija notranjega nadzora je v skladu s politiko skladnosti 

dolžna preverjati in odkrivati skladnost in pravilnost poslovanja finančnih institucij (ATVP 

2012). Predpisi določajo, da mora finančna institucija vzpostaviti in vzdrževati trajno in 

učinkovito funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ki deluje neodvisno ter ima 

odgovornosti spremljanja in rednega ocenjevanja primernosti in učinkovitosti rednih 

postopkov ter ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, na področju 

skladnosti poslovanja institucije s predpisi. Če nadzor pri tem odkrije nepravilnosti, jih v 

veliki večini pripisuje pomanjkljivemu sistemu notranjih kontrol. Sodeč po izjavah 

intervjuvancev D in H, je začetek take poti pravilen. Kot pojasnjujejo predpisi, sta vlogi 

notranjega nadzora finančnih institucij priporočilo in zahteva za vzpostavitev sistema 

notranjih kontrol (BS 2007, 10). Po proučitvi predpisov smo prav tako ugotovili, da funkcija 

nadzora ni tista, ki bi bila primerna za priporočilo, katere in kakšne kontrole naj se uvedejo za 
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odpravo nepravilnosti. Če hoče biti funkcija nadzora objektivna in nepristranska, potem mora 

od pristojnih zahtevati zgolj odpravo nepravilnosti (Urad RS za nadzor proračuna 2004).  

Kot take so notranje kontrole očitno posledica priporočil glede pregleda poslovanja. 

Intervjuvanec I je bil bolj neposreden in je kot glavni dejavnik odločanja o sistemu notranjih 

kontrol navedel oceno operativnega tveganja. Pri tem je razložil, da po oceni tveganja 

izdelujejo njegov profil in da spada sistem notranjih kontrol v sklop ukrepov obvladovanja 

tveganja, ki jih upravljavci tveganj predlagajo zaradi ugotovljenega tveganja – sploh tam, kjer 

je tveganje previsoko ali drugače nesprejemljivo. Podobno meni tudi intervjuvanec K, ki je 

kot osnovni dejavnik odločanja o sistemu notranjih kontrol prav tako navedel oceno 

operativnega tveganja. 

Sistem notranjih kontrol kot splet ukrepov znižanja tveganja v finančnih institucijah je z 

vidika odločanja v preiskovanih finančnih institucijah obravnavan zelo različno. Intervjuvanci 

so pojasnili, da formalno o sistemu notranjih kontrol v večini primerov odloča višje vodstvo. 

Iz posameznih razgovorov smo ugotovili, da so to formalno zavezujoče odločitve za srednji, 

strokovni, tako imenovani izvršilni nivo vodenja in odločanja. V intervjujih smo ugotovili, da 

isti nivo vodenja in upravljanja pripravlja podlage za odločitev o sistemu notranjih kontrol. 

Pojasnjeno je bilo, da srednji nivo vodenja pripravlja podlage, na osnovi katerih višje vodstvo 

odloči in potrdi ukrepe za izvajanje. Med intervjuvanci skoraj nismo ugotovili, da je kdo 

opisal enoten postopek in načela za odločanje o sistemu notranjih kontrol. Izvedeli smo, da je 

odločanje v večini primerov intuitivno, saj po pripovedih praviloma ne temelji na podlagah, ki 

bi omogočale analitično presojo in večvariantno izbiro. Iz intervjujev smo izluščili, da so 

temeljni dejavniki intuitivnega odločanja predvsem dolgoletne izkušnje srednjega in 

vodilnega kadra ter poznavanje procesov poslovanja. To nakazuje usmeritve sistema notranjih 

kontrol v preteklost. Med dejavniki odločanja se pojavljajo še visoka stopnja odgovornosti, 

strah pred incidenti, zlorabami in goljufijami ter zakonski predpisi.  

V manjšini so bile štiri institucije, v katerih so intervjuvanci F, G, I in K potrdili racionalni 

način odločanja o sistemu notranjih kontrol. Tak način odločanja so utemeljili z dejavniki 

upravljanja operativnega tveganja. Med pomembnimi dejavniki odločanja so navedli škodne 

dogodke, oceno in profil operativnega tveganja. Razen škodnih dogodkov, ki so rezultat 

poslovanja v preteklosti, sta ocena in profil tveganja kot njen rezultat usmerjena v prihodnost. 

Če pri tem upoštevamo, da gre za profil tveganja, ki je izdelan na identificiranih, vnaprej 

predvidenih škodnih dogodkih, lahko tako razumemo tudi usmerjenost sistema notranjih 

kontrol.  

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- večina proučevanih institucij ima izgrajen sistem notranjih kontrol. Večina jih tudi 

razume, da je sistem kontrol namenjen zagotavljanju učinkovitega in pravilnega 

izvajanja načrtovanih poslovnih dejavnosti in poslovanja; 
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- z odgovorov in opisov intervjuvancev izhaja, da so institucije gradile sisteme notranjih 

kontrol na osnovi preteklih izkušenj, da razen redkih izjem pri tem pogleda ne 

usmerjajo v prihodnost in da sistema notranjih kontrol neposredno ne povezujejo z 

operativnim tveganjem;  

- nekatere institucije uvajajo in razvijajo sisteme notranjih kontrol zato, da bi zadostile 

zahtevam predpisov. V teh primerih gre za zamenjavo s funkcijo skladnosti; 

- večina intervjuvancev je opredelila odločanje o sistemu notranjih kontrol kot 

posledico nadzora in ocene pravilnosti poslovanja, kar pomeni, da je funkcija nadzora 

ocenila tveganje poslovanja na osnovi pomanjkanja kontrolnega okolja; 

- nekaterih institucijah se odločajo o sistemu notranjih kontrol na osnovi občutkov in 

strahu pred incidenti. 

V kategoriji neposrednih ukrepov smo proučevali in obravnavali sistem notranjih kontrol z 

vidika odločanja za dosego njegove učinkovitosti. Po proučitvi virov smo ugotovili, da 

Lenarčič in Moškon (2004) poudarjata usmerjenost sistema notranjih kontrol v prihodnost. 

Zato naj bi bili postopki notranjih kontrol aktivnosti, ki so usmerjene v verjetnost doseganja 

postavljenih ciljev. Večina intervjuvancev meni, da so institucije gradile sisteme notranjih 

kontrol na osnovi preteklih izkušenj. S tem se ne izraža usmeritev v prihodnost, institucije pa 

na tak način tvegajo, da njihov sistem notranjih kontrol kot ukrep obvladovanja in znižanja 

operativnega tveganja ne bo učinkovit ter da bodo stroški kontrole presegali pričakovane 

učinke.  

V takih primerih se zna zgoditi, da se obramba pred tveganjem gradi na napačnih mestih z 

neprimerno močjo. Tako kot poslovni procesi se spreminja tudi tveganje, ki na procese vpliva 

od znotraj in z zunanjega okolja. To se še posebej odraža zaradi hitrega razvoja 

informacijskega sistema in spletnih komunikacij. Prav zato obstaja velika verjetnost, da se 

bodo zgodili nepredvideni škodni dogodki na področjih, kjer jih pristojni niso predvideli, ker 

niso gradili sistema notranjih kontrol v skladu z napovedanim profilom operativnega tveganja. 

Taka možnost sicer vedno obstaja, vendar se učinkovitost sistema notranjih kontrol zmanjša, 

če je zgrajen zgolj na izkušnjah in poznavanju preteklih dogodkov. Da bi bil sistem koliko 

toliko učinkovit, mora temeljiti na identificiranem in ocenjenem tveganju, ki je usmerjeno v 

prihodnost. Prav tako ni zagotovila, da bodo ukrepi s sistemom notranjih kontrol učinkoviti in 

racionalni, ker se v nekaterih institucijah odločajo na osnovi občutkov in strahu pred incidenti. 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 8 in tabela 9. 

V veliki večini odgovorov smo zasledili, da se z informacijsko varnostjo ukvarjajo zaposleni 

na področjih razvoja in vzdrževanja informacijske podpore poslovanja. Tudi odločanje je v 

večini primerov prepuščeno strokovnjakom s tega področja ali pa so oni tisti, ki pripravijo 

predloge in izvedejo rešitve, ko predloge presodijo in potrdijo višji organi odločanja. Tako 

prakso so posebej izpostavili intervjuvanci A, B, E in I. Izjavili so, da na informacijsko 
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varnost gleda večina upravljavcev tveganja s tehnološkega vidika, poudarjeno pa je 

tehnicistično razmišljanje. Prav zato se vzpostavljanja informacijske varnosti večinoma 

lotevajo strokovnjaki in zunanji izvajalci, ki obvladujejo zaščito strojne in programske 

opreme ter komunikacij, tako imenovani »računalničarji«. Tudi odločanje o teh ukrepih je 

večinoma prepuščeno njim ali njihovim nadrejenim. Kot je v intervjuju omenil intervjuvanec 

F, je običajno slabo poznavanje področja informacijske podpore poslovanja tisti razlog, zaradi 

katerega višje vodstvo prepušča odločitve strokovnjakom s področja informatike. Izvedeli 

smo, da je večina institucij v te namene ustanovila posebne notranje komisije/organe. Iz 

razgovorov smo zaznali, da je prevladujoči razlog ta, da bi vseeno dosegli višjo stopnjo 

objektivnosti pri odločanju. Večinoma so te organe poimenovali kot odbori ali forumi za 

informacijsko zaščito. Na ta način želijo na neki način ločiti odločevalsko in izvajalsko 

funkcijo. Dodaten razlog za tak večstopenjski način odločanja je razkril intervjuvanec C, ki je 

odločanje o informacijski varnosti opisal kot večstopenjski proces, v katerem ključno presojo 

pred odobritvijo ukrepov s strani uprave izvede odbor za tveganja, v katerem so zastopani 

strokovnjaki za informacijsko varnost. Vključevanje strokovnega organa na nivoju komisije 

ali odbora v procesih odločanja o informacijski varnosti je opisala večina intervjuvancev. 

Očitno je vzrok za tak način delovanja in odločanja v veljavnih priporočilih. To smo ugotovili 

pri proučevanju standardov za varovanje informacij – ISO/IEC17799 (International 

Organization for Standardization 2005). Standardi predvidevajo kontrole in ukrepe, ki jih 

mora izpolnjevati organizacija, da bi dosegala zadovoljivo stopnjo varnosti informacij, 

neoporečnost in razpoložljivost podatkov ter neprekinjenost poslovanja. Trije intervjuvanci 

(A, C in F) so navedli, da pri varovanju informacijskega sistema sodeluje pooblaščenec za 

varovanje informacij, ki ga v nekaterih institucijah imenujejo inženir za varnost informacij. 

Kot smo razumeli, je večina ukrepov namenjena varovanju računalniško podprtega 

informacijskega sistema. Vsekakor je splošno znano dejstvo, da se večina informacij nahaja in 

obdeluje v njem. Po drugi strani pa smo ugotovili, da noben intervjuvanec ni omenil 

usmerjenosti in ukrepov varovanja informacij izven računalniško podprtega informacijskega 

sistema. To področje ni bilo predmet pogovora v skoraj nobeni instituciji. Le intervjuvanec I 

je omenil, da so ukrepi usmerjeni tudi v organizacijo in kadre. Tako skušajo zaščititi tudi 

informacije, ki se obdelujejo na drugačne načine od računalniško podprtih, in usposobiti 

izvajalce za varnostno obnašanje pri uporabi informacij. Izvedeli smo, da je v tem vzrok, da 

so za varnost informacij v večini proučevanih primerov odgovorni pristojni za informacijsko 

podporo poslovanja. Razen stroškov in koristi je treba pri izgradnji in vzdrževanju 

informacijskega sistema upoštevati še veliko drugih dejavnikov, v katerih se kaže strategija 

upravljanja tveganj, kot to navaja Lesjak (2002). Avtor opozarja, da je treba opredeljevati in 

vrednotiti tudi posredne oziroma tako imenovane neotipljive učinke uporabe informacijske 

tehnologije. Z vidika zaščite informacijske varnosti potrjuje vidik, da je tvegano, če se pri 

zaščiti informacij osredotočimo samo na tehnično zaščito informacijske tehnologije in 

komunikacij. Iz razgovorov smo ugotovili, da se je na tak način z ukrepi lotila tveganja izgube 

informacij večina institucij, ki so vključene v raziskavo. Zaščita informacij izven računalniško 
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podprtega informacijskega sistema ni sistemsko urejena. Ponekod izvajajo nekaj splošnih 

ukrepov s področja varovanja oseb in premoženja, ki delno pokriva to področje, kot je to po 

dodatnem vprašanju opisal intervjuvanec I. Iz izjav intervjuvancev izhaja, da je to področje v 

veliki večini institucij slabo zaščiteno, kar lahko povzroči izgube informacij, njihovo 

nepravilnost in neavtorizirana razkritja. Po razgovorih z intervjuvanci smo ugotovili, da 

upravljavci operativnega tveganja v večini primerov ne sodelujejo aktivno v procesih 

informacijske zaščite in varovanja informacij. Ukrepi zaščite so usmerjeni v specifična 

področja informacijske varnosti in so namenjeni preprečitvam vdora v sisteme, proti zlorabam 

in nepooblaščenemu razkritju informacij.  

Intervjuvanci so navedli, da se pristojni odločajo na oba načina, intuitivno in racionalno, pri 

čemer je prevladoval racionalni način odločanja. To si tako lahko razlagamo zato, ker o večini 

ukrepov odločajo kolektivni organi, kjer se pri tem uveljavlja načelo soglasnosti. To na neki 

način potrjuje način odločanja v institucijah intervjuvancev G in J, kjer sprejemata odločitve 

predsednik uprave in direktor podjetja. Po dodatnih vprašanjih o načinu odločanja smo 

izvedeli, da so nekateri intervjuvanci pod racionalni način šteli odločanje v primerih, ko so se 

pristojni odločali med več različicami predvidenih ukrepov in izvajalcev v zvezi s tem ter so 

imeli kot podlago za odločanje analize, izračune in primerjave stroškov.  

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- v večini institucij so ukrepi vzpostavljanja informacijske varnosti usmerjeni v 

računalniško podprt informacijski sistem; 

- odločitve so prepuščene strokovnjakom s področja informacijske tehnologije in samo 

v nekaterih primerih zunanjim izvajalcem;  

- malo je ukrepov zaščite informacij na področju organizacije in kadrov. 

V tej kategoriji smo proučevali način upravljanja informacijske varnosti in odločanje v zvezi s 

tem. Iz dostopnih virov (npr. Lesjak 2002; Štrakl 2003) smo ugotovili, da avtorji poudarjajo 

široko pojmovanje in rabo informacijskega sistema, ki ni omejen samo na informacije v 

računalniško podprtem informacijskem sistemu. Intervjuvanci so v nasprotju s tem v veliki 

večini izjavili, da se sistemsko lotevajo zagotavljanja informacijske varnosti v računalniško 

podprtih informacijskih okoljih ter da se pristojni odločajo predvsem na osnovi zahtev 

predpisov in stroškov. Pri tem smo ugotovili neskladje med dejanskimi tveganji in ukrepi 

obvladovanja nevarnosti za informacije v institucijah. 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 10 in tabela 11. 

Za razliko od ukrepov na področju zaščite informacijskega sistema smo pri neprekinjenem 

poslovanju pričakovali obširnejše odgovore. Seveda sta področji povezani, prepleteni in 

soodvisni, a smo ju za potrebe raziskave opazovali ločeno. V razgovorih smo izvedeli, da se v 

veliki večini institucije zavedajo nujnosti neprekinjenega poslovanja: intervjuvanci so 

poudarili, da se aktivno lotevajo te problematike in da pri tem izvajajo različne ukrepe, da bi 
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dosegali čim višjo stopnjo neprekinjenosti poslovanja. Nekateri ukrepi so usmerjeni v 

preprečevanje prekinitve poslovanja, drugi pa v aktivnosti, ki kljub nastalim motnjam 

ohranjajo neprekinjeno poslovanje. Redki med intervjuvanci so konkretno opredelili, do 

kakšne mere njihove institucije tolerirajo izpad poslovanja. Nekatere, kot so to omenili 

intervjuvanci A, C, D in F, imajo nabor poslovnih funkcij, ki jim zagotavljajo visoko stopnjo 

neprekinjenega poslovanja. Kot smo razumeli iz pogovorov, gre v teh primerih za tista 

področja poslovanja, ki bi lahko v primeru izpada zapravila zaupanje tržišča in nadzornih 

institucij. To so funkcije, katerih izpad delovanja bi ogrozil poslovanje in obstoj institucije. Po 

pojasnilih intervjuvanca E, podobno sta izjavila še intervjuvanca A in D, nismo ugotovili, ali 

institucije predvidevajo, katere so tiste okoliščine in dogodki, za katere naj bi pripravile načrte 

neprekinjenega poslovanja. Zato večina nima opredeljenih niti popisanih dogodkov, v katerih 

bi se lahko znašle in na katere naj bi se odzivale z načrti neprekinjenega poslovanja. Ugotovili 

smo, da večina pri tem sledi veljavnim standardom, priporočilom, ki veljajo na področju 

varovanja informacijske tehnologije ISO, in sicer ISO/IEC 17799 (ISO 2005). Priporočila 

usmerjajo strokovnjake k zagotavljanju neprekinjenega delovanja računalniško podprtega 

informacijskega sistema. Redki so nam odgovorili, da so identificirali in opisali okoliščine, ki 

jim pretijo – okoliščine in dogodke, za katere pripravljajo in po potrebi izvajajo ukrepe 

neprekinjenega poslovanja. Intervjuvanec I je poudaril, da pri tem izstopajo vidiki 

zagotavljanja likvidnosti institucije in opravljanje plačilnega prometa. Še posebej v primerih, 

ko finančne institucije upravljajo premoženje svojih strank, je neprekinjenost poslovanja zelo 

pomembna, sta poudarila intervjuvanca H in K. Očitno torej pristojni razloge za zagotavljanje 

neprekinjenega poslovanja iščejo v posledicah, ki bi jih ob incidentih utrpeli njihovi poslovni 

procesi, storitve in izdelki. Na osnovi razlag intervjuvancev smo ugotovili, da so pri 

zagotavljanju neprekinjenega poslovanja misli pristojnih usmerjene v posledice prekinitev, ne 

pa v vzroke, ki bi povzročili neprekinjenost poslovanja. Ukrepi ne temeljijo na scenarijih, kaj 

vse bi se lahko zgodilo in povzročilo izpade, temveč na tem, kaj vse zaradi tega ne bi 

delovalo. Pri takem pogledu na to se upravičeno sprašujemo, ali so taki ukrepi, ki jih 

institucije pripravljajo v načrtih neprekinjenega poslovanja, lahko dovolj učinkoviti – sploh 

ker niso usmerjeni v vzroke, ki lahko povzročijo motnje poslovanja. Institucije se pripravljajo 

na razmere, ki nastanejo po incidentih, ki delujejo negativno na stabilnost in neprekinjenost 

njihovega poslovanja. Iz razgovorov smo ugotovili, da so to primeri, ki jih predvidevajo kot 

možne. Gre za situacije, ki so se v preteklosti že zgodile njim ali podobnim institucijam v 

okolju, ki ga poznajo. Predvidevamo, da so za razliko od priprav ukrepov odpravljanja 

posledic priprave ukrepov za vzroke incidentov verjetno racionalnejše. Po ljudskem izročilu 

to razumemo kot rek »bolje preprečiti kot zdraviti«. 

Regulator za bančno področje s predpisi (BS 2007) uveljavlja obveznost bank za doseganje 

določene stopnje neprekinjenosti poslovanja. Pri tem zavezuje banke, da neprekinjeno 

poslovanje obravnavajo širše, ne samo z vidika informacijske podpore. V tej smeri smo 

razumeli odgovore intervjuvanca I, ki nam je pojasnil, da so pred pripravo in testiranjem 

načrtov neprekinjenega poslovanja ugotavljali potrebe po zagotavljanju neprekinjenosti 
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poslovanja v poslovnih funkcijah. Izjavil je, da so za posamezne poslovne funkcije skupaj z 

lastniki procesov in pristojnimi direktorji ugotavljali, koliko nedelovanja prenese funkcija v 

omejenem času. Za nekatere so ugotovili, da že manjši izpad znotraj ene ure resno ogroža 

poslovanje. Take funkcije so uvrstili v najvišji razred nujnosti poslovanja z izjavami, da 

skušajo zagotavljati neprekinjeno poslovanje v večini kritičnih (črnih) scenarijev izpada 

poslovanja glede na vzroke in posledice. Za veliko večino funkcij so ugotovili, da je veliko 

tveganje, če funkcije ne delujejo znotraj delovnega dne. Take so opredelili kot nujne. Z načrti 

neprekinjenega poslovanja jim skušajo zagotavljati nadaljevanje prekinjenega poslovanja v 

tekočem delovnem dnevu. Druge poslovne funkcije so uvrstili v take razrede, da jim 

zagotavljajo delovanje v naslednjem delovnem dnevu ali še kasneje, v odvisnosti od vzrokov 

in izpadov poslovanja. Od intervjuvanca I smo izvedeli, da so v instituciji opredelili tudi 

obseg nujnosti poslovanja. V pripravah načrtov neprekinjenega poslovanja so ugotovili, da 

lahko s sorazmernimi sredstvi zagotavljajo nujen, zmanjšan obseg poslovanja, za celovito 

poslovanje pa potrebujejo neprimerno več časa in sredstev. Pojasnil je, da gre pri bankah za 

likvidnost in pri drugih finančnih institucijah za solventnost. 

Podobno situacijo kot pri zaščiti informacijskega sistema smo ugotovili na področju načrtov 

neprekinjenega poslovanja. Večina intervjuvancev nam je pojasnila, da se o načrtih 

neprekinjenega poslovanja odločajo pristojni za informacijsko podporo.  

Ekonomist Drucker (2001) pojasnjuje, da je glavna naloga podjetja preživetje. Zanj ni vodilni 

princip poslovne ekonomije večanje dobička, temveč izogibanje izgubi. Pri uresničevanju 

naloge preživetja se odraža izogibanje izgubi na dveh področjih: v okviru običajnega 

poslovanja kot menedžment kontrole izgube in v primeru izrednih razmer zaradi katastrofe 

kot krzni menedžment. Kot smo že navedli, so pristojni tudi neprekinjeno poslovanje v večini 

proučevanih institucij prepustili odgovornim za informacijsko podporo poslovanja. Taka 

praksa bi bila pogojno upravičena le v primerih, ko bi instituciji pretil informacijski mrk – v 

primerih incidentov in škodnih dogodkov operativnega tveganja, ki bi negativno vplivali na 

razpoložljivost, zaupnost, neoporečnost podatkov. Intervjuvanci so nas opomnili, da je bil 

primer takega tveganja problem Millenium, ki je zaradi prehoda v novo tisočletje in uvedbe 

štirimestnih rojstnih letnic ogrožal točnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov 

na globalni ravni. Upravljanje neprekinjenega poslovanja (angl. business continuum 

management – BCM) je celovit proces upravljanja, ki opredeljuje možne učinke, ki ogrožajo 

organizacijo, ter določa okvir za krepitev odpornosti in sposobnost za učinkovit odziv, ki 

varuje interese svojih ključnih deležnikov, ugled, blagovno znamko in dejavnosti za 

ustvarjanje vrednosti (Božič 2012). Kot razumemo avtorja, je treba upoštevati vse možne 

negativne učinke, ki ogrožajo institucije, in ne samo učinkov, ki bi ogrozili delovanje 

računalniško podprtega informacijskega sistema. Iz razlag avtorjev in po proučitvi veljavnih 

standardov BSI – Standard 100-4: Notfallmanagement' (BSI 2008) smo doumeli, da z načrti 

neprekinjenega poslovanja institucije izboljšujejo svojo odpornost, da so s pomočjo 

vnaprejšnje opredelitve potencialnih vplivov na širok nabor nenadnih motenj v organizaciji 
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zmožne uvrstiti prizadevanja strokovnjakov s področij, kot so varnosti oseb, objektov, 

opreme. Nadalje isti avtor (Božič 2012) navaja, da se BCM s prisotnostjo na vseh stopnjah 

odpornosti še posebej nanaša na razvoj prožnosti celotne organizacije in ji tako omogoča, da 

preživi izgubo dela ali celote njene operativne zmogljivosti. Prav tako ji mora omogočiti 

preživeti precejšnjo izgubo virov, kot so osebje ali oprema. Večina intervjuvancev je pri tem 

poudarila odvisnost poslovnih funkcij od informacijske podpore. To lahko sprejmemo, če 

upoštevamo, da so storitve, ki jih izvajajo finančne institucije, nesnovne in da njihovo 

poslovanje temelji na obdelavi podatkov in posredovanju informacij. Intervjuvanec I je sicer 

opozoril, da je v njihovi instituciji določen del načrtov neprekinjenega poslovanja usmerjen v 

organizacijo in kadre. Iz zbranih podatkov izhaja, da je večina ukrepov neprekinjenega 

poslovanja namenjena informacijsko podprtim poslovnim procesom. Očitno obstajajo razlogi, 

ki so jih intervjuvanci navedli zaradi močne odvisnosti institucij od informacijske podpore 

poslovanja. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da tehnologija sama po sebi ni učinkovita in 

koristna, ker ponudbo, finančne storitve ter stik s komitenti in z drugimi udeleženci v 

poslovnem okolju ustvarjajo zaposleni izvajalci, ki morajo biti ustrezno organizirani in 

vodeni. Torej je jasno, da morata biti ob ustrezni informacijski podpori načrtovani za 

neprekinjeno poslovanje tudi kadrovska sestava in organizacija. Iz podatkov, pridobljenih v 

intervjujih, je razvidno, da se večina institucij neprekinjenega poslovanja ni lotila na tak 

način. Na podlagi organizacijskega BCM je odpornost odvisna od njegovega upravljanja in 

operativnega osebja ter tudi od raznolikosti tehnologije in geografske razpršenosti. To 

prilagodljivost je treba razviti v celotni organizaciji, tako s strani vodstva kot v proizvodnih 

obratih, ter na vseh lokacijah in v dobavni verigi. To potrjuje naše razmišljanje, da bi moral 

biti BCM več od načrtov neprekinjenega delovanja računalniško podprtega informacijskega 

sistema. Intervjuvanec A nam je pojasnil, da so bili prvi testi načrtov neprekinjenega 

poslovanja neuspešni, ker instituciji kljub neprekinjenemu delovanju informacijskega sistema 

v simuliranih izrednih razmerah ni uspelo vzpostaviti ustreznega sistema organizacije 

poslovanja s kadrovsko zasedbo in organizacijo dela ter pravicami in pristojnostmi odločanja 

v izrednih razmerah. Očitno je pri neprekinjenem poslovanju treba načrtovati kaj več kot 

vzpostavitev informacijske podpore. O tem bomo več in podrobneje zapisali v snovanju 

modela upravljanja operativnega tveganja.  

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- o neprekinjenem poslovanju in delovanju poslovnih procesov tako imenovanega »core 

businessa« ni bilo govora v skoraj nobeni instituciji. Večina razume to področje kot 

problematiko informatike. Redki so sploh omenili, da morajo posamezne poslovne 

funkcije razmišljati o neprekinjenosti poslovanja;  

- večina intervjuvancev se je strinjala, da je v večini finančnih institucij informacijska 

podpora poslovnih procesov tako visoko razvita, da je prišlo do visoke stopnje 

odvisnosti od informatike. Zato po mnenju intervjuvancev pristojni za upravljanje 

tveganj sprejemajo predloge ukrepov, ki so pretežno usmerjeni v neprekinjeno 
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delovanje računalniško podprtega informacijskega sistema. Ob tem je v sodobnem 

času velik poudarek še na neprekinjenem delovanju sistema komunikacij, ki je že 

skoraj dosegel pomembnost napajanja z energijo. 

Ker preiskujemo odločanje in ukrepe zagotavljanja neprekinjenega poslovanja na vseh 

področjih poslovanja institucij zaradi izogibanja izgubam in propadu ob katastrofi, incidentu 

ali izpadu poslovanja, nas je zanimalo, zakaj je poudarek samo na obnovitvi in 

neprekinjenosti računalniško podprtega informacijskega sistema. Sodobni avtorji (npr. Božič 

2012) trdijo, da je treba neprekinjeno poslovanje načrtovati v vseh pomembnih funkcijah 

organizacije. Od večine intervjuvancev smo izvedeli, da je zagotavljanje neprekinjenega 

poslovanja v bistvu prepuščeno pristojnim za zagotavljanje informacijske podpore. V zvezi s 

tem nekateri avtorji trdijo, da ima pri omogočanju neprekinjenega poslovanja informatika 

običajno zelo pomembno vlogo. Velikokrat se celo zgodi, da institucije celotne načrte in 

programe prepustijo v izvajanje informatikom. Ugotovili pa smo, da takšen pristop ne pripelje 

nujno do ugodnih rezultatov za doseganje neprekinjenosti poslovanja. V takem primeru so 

lahko slabo obvladana druga tri pomembna področja zagotavljanja neprekinjenega 

poslovanja: strategija, poslovni procesi in organizacija, kot to navajata Kern (2003, 693–697) 

in Gallagher (2003, 3). Stroka, ki obravnava to problematiko (Hilles 2010), ugotavlja, da z 

načrti neprekinjenega poslovanja podjetje ciljno ščiti tri področja: poslovne funkcije za 

zagotavljanje storitev in izdelkov, kritične podporne funkcije (npr. informacijske tehnologije) 

in podporne funkcije na nivoju podjetja (nabava, prodaja financ, človeški viri). Informacijska 

tehnologija predstavlja pomemben element zaradi svoje podpore poslovanju podjetja, 

omogočanja konkurenčnosti poslovanja ter zagotavljanja podatkov, informacij in 

informacijskih sistemov za izvajanje poslovnih aktivnosti in poslovnega odločanja. 

Na tem nivoju se praviloma ne ugotavlja racionalnost ukrepov, saj bi se ta izkazala le v 

primerih, ko bi se zgodili škodni dogodki – izpadi. Ukrepi so neracionalni, če niso v skladu s 

profilom tveganja. 

7.4 Upravljanje človeških virov 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 12 in tabela 13. 

Kadri so eden izmed bistvenih dejavnikov operativnega tveganja. Kot navajajo Rotovnik 

(2005) in Priporočila za upravljanje operativnega tveganja (ZBS 2006), kadri omogočajo in 

povzročajo veliko večino škodnih dogodkov operativnega tveganja. Podobno trdi tudi King 

(2001). 

Občutljivo področje kadrov smo med intervjuji z vidika operativnega tveganja razdelili na dva 

smiselna vidika. Prvi vidik kadrov je razpoložljivost, ki predstavlja ustrezen obseg 

usposobljenih pristojnih kadrov za izvajanje nalog. Tako veljavna priporočila (ZBS 2006) 
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navajajo, da morajo organizacije ustvariti tako poslovno okolje, ki zagotavlja ustrezne vire in 

kadre, da ti izvajajo in obvladujejo procese ter preprečujejo možnost nastanka izgub zaradi 

operativnega tveganja. Ugotovili smo, da taki pogledi na kadre prevladujejo tudi v praksah 

slovenskih podjetij in finančnih institucij. Na spletni strani Telekoma Slovenije3
 smo v 

poglavju o obravnavi operativnega tveganja prebrali opis tveganja v zvezi z optimizacijo 

kadrovskih virov: dogodke odhodov iz poslovnih razlogov, razporejanje zaposlenih na 

področja, kjer je kadrovski deficit, in delno nadomeščanje z novimi zaposlenimi. Nadalje je 

navedeno tveganje zaradi premajhnega potenciala zaposlenih, zaradi katerega predvidevajo 

potrebo po aktivnem in načrtnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih ter razvijanje 

ključnih in perspektivnih kadrov. Podobno opisujejo tudi v nekaterih finančnih institucijah.  

V prvem izmed opredeljenih vidikov smo intervjuvance vprašali, kdo in na kak način odloča o 

kadrih oziroma kdo presoja o operativnem tveganju kadrov. Zanimala sta nas formalno in tudi 

neformalno odločanje o kadrih. Ker gre za občutljivo področje, pri katerem se pojavljajo 

različni dvomi, pretnje in tudi očitki mobinga, smo v uvodu intervjujev spraševali zgolj po 

načelih in temeljnih postopkih. Intervjuvanci so nam nato pojasnili postopke in navedli, kdo 

in na kakšen način odloča o kadrih. Pri tem so pritrdili, da ima odločanje o kadrovskih virih 

velik vpliv na operativno tveganje. Intervjuvanci A, C in G so poudarili, da sta osnovna 

kriterija pri presoji kadrov izpolnjevanje formalnih kriterijev izobrazbe in delovne izkušnje. 

Kasneje smo ugotovili, da je temu pritrdila velika večina, saj so izpostavili kadrovsko 

funkcijo kot takšno, ki izvaja postopke pri kadrovanju in zagotavlja, da pri tem zadosti 

formalnostim glede izbire, nameščanja ali premeščanja zaposlenih. Zadovoljevanje 

kadrovskih potreb poteka v večini institucij po postopkih, v katerih so ključne odločitve 

uprave ali višjega vodstva, strokovne službe pa večinoma izvajajo postopke objave, prijave, 

izbire in zaposlitve kandidatov. Iz razgovorov smo ugotovili, da se v večini primerov 

ponavljajo pojmi formalni pogoji, delovne izkušnje in strokovna znanja. Intervjuvanec C je 

izpostavil tudi osebne okoliščine, ki zraven izpolnjevanja formalnih pogojev kot pomembni 

dejavniki vplivajo na oceno izbranega kandidata. V nadaljevanju je pojasnil, da obstaja tudi 

precej neformalni način kadrovanja prek osebnih poznanstev, v okviru katerega smejo 

direktorji in vodje sami najti, izbrati in predlagati ustrezen kader za zaposlovanje uslužbencev 

na posebne funkcije in delovne naloge. Tako smo dobili informacije, da je zaposlovanje 

odvisno tudi od osebnih poznanstev. Iz razgovorov smo ugotovili, da je v obravnavanih 

finančnih institucijah taka praksa sprejemljiva predvsem za tiste naloge, pri katerih se iščejo 

zaupljivi kadri in kadri za posebne strokovne naloge. Večina intervjuvancev se je izogibala 

neposrednega pogovora o tej problematiki. Med vrsticami ali »of the record« pa so 

intervjuvanci nakazali, da obstaja tih dogovor med kadrovskimi službami in upravami za tak 

način kadrovanja. O tem nam je intervjuvanec C razodel, da se predvsem v bančnem okolju 

ustvarja neformalni trg delovne sile z naborom priznanih strokovnjakov in menedžerjev, ki jih 

upoštevajo in predlagajo pristojni za področje kadrov. Nekateri taki postopki s prevzemi ali 
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prestopi kadrov so tudi javno znani, kadar gre za vodilne in vodstvene kadre, ali pa so znani 

ožjim strokovnim krogom, sploh kadar gre za specialiste na posebnih poslovnih področjih. 

Intervjuvanec A je omenil, da pri kadrovski politiki ne upoštevajo, niti ocenjujejo vpliva na 

operativno tveganje. Razložil je, da kadrovska funkcija deluje po svojem letnem načrtu, ki ga 

prilagaja aktualnim potrebam po kadrih. Pri tem se ne izdelujejo nobene ocene tveganja 

kadrov, niti se v kadrovske postopke ne vključujejo strokovnjaki s področja upravljanja 

tveganj. Pri taki praksi lahko razumemo, da pristojni predpostavljajo, da je kadrovsko 

tveganje nizko, če so pri izbiri in nameščanju kadrov upoštevali formalne pogoje, zagotovili 

kader z ustreznimi prednostmi ter imeli pri tem nekaj sreče. Iz razgovora z intervjuvancem I 

smo ugotovili, da so odločilni pri kadrovanju višji menedžerji, direktorji sektorjev, ki si po 

svoji presoji izberejo kadre in njihovo izbiro predlagajo upravi, da jih formalno potrdi. Pri tem 

sami določajo kriterije izbora in se naslanjajo na svoje izkušnje in poznavanje kadrov ter na 

svojo intuicijo pri izboru. Podoben način izbora kadrov je opisal intervjuvanec J, vendar s to 

razliko, da tam celotni postopek odločanja in izbora opravi direktor institucije. Pri tem je 

potrdil prejšnjo ugotovitev intervjuvanca C, da se pri zaposlovanju pristojni odločajo na 

osnovi osebnega poznanstva. Med odgovori nismo zasledili, da bi katera institucija 

vzpostavila sistematično spremljanje in ocenjevanje kadrov na področju zaposlitev ali pri 

premeščanju kadrov na tak način, da bi pri tem upoštevala vidike operativnega tveganja 

kadrov na osnovi kvalitativnih vidikov uporabe človeških virov. Iz tega razloga smo 

intervjuvance v prvem delu z vprašanji usmerili v dejavnike tveganja kadrov. Zanimala nas je 

problematika fluktuacije, prisotnosti, 'insajderstva' in lojalnosti kadrov. Zanimalo nas je tudi, 

ali pristojni za kadre upoštevajo te dejavnike, ki močno vplivajo na tveganje kadrov. Zanimiv 

je bil odgovor intervjuvanca D, ki je pojasnil, da kadrovska služba ocenjuje obstoječe kadre 

po nekaterih izmed naštetih vidikov. Te ocene so namenjene predvsem nagrajevanju in 

napredovanju. Tak princip sicer ni neposredno namenjen upravljanju tveganja kadrov, je pa 

posledično v ta namen koristen. Ugotovili smo, da večina institucij izvaja ocene kadrov v 

postopkih zaposlitve in primerih napredovanj ali premeščanj, sicer pa redkeje. V odgovorih 

intervjuvancev smo pridobili podatke, da institucije preverjajo predvsem ustreznost 

prijavljenih in predlaganih kandidatov za zasedbo razpisanih delovnih mest. Pri tem 

izpostavljajo predvsem formalne pogoje. Nekateri so dodali, da z zadostitvijo formalnim 

pogojem ni jamstva, da institucija ne bo zaposlila in razporedila kadrov, ki bi lahko s svojo 

prisotnostjo in delom negativno vplivali na operativno tveganje. Pri pregledu in proučitvi 

večjih in odmevih škodnih dogodkov na svetovni ravni (Barrings Bank, Shevron, Ponzi) in v 

Sloveniji smo ugotovili, da so povzročitelji škodnih dogodkov operativnega tveganja 

večinoma izpolnjevali formalne zaposlitvene pogoje. Intervjuvanci B, D in G so nam v svojih 

razmišljanjih opisali, da obstajata previdnost in strah ali dvom pristojnih za zaposlovanje, ali 

bo izbran kader primeren za izvajanje nalog – še posebej z vidika poštenosti in zanesljivosti. 

Ta vidik odkriva, da je institucijam pomembno, da zaposlijo zanesljive, lojalne in poštene 

kadre. Nekateri intervjuvanci so nam že v odgovorih na vprašanja v tabeli 4.6 omenili, da ob 

primernem sistemu notranjih kontrol ter podelitvi pristojnosti in odgovornosti znižujemo 
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tveganje kadrov na najnižjo možno raven. V razgovorih smo jih povprašali tudi, kako in kdo 

odloča o ustreznosti kadrov po obsegu izvajalcev. S premalo izvajalci v procesih se namreč 

ogrožata pravilnost in obseg izvedenih nalog. Prav tako si upamo trditi, da tudi preveč 

izvajalcev ogroža rentabilnost poslovanja institucije. Od intervjuvancev A, C in H smo dobili 

odgovore, da se število izvajalcev večinoma prilagaja obsegu tekočega poslovanja z 

upoštevanjem preteklih rezultatov in obsega realizacije. Hkrati smo iz razgovorov ugotovili, 

da načrtovanja kadrov ni omenila večina intervjuvancev, razen intervjuvancev B, D in F, ki so 

zatrdili, da je naloga kadrovske funkcije tudi načrtovanje kadrov glede na predviden obseg 

poslovanja. Iz izjav nekaterih intervjuvancev smo ugotovili, da se obseg ustreznih kadrov za 

izvajanje delovnih procesov poveča šele, ko pristojni ugotovijo, da obstoječa kadrovska 

zasedba ne zmore pravočasno in pravilno opraviti vseh nalog. Po drugi strani pa smo na 

osnovi prebranih dokumentov ugotovili, da imajo institucije v politikah zapisano temeljno 

nalogo zagotavljati ustrezne kadre po kakovosti in obsegu ter da je to v pristojnosti 

odgovornih za razvoj kadrov v finančnih institucijah. Iz tega izhaja, da se v teh postopkih v 

veliki večini poudarja doseganje formalnih pogojev in zahtev za delovna mesta in funkcije. 

Skoraj nobena institucija pa ne ocenjuje in presoja kadrov z vidika operativnega tveganja. Pri 

tem sistematično ne izvajajo identifikacije tistih kazalnikov in okoliščin, ki neposredno 

nakazujejo operativno tveganje. Vprašamo se lahko, kakšen je nivo zavedanja, da je človek s 

svojimi aktivnostmi in vlogo eden izmed temeljnih dejavnikov operativnega tveganja. 

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- večina intervjuvancev je izjavila, da so direktorji in strokovni vodje tisti, ki aktivno 

sodelujejo v postopkih izbire kadrov, kadrovske službe pa izvajajo kadrovsko politiko 

s presojo formalnih pogojev pri namestitvah ali prestavitvah kadrov;  

- institucije večinoma sistematično ne ocenjujejo in spremljajo kadrov pri zaposlitvi ali 

premeščanju, ne izdelujejo ali ne upoštevajo ocene operativnega tveganja kadrov, ki 

temelji na kvalitativnih vidikih uporabe človeških virov. Kvalitativna obravnava 

kadrov služi v večini primerov zgolj za nagrajevanje in napredovanje; 

- kadrovske funkcije pri izvajanju kadrovske politike redko upoštevajo identifikacijo in 

oceno operativnega tveganja kadrov.  

V kategoriji človeških virov/kadrov smo proučevali vpliv izbire kadrov na operativno 

tveganje in odločanje v zvezi s tem. Intervjuvanci so v večini odgovorov pojasnili, da so pri 

izbiri in oceni kadrov ključni formalni pogoji ter da v resnici odločajo in izbirajo direktorji in 

vodje strokovnih področij, ki poznajo kadre na specifičnih segmentih trga delovne sile. Pri 

proučevanju virov s tega področja smo ugotovili, da tudi sodobni avtorji (npr. Svetlik in 

Zupan 2009, Mathis in Jackson 2008) navajajo, da so pri kadrovanju poleg kadrovikov 

vključeni neposredni vodje in vrhnji menedžment. Nadalje ugotavljajo, da so neposredni 

vodje pomembni že v fazi postavljanja izhodišč za načrtovanje kadrov, saj so najbliže 

operativnemu poslovanju in dobro zaznavajo impulze s trga. Ne moremo pa v popolnosti 

pritrditi usklajenosti prakse s tem, saj manjka proces ocene operativnega tveganja pri kadrih, 
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kot ga priporočajo standardi in predpisi (Rotovnik 2005; ZBS 2006; ATVP 2012; BS 2007), 

kar nakazuje neidentificirano izpostavljenost operativnemu tveganju v proučevanih 

institucijah. 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 14 in tabela 15. 

Kot smo že omenili, smo kadre z vidika operativnega tveganja razdelili na dva vidika. 

Predvsem zato, ker so kadri v veliki meri eden izmed glavnih dejavnikov operativnega 

tveganja, saj omogočajo in povzročajo veliko večino škodnih dogodkov operativnega 

tveganja. Drugi vidik kadrov, ki smo ga obravnavali v tej kategoriji, je zagotavljanje znanja in 

strokovne usposobljenosti pri kadrih. Kadri potrebujejo za izvajanje nalog ustrezna znanja in 

morajo biti pravilno usposobljeni, da so pri svojem delu učinkoviti in zanesljivi, kar pozitivno 

vpliva na operativno tveganje. Chakrabarty (2012) razlaga, da sta za uspešno poslovanje bank 

ključnega pomena upravljanje človeških virov in upravljanje tveganj. Pustimo ob strani 

dilemo, ali so procesi upravljanja človeških virov del upravljanja operativnega tveganja ali ne. 

Podobno stališče je imela tudi večina intervjuvancev. Se pa njihova mnenja razlikujejo od 

navedenega avtorja, ko so pojasnjevali, iz katerih razlogov so njihove institucije napotile 

svoje kadre na usposabljanje. Avtor namreč v nadaljevanju poudarja, da ni mogoče učinkovito 

obvladovati tveganja brez usposobljene in učinkovite človeške moči.  

Intervjuvanci so nam skoraj vsi po vrsti zatrjevali, da sta znanje in usposobljenost zelo 

poudarjeni kakovosti in pričakovani vrlini v njihovih institucijah. V razgovorih smo ugotovili, 

da izstopajo trije temeljni dejavniki, ki vplivajo na odločitev o usposabljanju. Prevladuje 

dejavnik zakonodaja in predpisi, nato sledi dejavnik razvoj izdelkov in procesov poslovanja 

ter na tretjem mestu še dejavnik priporočila nadzora in pregleda.  

Da je dejavnik zakonodaja in predpisi močan razlog za dodatno usposabljanje zaposlenih, so 

izjavili intervjuvanci A, B in H. Dodali so, da so za usposabljanje v te namene institucije na 

nek način prisiljene. Zakonodaja in predpisi nastajajo in uvajajo hitre spremembe znotraj in 

zunaj poslovanja finančnih institucij. Prav zato se morajo nemudoma prilagajati, da lahko 

sledijo spremembam, in posledično v te namene usposabljajo zaposlene. Večina teh 

usposabljanj se izvaja zunaj finančnih institucij. Intervjuvanci so pojasnili, da jih organizirajo 

v okviru interesnih in stanovskih združenj. Kot smo navedli, ta usposabljanja povzročijo 

spremembe zakonodaje in predpisov na davčnih področjih in v finančnih odnosih med 

državnimi organi in finančnimi institucijami za potrebe poročanja in nadzora. Tudi večji 

projekti, kot so bili selitev plačilnega prometa v banke, uvedba standardov MSRP, kapitalski 

sporazum Basel II in uvajanje evra, so povzročali večje potrebe po usposabljanju uslužbencev 

finančnih institucij, kar so potrdili skoraj vsi intervjuvanci. Odločanje v take namene in o 

takem načinu usposabljanja je za pristojne najlažja naloga, saj so večinoma dolžni spremljati 

novosti v predpisih in izvajati nove prakse, ki jih prinašajo. V večini primerov pristojni za 

posamezna poslovna področja, kjer se obetajo ali dogodijo spremembe zakonov in predpisov, 

predlagajo strokovnim službam, kot so to navedli intervjuvanci D, E in F, ali kar neposredno 
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upravam, kot so to navedli intervjuvanci A, B, I in K, predloge za udeležbo v takih 

organiziranih programih usposabljanja. 

Iz razgovorov smo ugotovili, da predstavlja pretežni del usposabljanja na področju razvoja 

funkcionalno usposabljanje zaposlenih za uporabo informacijske tehnologije. Taka 

usposabljanja izvajajo v večini primerov zunanji izvajalci, ki so hkrati tudi avtorji tehnoloških 

rešitev podpore poslovanja. Od intervjuvancev D in F smo izvedeli, da je tako usposabljanje v 

veliki večini primerov že vključeno v program razvoja in vgradnje aplikativne podpore ter da 

je del aktivnosti za celovito izvedbo s strani zunanjega izvajalca. Intervjuvanci so izjavili, da 

se v takih primerih pristojni za usposabljanje ne odločajo neposredno, temveč o tem odločijo 

ob sklenitvi pogodbe za razvoj informacijske podpore. Pri tem moramo navesti, da nas je 

intervjuvanec v instituciji I seznanil, da institucija usposablja svoje lastne strokovnjake, ki 

skrbijo za razvoj in delovanje informacijske tehnologije, predvsem za komunikacije in strojno 

opremo.  

Ko smo o tem povprašali še druge intervjuvance, smo od intervjuvancev D in E dobili 

potrditev, da je tako za področje opreme in komunikacij v skoraj vseh finančnih institucijah, 

razen v tistih, ki imajo najeto informacijsko tehnologijo ali so si jo dali izdelati in organizirati 

na ključ. Usposabljanje takih strokovnjakov se izvaja v okvirih nakupa strojne opreme ali v 

posebej specializiranih institucijah, ki prodajajo programe ter znanja za razvoj in vzdrževanje 

informacijske tehnike in tehnologije. Odločanje za taka usposabljanja je vezano na razvoj 

informacijske tehnologije, zato se v veliki večini o tem odločajo pristojni na tem področju ali 

dajejo upravam predloge. Druga funkcionalna usposabljanja se izvajajo na poslovnih 

področjih v skladu s potrebami stroke. Večina je namenjenih dvigu praktičnega znanja 

zaposlenih na zahtevnih strokovnih nalogah in mestih. Od intervjuvanca J smo izvedeli, da se 

institucija poleg drugih poslužuje še usposabljanja za področje trženja storitev in 

komuniciranja. Da so usposabljanja izvajali kot posledico priporočil nadzora in kontrole, so 

navedli intervjuvanci G, I in J. 

Večina intervjuvancev je opozorila, da usposabljanje in ozaveščanje nista prepuščena samo 

vodstvenemu kadru poslovnih funkcij. Ta v glavnem opozarja na potrebe in daje predloge. V 

tej vlogi se kot organizatorji pojavljajo posebne organizacijske enote. Te se kot kadrovske 

službe, v večjih institucijah pa kot službe za razvoj zaposlenih, ukvarjajo z organizacijo 

programov usposabljanja.  

Intervjuvanci so v razgovorih omenili, da o usposabljanju odločata uprava in višji 

menedžment. Glavno vodilo ali dejavnik so predvsem cene in stroški v zvezi s tem. Večina 

institucij načrtuje sredstva in v te namene oblikuje programe. Da je tako imenovano 

»budžetiranje« praksa, so omenili intervjuvanci D, E, I in K. Opisali so, da institucije v 

poslovnih načrtih opredelijo načrtovano višino sredstev, ki jih lahko organizatorji porabijo za 

usposabljanje. Pristojni za poslovna področja pa glede na potrebe pripravijo vsebinske 

programe usposabljanja. Pri tem so intervjuvanci ponovno poudarili, da je večina programov 
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namenjena funkcionalnemu usposabljanju na področju informacijske tehnologije. To sta še 

posebej očitno izpostavila intervjuvanca iz bank v tuji lasti, kjer prevzemajo in uporabljajo 

informacijske rešitve lastnic, za kar potrebujejo in organizirajo funkcionalna usposabljanja. 

Nekateri intervjuvanci so omenili, da izvajajo funkcionalna usposabljanja znotraj institucij, 

pri čemer sami poskrbijo za njihovo organizacijo in izvedbo. Vsebine pa glede na vsebino in 

poreklo razvoja izvajajo notranji ali zunanji izvajalci.  

V nasprotju s tem pa smo iz razgovorov z intervjuvanci A, B, H in J pridobili podatke, da se 

večji del usposabljanja zaradi usklajevanja poslovanja z zakoni in predpisi izvaja zunaj 

institucij. Navedli so, da v teh primerih pristojni za poslovna področja pripravijo nabore 

potrebnih znanj ter jih predlagajo višjemu menedžmentu in upravam v potrditev.  

Iz prebranih in proučenih zapisanih poslanstev na predstavitvenih spletnih straneh slovenskih 

finančnih institucij, kjer navajajo družbeno odgovornost in opisujejo svoje strategije, smo 

razbrali, da večina poudarja kakovost svojih kadrov v principih, da so največji kapital 

zaposleni, da je v znanju moč in da institucijo predstavljajo zaposleni. Tudi v svojih etičnih 

kodeksih navajajo, da imajo predpisana notranja pravila vedenja in ravnanja zaposlenih pri 

poslovanju ter v odnosih do komitentov, delničarjev, dobaviteljev in medijev. Iz tega izhaja, 

da je za finančne institucije usposabljanje kadrov pomemben proces izvajanja teh pravil, še 

posebej pa doseganja poslovne uspešnosti in odličnosti. Splošno je znano, da je neznanje eden 

izmed ključnih dejavnikov, ki povzroča neučinkovitost in napake pri izvajanju nalog in dela, 

kar posledično povzroča škodne dogodke operativnega tveganja. 

Iz analize podatkov izhajajo naslednje ugotovitve: 

- institucije večinoma usposabljajo kadre na področjih nove zakonodaje in predpisov; 

- pri odločanju o usposabljanju ima veliko težo presoja z vidika stroškov; 

- usposabljanje je v veliko primerih upoštevano kot nagrada za zaposlenega; 

- razen v primerih, ko je usposabljanje posledica priporočil zunanjega in notranjega 

nadzora, se nihče od pristojnih ne odloča za to z vidika neznanja, ki povečuje 

operativno tveganje.  

Pri proučevanju pisnih virov smo ugotovili, da je področje kadrov pri obravnavanju 

upravljanja operativnega tveganja zelo slabo zastopano. Znanstvenih člankov ali podobnih 

virov je v priznanih bazah malo. Še največkrat je tematika opisana v priporočilih in predpisih 

za upravljanje operativnega tveganja. V kategoriji človeških virov/kadrov smo proučevali 

vpliv usposobljenosti in znanja kadrov na operativno tveganje ter odločanje v zvezi s tem. 

Intervjuvanci so v večini odgovorov pojasnili, da sta bistvena kriterija pri odločanju za 

usposabljanje zahteve regulatorjev in spremembe predpisov. Izpostavili so tudi potrebe po 

funkcionalnem usposabljanju pri uporabi informacijske tehnologije. V dostopnih virih avtorji 

(Svetlik in Zupan 2009, 484) poudarjajo pomembnost usposabljanja zaradi doseganja internih 

ciljev in preprečitve nepravilnosti pri izvajanju operativnih postopkov. To še posebej poudarja 
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Chakrabarty (2012), ki povezuje uspešno obvladovanje tveganj in upravljanje človeških virov 

ter celo pogojuje prvo z drugim. To v nasprotju z izjavami intervjuvancev nakazuje potrebo, 

da se pri kriterijih za usposabljanje upoštevata tudi izpostavljenost operativnemu tveganju in 

njegovo obvladovanje. Prav tako je bil v večini pogovorov izpostavljen kriterij stroškov pri 

odločanju o napotitvi kadrov na usposabljanje. Chakrabarty (2012) in Singh (2013) pa v 

nasprotju s tem poudarjata pomen načrtovanja poslovanja s cilji uspešnosti, katerega del je 

načrtovanje kadrov in njihovega znanja. Usposabljanja kadrov ne razumeta kot strošek, 

temveč kot investicijo, kar je v nasprotju s predstavo in prakso v raziskovanih finančnih 

institucijah.  

7.5 Način odločanja o ukrepih 

V tej kategoriji, ki ni opredeljena in usmerjena v konkretne ukrepe obvladovanja operativnega 

tveganja, smo raziskavo usmerili v proučevanje načina odločanja. Intervjuvance smo na 

koncu intervjujev, da bi dobili čim objektivnejše odgovore, vprašali, kako pojmujejo 

racionalno in kako intuitivno odločanje. Raziskovalna vprašanja o načinu odločanja so 

pomembna predvsem zato, da bi razumeli, ali vpliva način odločanja na uspešnost upravljanja 

operativnega tveganja, in da bomo lahko ta spoznanja uporabili pri zasnovi modela 

učinkovitega upravljanja tveganja. 

Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 16. 

Intervjuvanci so opisali svoje razumevanje racionalnega načina odločanja. Ugotovili smo, da 

je večina intervjuvancev navedla, da se pri racionalnem odločanju izvaja presoja. Presojo v 

tem kontekstu lahko razumemo z dveh vidikov. Prvi vidik je presoja kot tehtanje med 

različnimi možnostmi izbire izvedbe ukrepov. Drugi vidik presoje razumemo kot 

predvidevanje in ugotavljanje posledic odločitev. Na področju ukrepov obvladovanja tveganja 

ima po izjavah intervjuvancev pojem presoja še več pomenov ali nivojev. To je lahko presoja, 

ali je treba ukrepati. Kot smo že navedli, sledi presoja, kako ukrepati. Nadalje sta to presoja o 

posameznih možnih ukrepih, ki imajo lahko enak ali podoben učinek na tveganje, in presoja o 

načinih izvedbe izbranih ukrepov. Zaradi kompleksnosti teh vidikov intervjuvancev o tem 

nismo podrobneje povpraševali. To odločitev smo sprejeli predvsem zaradi dveh razlogov. 

Prvi je ta, da bi jih tako lahko zmedli in bi zato razmišljali predvsem o načinu obvladovanja 

tveganja ter ne o odločanju o njem. Drugi pa je ta, da so že pri vseh kategorijah ukrepov 

pojasnili, na kak način se odločajo tisti, ki presojajo in potrjujejo ukrepe. Iz odgovorov na 

vprašanje, kako razumejo racionalno odločanje, smo ugotovili, da večina, intervjuvanci A, B, 

C, D, F, H in J, navaja, da je to odločanje na osnovi proučitve ali analize. Intervjuvanec E 

navaja, da je pri racionalnem odločanju dejavnik odločitve razmislek, intervjuvanec K pa, da 

je to premislek, kar lahko upoštevamo kot enak odgovor. Intervjuvanec G opozarja na 

preverjanje dejstev, intervjuvanec I pa na proučevanje okoliščin. Razmislek in premislek ter 

preverjanje in proučevanje razumemo kot neke vrste analizo okoliščin, v katerih se pristojni 
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odločajo. Iz zapisanega izhaja, da večina intervjuvancev navaja analizo kot osnovo ali 

temeljni dejavnik racionalnega odločanja. Tavčar (1999) navaja, da tisti, ki se odločajo 

racionalno, z zbiranjem, obdelovanjem, urejanjem in hranjenjem podatkov pridobijo dovolj 

kakovostnih informacij, ki jim pomagajo pri sprejemanju odločitev. Ta proces lahko enačimo 

z analizo, ki jo navaja večina intervjuvancev kot temeljni dejavnik logičnega, sistematičnega 

odločanja, kar povzemajo kot racionalno odločanje. Tako tudi drugi avtorji, na primer Selart 

idr. (2008), uporabljajo in navajajo pojem analitično odločanje, ko proučujejo in opisujejo 

racionalno odločanje. 

Poleg tega dejavnika, ki je pomemben za vse intervjuvance, se pri pojmu racionalno odločanje 

pojavljajo še dejavniki dejstva, posledice, izbira, okoliščine, ocenjevanje, red, široko 

razmišljanje, preračunljivost in objektivnost. Za vse te dejavnike bi lahko dejali, da spadajo k 

racionalnemu odločanju. Teoretiki (npr. Etzioni 2001) navajajo, da zahteva racionalno 

odločanje določeno urejenost in podatkovno bogatost. K tej razlagi pripomorejo navedeni trije 

dejavniki, to so red, ocenjevanje in objektivnost, ki jih navajajo intervjuvanci. Nadalje pa 

dejavnikov, kot sta široko razmišljanje in preračunljivost, ne moremo razumeti kot tipičnih 

dejavnikov racionalnega odločanja. Kljub temu pa oba nakazujeta objektivnost gledanja v 

procesih racionalnega odločanja. Kot razlaga Drucker (1967), takrat, ko ni problema, ni 

potrebe po iskanju rešitve. Posledično v takih primerih ni potrebe po odločanju. Avtor s tem 

opozarja na objektivnost obstoja problema. Opis in razumevanje problemov pa lahko 

razumemo kot objektivni pogled na situacijo pred odločanjem, za kar je treba pridobiti 

ustrezne podatke in jih analizirati. Da potrebujemo za racionalno odločanje veliko časa, trdi 

tudi Nela Sršen (2012), ki navaja, da zato ljudje malo svojih odločitev sprejemajo le z 

razumom. V veliki večini vznikajo odločitve iz človeške podzavesti, ki dela tisočkrat hitreje 

kot racionalna zavest. V tej njeni razlagi je mogoče iskati odgovore na dileme, ki nastajajo pri 

proučevanju problematike hitrega odločanja pri izbiri ukrepov obvladovanja tveganja. 

Iz analize odgovorov, kako intervjuvanci dojemajo in razumejo racionalno odločanje, izhaja, 

da večina intervjuvancev razume racionalno odločanje kot objektivno odločanje, ki temelji na 

analizi podatkov in proučitvi okoliščin v zvezi z ukrepi obvladovanja tveganj. Intervjuvanci 

so navedli presojo in analizo kot temeljna dejavnika odločanja. Večina je navedla, da je 

racionalno odločanje značilno za srednji nivo vodenja in upravljanja – nivo, kjer se 

pripravljajo predlogi ukrepov najvišjemu vodstvu in kjer se odloča o načinu njihove izvedbe. 

Iz tega izhaja, da je racionalno odločanje močno prisotno pri upravljanju operativnega 

tveganja v slovenskih finančnih institucijah. Pri tem pa intervjuvanci niso izpostavljali 

doseganja ciljev, ki jih s svojimi razlagami smotra racionalnega odločanja omenja Drucker 

(1967). Po njegovih razlagah cilje na področju upravljanja operativnega tveganja predstavlja 

napovedan profil tveganja – profil, ki upošteva identificirano in ocenjeno tveganje skupaj s 

toleranco in apetitom do njega. To nakazuje razkorak med odnosom do tega načina odločanja 

z vidika intervjuvancev in navedenim teoretskim spoznanjem. 
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Na osnovi tega spoznanja lahko predpostavljamo, da je uspešnost ukrepov obvladovanja 

operativnega tveganja odvisna predvsem od ukrepov, ki poleg podatkov iz preteklosti in 

ocene trenutnega nivoja tveganja upoštevajo še cilje, napovedi oziroma prihodnost, ki preti 

instituciji v primerih tveganja.  

Intervjuvanci so opisali in navedli, kako razumejo oziroma si predstavljajo intuitivno 

odločanje. Povzetki odgovorov so predstavljeni v prilogi – tabela 17. 

Pri pojasnjevanju te kategorije smo imeli manjše težave. Večina jih je o tej temi težje 

govorila. Nekateri so celo delovali rahlo zmedeno. Med razgovori smo morali intervjuvance 

spodbuditi in jim posebej poudariti, da nas zanimata njihov vidik in poznavanje teme ter da 

sploh ni pomembno, ali je njihov odgovor pravilen ali ne, če ga primerjamo s teoretsko 

razlago tega pojma. Večina je želela pojasniti, kaj razumejo pod pojmom intuicija. Pri 

izvajanju intervjuja smo znova poudarili, da nas zanima njihov pogled na intuitivno 

odločanje. Opazili smo, da so se pri odgovorih o intuitivnem odločanju dosti bolj obotavljali 

kot pri opisovanju racionalnega odločanja. Predvidevamo, da jim je racionalno odločanje bolj 

blizu ali bolj poznano. Takšna stališča lahko razumemo glede na položaj intervjuvancev v 

finančnih institucijah. Večina jih je strokovnih sodelavcev in specialistov, ki spadajo v srednji 

menedžment. Kot navaja Pučko (2011), se pristojni v srednjem menedžmentu običajno 

odločajo analitično. Iz njegovih razlag smo ugotovili, da uporablja pojem analitično za 

racionalno odločanje, saj ga opisuje kot odločanje, kjer se pristojni odločajo po bolj ali manj 

kompleksnih modelih, metodah, algoritmih, ki upoštevajo tudi številne spremenljivke in 

tvegane okoliščine. 

Nadalje smo pri proučevanju odgovorov ugotovili, da je bilo intuitivno odločanje pri 

nekaterih intervjuvancih opisano kot nasprotni način od racionalnega odločanja. V tem smislu 

so nadalje pojasnjevali intuitivno odločanje kot odločanje, pri katerem se v osnovi ne 

uporablja logično mišljenje, se ne odloča na podlagi analiz podatkov in se intuitivno ne izbira 

med možnimi različicami odločitev. Tako razumevanje odločanja se sicer ne sklada s 

Tavčarjevo (2006) opredelitvijo, da je odločanje izbira med možnimi ukrepi in dejavnostmi, 

ki naj vodijo do izidov, ciljne učinkovitosti in uspešnosti delovanja organizacije. Po dodatnih 

proučitvah odgovorov in temeljitem proučevanju te kategorije smo ugotovili, da so 

intervjuvanci večinoma menili in navajali, da se tudi v primerih intuitivnega odločanja 

pristojni odločajo med alternativami, različnimi možnimi ukrepi ali različnimi načini njihove 

izpeljave. Vendar pa so poudarili, da procesa odločanja ne izvajajo tako transparentno kot pri 

racionalnem odločanju. Pri racionalnem odločanju so trdili, da so običajne podlage analize 

podatkov ter primerjave dobljenih rezultatov in okoliščin. Ob tem so nam pojasnjevali, da so 

te okoliščine pri intuitivnem odločanju očem skrite – okoliščine odločitev so nekako osebna, 

notranja presoja, ki je pristojni, ki se odloča, ne sooča z drugimi sodelavci, podrejenimi 

uslužbenci, strokovnimi javnostmi in drugimi v okolju institucije. 
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S podrobno analizo prejetih odgovorov smo ugotovili, da je večina intervjuvancev navedla 

pomanjkanje časa in pritiske z okolice kot temeljne dejavnike intuitivnega odločanja. 

Intervjuvanca A in B sta izpostavila, da je pomanjkanje časa značilno za intuitivno odločanje, 

in to opredelila kot neugodno okoliščino pri odločanju. Intervjuvanci D, E, in F prav tako 

navajajo čas kot dejavnik intuitivnega odločanja. Vendar pa smo pri njih zaznali močan 

miselni preobrat glede na odgovora intervjuvancev A in B. Časa namreč ne razumejo kot 

oteževalno okoliščino, ki bi odločevalce prisilila v tak način odločanja. Ampak navajajo, da je 

intuitivno odločanje primerni način za hitro odločanje. Ob tem so nekateri opisali tudi 

okoliščine, ki vodijo v in vzpostavljajo situacije s pomanjkanjem časa. V tem smislu sta 

intervjuvanca D in E izpostavila prednost in odliko intuitivnega odločanja, ker omogoča hitre 

odločitve. V podpoglavju 7.4.2 je intervjuvanec A to na neki način potrdil, ko je pri odločanju 

o ukrepih neprekinjenega poslovanja navedel, da se pristojni za nujne ukrepe odločajo 

pretežno na intuitivni način, za sistemske in dolgoročne ukrepe pa na racionalni način. Kot 

smo to že omenili pri racionalnem odločanju, avtorica Nela Sršen (2012) trdi, da je podzavest, 

ki poganja intuicijo in omogoča hitro odločanje o nujnih ukrepih, tisočkrat hitrejša od 

racionalne zavesti. V sodobni literaturi in virih o odločanju tega podatka nismo zasledili, ker 

nismo raziskovali psiholoških in medicinskih vidikov zavesti in mišljenja. Med viri smo 

zasledili zgolj članek Hayashija (2001, 64), v katerem opisuje rezultate raziskav, v katerih 

predsedniki in člani uprav niso zmogli pojasniti in razložiti, od kod jim ideje in odločitve za 

velike, usodne in uspešne projekte. V nadaljevanju so svoje ključne uspešne odločitve 

pojasnjevali kot posledice instinkta, občutka za posel. Odločali so se brez logičnih in 

racionalnih podlag ter zgolj sledili svojemu notranjemu glasu. Niso bili sposobni opisati 

okoliščin in razlogov zanje.  

Naslednji zanimiv vidik intuitivnega odločanja sta navedla intervjuvanca B in J, ki sta opisala, 

da se intuitivne odločitve sprejemajo v stiski ali izrednih okoliščinah. Ob znanem dejstvu, na 

kar opozarja tudi Drucker (1967), sodobni menedžerji sprejemajo veliko količino odločitev v 

kratkem času. Nadalje navaja, da so okoliščine v sodobnih finančnih institucijah, na katere 

vplivajo finančni trgi, mnogokrat take kot izredne ali vsaj mejijo na kaotične. Očitno je, da je 

tak način odločanja zato najprimernejši. Po opravljenih intervjujih smo ugotovili, da 

odločanja v stiski ali izrednih okoliščinah ne bi smeli neposredno enačiti z odločanjem v 

negotovosti. Da se pristojni v negotovosti odločajo na intuitivni način, je navedel 

intervjuvanec J. Tudi intervjuvanec D opozarja na to, da se intuitivno odločajo, kadar so vse 

možne alternative enako sprejemljive ali enako nesprejemljive. Tudi tako stališče nakazuje 

določeno stopnjo negotovosti. Zagotovo je negotovost dejavnik intuitivnega odločanja, a ker 

smo v drugih proučevanih kategorijah ugotovili, da se negotovost redno pojavlja med 

dejavniki odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja, na tem mestu ne bomo 

polemizirali, ali je ta značilna samo za intuitivno odločanje.  

Večina intervjuvancev je med drugimi dejavniki navedla, da je intuitivno odločanje odločanje 

po občutku. Nekateri so poudarili, da gre za notranje občutke, s posebnim poudarkom, da se 
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to odvija v posebnem stanju nezavedanja ali v trenutkih, ko oseba, ki odloča, ne razlaga ali 

išče opravičila za odločitev oziroma za konkretno izbiro različice. Intuicijo so intervjuvanci 

pojasnjevali kot obliko notranjega glasu ali pa nenavadne privlačnosti/odbojnosti do situacij, 

predmetov, dogodkov in ljudi, ki so jih pravkar tisti, ki odločajo, zaznali. Pri tem so poudarili, 

da je pogoj za dobre odločitve v takih primerih dovolj visok nivo znanja in izkušenj, ki dajejo 

odločevalcu moč in samozavest, da zaupa svojim občutkom. O tem je malo virov (Kovačič, 

Bulc in Battelino 2012), le redki avtorji pa obravnavajo intuitivno odločanje kot orodje 

sodobnega menedžmenta. Večina jih sicer priznava, da se tako odločanje v praksi pojavlja, so 

pa pri razlagah in proučevanjih zadržani in skromni. Večina razpoložljivih virov navaja in 

opisuje racionalno odločanje, podprto z matematičnimi modeli (Keeney in Raiffa 2003; 

Žgajnar 2011). Očitno je način intuitivnega odločanja preveč oseben ter nekako še ne spada v 

raziskovanje in definiranje teorije upravljanja sodobnega poslovnega sveta, sploh ne na 

področju delovanja finančnih institucij. Mogoče je razlog v tem, da so v intuitivno odločanje 

poleg občutkov vpletena tudi čustva. Do čustev so bili raziskovalci in avtorji v preteklosti v 

poslovnem svetu praviloma zadržani. Očitno so na vidiku nove dimenzije v procesih 

poslovnega odločanja. Po drugi strani pa raziskave (npr. Burke in Miller 1999) dokazujejo, da 

ljudje razumejo intuitivne odločitve kot tiste na podlagi izkušenj (56 %), odločitve na podlagi 

občutkov in čustev (40 %), odločitve na podlagi znanja in izobraževanja (23 %), odločitve na 

podlagi podzavestnega miselnega procesa (11 %) ter odločitve na podlagi osebnih vrednot in 

etike (10 %). 

Ugotovili smo, da je intuitivno odločanje prisotno v veliki meri odločitev o upravljanju 

operativnega tveganja v slovenskih finančnih institucijah ter da so ga intervjuvanci večinoma 

razumeli in sprejeli kot dejstvo, sploh pri odločanju v ozkih časovnih okvirjih. Na osnovi 

analize podatkov smo ugotovili, da je tako odločanje možno predvsem tam, kjer imajo 

pristojni dovolj kompetenc, ko so suvereni. Iz odgovorov o odločanju na področjih 

posameznih ukrepov obvladovanja operativnega tveganja smo ugotovili, da je intuitivno 

odločanje prisotno v vseh kategorijah. Pri tem smo spoznali, da so intervjuvanci poudarjali 

intuitivno odločanje predvsem tam, kjer so bile odločitve sprejete na vršni ravni. Nadalje smo 

med razgovori z intervjuvanci razbrali, da jih večina meni, da je intuitivno odločanje možno v 

glavnem v primerih individualnega odločanja. To lahko razumemo za primere, ko odloča 

pristojna oseba, ki ima pooblastila na vršni ravni. Individualno odločanje omogoča 

menedžerju, da se odloča v okviru svojih pooblastil in odgovornosti. Takšne odločitve so 

lahko podvržene omejenemu pogledu na situacijo, predvsem pa so odvisne od osebnih 

lastnosti, vrednot, sposobnosti in znanj menedžerja, ki se odloča, kot to trdi Pučko (2011). 

Iz analize odgovorov na vprašanja o načinu odločanja je razvidno, da se v veliki večini 

institucij na vršni ravni upravljanja operativnega tveganja pojavljajo pristojni za odločanje, ki 

izberejo in potrdijo odločitve na osnovi predlogov, ki jih pred tem pripravljajo kolektivni 

organi, komisije v vlogi odborov za tveganja ali varnostnih forumov. Redki so primeri, da 

mora pristojni menedžer o ukrepih odločati sam. To se dogaja le v primerih, ko je odločitev 
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postavljena v okvire izrednih situacij in je nujno hitro sprejemanje odločitev. Nekatere 

institucije imajo za take primere pripravljene načrte ukrepov. V podpoglavjih 7.4.1 in 7.4.2 

smo ugotovili, da je taka praksa predvsem pri informacijski varnosti in neprekinjenem 

poslovanju. Da je lahko tako odločanje nujno tudi na drugih področjih obvladovanja 

operativnega tveganja, so intervjuvanci opisovali predvsem pri ukrepih prenosa tveganja na 

zunanje izvajalce in pri zagotavljanju kadrovskih virov. V takih primerih, ko je škodni primer 

operativnega tveganja tako rekoč pred vrati ali se je že zgodil, je treba nujno odločiti, da se 

potencialna škoda prepreči ali nastala škoda zniža na najnižji možni nivo. V takih primerih se 

morajo pristojni odločiti hitro. Zaradi nenadno nastalih okoliščin so se v veliko primerov 

primorani odločati intuitivno. Iz tega izhaja, da je način odločanja poleg nivoja odločevanja 

pogojen tudi z nastalo situacijo. Kolektivni organi na nivoju srednjega menedžmenta odločajo 

v okviru svojih pristojnosti in odgovornost. Njihovo odločanje je običajno izbiranje in 

odločanje o predlogih ukrepov ter načinu njihove izvedbe v okviru sprejetih politik, 

predhodnih odločitev in usmeritev vrhnjega menedžmenta na nivoju uprav in direktorjev 

družb. Pri odločanju ti organi redko uporabljajo intuitivni način odločanja, saj morajo o 

zadevah razpravljati med seboj in uskladiti mnenja ter na koncu sprejeti skupno odločitev. Za 

take primere odločanja je primerno uporabljati racionalno odločanje ali analitično odločanje, 

kot ga imenuje Pučko (2011). Avtor nadalje razlaga, da odločanje poteka po bolj ali manj 

zapletenem modelu, metodi, algoritmu, ki upošteva tudi številne kompleksne, spremenljive in 

tvegane okoliščine. Večina intervjuvancev je navedla, da se o predlogih ukrepov, ki se 

obravnavajo v takih kolektivnih organih, odločitve sprejemajo s konsenzom. Nekateri organi 

imajo vnaprej pripravljena pravila delovanja in odločanja, večina pa se ne glede na to odloča 

kolektivno s sklepi večine. V primerih, ko ima kateri član ali več članov svoj predlog, ga mora 

drugim članom ustrezno predstaviti in utemeljiti. To lahko izvede samo z obliko skupinskega 

odločanja, ki ga Pučko (2011) opisuje kot kopičenje znanja in informacij, ustvarjalnosti in 

inovativnosti, z aktivno vlogo članov skupine. 

Na osnovi proučitev odgovorov v vseh kategorijah o racionalnem in intuitivnem odločanju 

smo ugotovili, da se v slovenskih finančnih institucijah pri upravljanju operativnega tveganja 

uporabljata oba načina odločanja. Iz posameznih odgovorov, pojasnil in razlag je razvidno, da 

je racionalno odločanje značilno za primere kolektivnega odločanja, ko imajo pristojni dovolj 

časa ter so okoliščine primerne za pripravo ustreznih podlag in predlogov ter za analize in 

predvidevanja z izračuni in predpostavkami o možnih nastalih posledicah ter rezultatih 

ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. Pri pregledu posameznih kategorij v 

podpoglavjih 7.2–7.5, ki obravnavajo odločanje o vrstah ukrepov, smo ugotovili, da se 

racionalno odločanje pojavlja predvsem na takih ravneh in področjih, kjer so vnaprej 

pripravljeni ukrepi del politike obvladovanja operativnega tveganja. Prav tako smo ugotovili, 

da je racionalno odločanje značilno za upravljanje informacijske varnosti, kot so to opisali 

intervjuvanci v podpoglavju 7.4. V nasprotju s tem pa je v podpoglavju 7.5 prevladovalo 

intuitivno odločanje, kjer so opisani postopki odločanja in ukrepanja za področje upravljanja 

tveganja kadrov. Pri tem moramo poudariti, da je intuitivnega odločanja manj in da je 
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značilno za tiste primere, ko se o ukrepih v časovnih stiskah odločajo posamezniki z dovolj 

visokimi pooblastili, ki na osnovi svojega znanja in izkušenj presodijo, da so ukrepi nujni in 

da bodo uspešni. 

Kot smo že omenili v podpoglavju 5.3.1, kjer smo opisovali odločanje o identifikaciji in oceni 

tveganja, verjetno prihaja pri odločanju o apetitu do tveganja do kombinacije med racionalnim 

in intuitivnim odločanjem. To se je izkazalo pri vseh proučevanih kategorijah, pri vseh vrstah 

ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. Očitno je poleg vrste ukrepov način odvisen 

tudi od nivoja odločanja. Medtem ko je na srednjem nivoju menedžer bolj usmerjen v 

konkretne podatke in merljive ocene, se na višjem nivoju ob teh spoznanjih odločajo 

predvsem na osnovi svojih izkušenj in občutkov. 

Vsa spoznanja in ugotovitve o načinih presoje in odločanja o ukrepih upravljanja 

operativnega tveganja, bomo uporabili pri izgradnji modela učinkovitega upravljanja 

operativnega tveganja v naslednjem delu doktorske disertacije. 

7.6 Povzetek analize 

Ob upoštevanju ugotovitev iz analize podatkov, zbranih v raziskavi, smo prikazali obstoječe 

procese odločanja v proučevanih finančnih institucijah.  

V prvi fazi procesa odločanja smo pri ugotavljanju in opredelitvi problema ugotovili, da se 

večina pristojnih osredotoča na odpravo neželenega stanja. To v praksi pomeni, da se pristojni 

seznanijo z operativnim tveganjem, ki preti instituciji, in posledicami, ki bi jih to povzročilo.  

Kot smo že povzeli po proučitvi kategorij, se večina pristojnih ne zaveda velikosti in moči 

operativnega tveganja oziroma negativnih posledic, ki jih lahko ima tovrstno tveganje za 

poslovanje institucije. Pri večini intervjuvancev smo pri posameznih kategorijah zaznali 

površno poznavanje problema, kar podkrepi dejstvo, da se v nekaterih primerih pristojni o 

ukrepih odločajo brez komunikacije s pristojnimi za upravljanje operativnega tveganja. To je 

še posebej očitno pri kategorijah prenosa tveganja. Redko katera institucija pri zavarovanju 

oseb, premoženja in odgovornosti upošteva ugotovljen in izmerjen profil operativnega 

tveganja. V večini primerov se pristojni odločajo na osnovi splošnih informacij o 

zavarovalnih jamstvih glede na izpostavljeno premoženje in dejavnost. Pri tem upoštevajo 

komercialne vidike zavarovanj, ki jih predstavijo zavarovalni posredniki ali predstavniki 

zavarovalnic. Izpostavljeni so predvsem stroškovni vidiki ter razmerje med premijami in 

škodami. Za to razmerje smo v analizi podatkov raziskave ugotovili, da zavaja pristojne ter ni 

primerno zaradi časovnih razmejitev plačanih premij in izplačanih zavarovalnin.  

Ukrepi vzpostavljanja odnosov z zunanjimi izvajalci se prav tako ne osredotočajo na 

operativno tveganje, ki pri tem nastane, niti ga v večini institucij ne ugotavljajo s tega vidika. 



 

137 

Pristojni so pri odločanju osredotočeni predvsem na stroškovne in komercialne vidike 

sodelovanja z zunanjimi izvajalci.  

Na področju informacijske varnosti smo ugotovili, da je soočanje z dejansko izpostavljenostjo 

institucij tveganjem v skladu z veljavnimi priporočili in predpisi, ki veljajo na tem področju. 

Pomembna ugotovitev je bila, da je bolj zasledovan cilj usklajenost institucij z zakoni, 

predpisi in priporočili kot pa dejanska ogroženost pred tveganji izgube ali zlorabe informacij. 

Prav tako smo ugotovili, da pristojni pri odločanju o ukrepih zagotavljanja informacijske 

varnosti tehtajo tveganja v povezavi s stroški izvedbe ukrepov.  

Pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja smo z raziskavo ugotovili, da je velik poudarek 

ukrepov na obnovitvi in neprekinjenosti računalniško podprtega informacijskega sistema, kar 

prispeva predvsem k podpori neprekinjenega poslovanja spremljave v zalednih funkcijah 

(angl. back office). Neprekinjeno poslovanje poslovnih funkcij v izvajanju procesov s 

komitenti (angl. front office) pa je obravnavano zanemarljivo. Iz zapisanega izhaja, da 

pristojni slabo ali pa sploh ne poznajo problema, še manj pa dejavnikov odločanja.  

7.7 Omejitve raziskave 

Omejitve, ki smo jih v raziskavi upoštevali, se nanašajo predvsem na vzorec. Na našo prošnjo 

za sodelovanje se je odzvalo enajst od šestnajstih povabljenih finančnih institucij. Glede na 

število finančnih institucij v Sloveniji, med katerimi prevladujejo banke, menimo, da je 

vzorec dovolj reprezentativen, da lahko ugotovitve posplošimo na celotno populacijo. 

Raziskava se nanaša na sicer aktualno, a kljub temu še razmeroma slabo raziskano področje. 

Omejitev predstavljata skromen obseg znanstvenih virov in majhno število ustrezne oziroma 

novejše strokovne literature. 

Pri izvedbi intervjujev smo spoštovali diskretnost in intervjuvancev nismo spraševali o 

podrobnostih, dogodkih in značilnostih, ki bi morebiti razkrili, za katero institucijo gre. Zato 

smo morali sprejeti splošno omejitev raziskave, da obstajajo informacije, ki bi lahko bolje 

pojasnile nekatere načine odločanja in dejavnike – poslovne skrivnosti institucij. V zvezi s 

tem smo upoštevali določene omejitve, na primer okoliščine v institucijah in individualni 

status intervjuvancev, ki so z določeno mero oteževale raziskavo in so imele vpliv na manjšo 

zanesljivost rezultatov s tem, da so v nekaterih primerih intervjuvanci podajali zaželene 

odgovore. V takih primerih so torej opisovali želeno stanje namesto dejanskega.  

Okvir upravljanja operativnega tveganja sestavljajo procesi identifikacije in ocenitve 

tveganja, obvladovanja tveganja in procesi poročanja. Ker je večina raziskav in teoretičnih 

podlag usmerjenih v prve faze, smo se lotili raziskovanja procesov obvladovanja tveganja, 

procese poročanja pa smo šteli kot njihov sestavni del, ki omogoča komunikacijo med prvimi 

in drugimi. Nismo se poglabljali v postopke, kako institucije ukrepajo pri obvladovanju 



 

138 

operativnega tveganja. V raziskavi smo se tako omejili na postopke odločanja v procesih 

upravljanja operativnega tveganja.  

V modelu uspešnega upravljanja operativnega tveganja smo k tistim dejavnikom, ki so jih 

razkrili intervjuvanci, dodali najpomembnejše dejavnike odločanja, za katere smo ugotovili, 

da je njihov vpliv pomemben za uspešnost izvedbe ukrepov. Verjetno obstajajo specifični 

dejavniki, ki jih nismo zaznali ali smo jih spregledali. Posamezni dejavniki se namreč 

spreminjajo v času in prostoru ter bi jih lahko naknadno odkrili raziskovalci tega področja.  
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8 MODEL UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA OPERATIVNEGA TVEGANJA 

Kot smo navedli v uvodu, je tveganje v finančnih institucijah, še posebej v bankah, 

investicijskih družbah in zavarovalnicah, tisti dejavnik, ki močno vpliva na njihovo poslovno 

uspešnost. Ob splošnih stroških poslovanja izkazujejo podjetja določen obseg odhodkov tudi 

na račun tveganj. Pomembno vlogo med tveganji ima operativno tveganje. V nadaljevanju bo 

prikazan model učinkovitega upravljanja operativnega tveganja, v katerem bo podrobneje 

predstavljen proces odločanja, saj smo ugotovili, da je prav odločanje tisto, ki je zelo 

pomembno v procesih izvajanja ukrepov obvladovanja tveganja. 

Na model gledamo kot na povezavo med teorijo in prakso. Temeljil bo na ugotovitvah 

raziskave, teoriji iz proučevanih virov in strokovnih izkušnjah. 

Model bo sestavljen in prikazan v treh pomenih: 

- predstavlja organiziran analitični shematski prikaz odnosov med koncepti in 

spremenljivkami; 

- treba ga je brati kot shematski prikaz procesov; 

- po viru nastanka je treba model razumeti kot povezavo med osmišljeno in teoretično 

osvetljeno prakso s proučevanega področja.  

Model ne bo matematično in ekonometrično utemeljen. Pripravljen bo za nadaljnjo 

operacionalizacijo in kasnejše testiranje v praksi. Temeljil bo na ključnih dejavnikih 

odločanja, ki smo jih ugotovili v raziskavi, dodana pa bodo še spoznanja iz teorije in tudi 

lastne izkušnje iz poslovne prakse. Ugotovili smo, da je treba vse dejavnike poznati, jih 

oceniti in upoštevati. 

Izbira metode odločanja ima vpliv na odločanje, vendar je ta majhen. Pomembnejši so 

dejavniki odločanja. Njihovo poznavanje in razumevanje, ki se izvaja v fazah ocene tveganja, 

je ključno pri odločanju v procesu obvladovanja tveganja. 

8.1 Pristop k snovanju modela upravljanja operativnega tveganja 

V predhodnih poglavjih smo obrazložili, da lahko tveganje vodi bodisi k uspehu bodisi k 

neuspehu finančnih institucij. Da bi bile institucije sposobne sprejeti toliko tveganja, kot jim 

lahko koristi, in ne toliko takšnega, ki jim lahko škodi, morajo obvladovati tveganja do 

sprejemljive ravni. Pri tem se morajo predvsem izogibati in obvladovati tveganja, ki bi lahko 

ogrozila njihov obstoj. Prvenstveno naj bi torej obvladovale dogodke in okoliščine za 

tveganja, ki jih pod nobenimi pogoji ne morejo sprejeti. Kot smo že omenili, ekonomist 

Drucker (2001) navaja, da je glavna naloga podjetja preživetje. Zanj ni vodilni princip 

poslovne ekonomije večanje dobička, temveč izogibanje izgubi. Pri uresničevanju naloge 

preživetja v okviru običajnega poslovanja kot menedžment kontrole izgube in še posebej 

pozorno v primeru izrednih razmer zaradi katastrofe kot krizni menedžment. 
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Upravljanje je univerzalni sodobni fenomen, ki se pojavlja povsod tam, kjer imamo opravka z 

organiziranim človekovim delom. Pomembno je tudi v finančnih institucijah, ker gre za večje 

poslovne in socialne sisteme, v katerih so procesi upravljanja obsežni in kompleksni. 

Rezultati upravljanja se kažejo v temeljnih dejavnostih in učinku delovanja institucije 

(Llewelyn 2003). 

Ugotovili smo, kako pomembno je, da je obvladovanje tveganj stroškovno učinkovito. Ob 

upoštevanju načel racionalnosti poslovanja naj bi koristi zaradi ukrepanja v procesih 

obvladovanja tveganja presegale stroške, ki nastajajo zaradi njihovega izvajanja. To je tudi 

eden izmed namenov pričujoče doktorske disertacije, saj naj bi model učinkovitega 

upravljanja operativnega tveganja usmerjal pristojne v učinkovitost ukrepov z obeh plati. V 

osnovi naj bo upravljanje tveganja učinkovito za dovolj veliko zaščito finančnih institucij 

pred velikimi izgubami zaradi pričakovanih in nepričakovanih škodnih dogodkov, predvsem 

takih, ki bi ogrozili obstoj in razvoj institucije. Seveda mora biti tudi stroškovno učinkovito. 

To učinkovitost razumemo tako, da stroški za izvajanje ukrepov pred tveganji naj ne bi 

presegli koristi, ki jih ti ukrepi zagotavljajo. S pomočjo ugotovitev raziskave bomo zgradili 

model učinkovitega upravljanja operativnega tveganja, ki bo usmerjen v odločanje o 

obvladovanju operativnega tveganja. Model bo omogočal prepoznavanje tistih dejavnikov, ki 

vplivajo na odločanje, in tistih, ki hkrati omogočajo učinkovito in ekonomično upravljanje 

operativnega tveganja.  

To bo model odločanja, ki bo v pomoč upravljavcem tveganj. Prikazoval bo temeljne 

odločitvene procese v okviru upravljanja operativnega tveganja. Večina raziskav, znanstvenih 

in strokovnih prispevkov na tem področju je usmerjenih v identifikacijo tveganja in izdelavo 

profila tveganja z namenom ocenitve, kako veliko tveganje preti poslovnemu subjektu. 

Vsekakor z namenom, da menedžerji uvidijo nevarnosti, ki jim pretijo, ocenijo tveganje in se 

odločijo, koliko so ga pripravljeni in sposobni sprejeti. Naše proučevanje bo usmerjeno v 

odločanje o obvladovanju tveganja.  

Model bo vseboval in opisoval temeljne odločitvene procese v okviru upravljanja 

operativnega tveganja. Naznačil bo načine presoje ter postopke odločanja in preverjanja 

odločitev. Namenjen bo upravljavcem za učinkovito, racionalno in stroškovno uspešno 

upravljanje operativnega tveganja. V modelu bomo upravljanje obravnavali kot funkcijo 

vodenja institucij, kot jo povzemamo po nekaterih avtorjih (Mintrzberg 2009; Tavčar 1995; 

Veasey 2001; Mintzberg 2009), za izvajanje celotnega procesa vodenja in usmerjanja ukrepov 

obvladovanja tveganja – od določitve ciljev, prek njihove strokovne konkretizacije, do 

neposrednega izvrševanja in analize učinkov v obratni smeri. 

V modelu upravljanja operativnega tveganja se bomo usmerili predvsem v proces odločanja o 

izbiri izvedbe ukrepov obvladovanja tveganja in se ne bomo podrobno ukvarjali s postopki 

njihove izvedbe. V raziskavi smo ugotovili, da spada izvajanje izbranih ukrepov v veliki 

večini primerov med rutinske in organizacijsko lažje obvladljive procese. Na področju 
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izvajanja je manj strateških in usodnih odločitev – sploh če gre za ukrepe, ki jih pristojni 

predlagajo in izberejo vnaprej kot tiste, ki naj bi preprečili škodne dogodke ali vplivali na 

manjšo možnost njihovega nastanka. V raziskavi smo prav tako ugotovili, da je odločanje 

bistveni del procesa upravljanja tveganja. 

Pri snovanju odločanja o upravljanju operativnega tveganja bomo obravnavali in predstavili 

temeljne dejavnike, ki vplivajo na odločitve v posameznih kategorijah. Model bomo prikazali 

kot postopkovni proces po določenih ciljih z iskanjem rešitev in izbiro alternativ ter izvedbo 

ukrepov obvladovanja tveganja. V modelu bo poudarek na odločanju, ki ima bistveni vpliv na 

izbiro ukrepov obvladovanja posameznih škodnih dogodkov pri operativnem tveganju.  

Proces upravljanja je običajno sestavljen iz različnih faz, v katerih sodelujejo razni subjekti, ki 

imajo ustrezna pooblastila za odločanje, ki zajema celoten proces sprejemanja odločitev, 

vključno z določanjem ciljev. Tistih, ki teh pooblastil nimajo, ne moremo šteti za del višjega 

vodstva in njihove dejavnosti za upravljanje. Upoštevati pa moramo njihove vplive na 

odločitve, kar trdijo tudi Amason (1996), Tavčar (1995) ter Baker in drugi (2001).  

Pristojni, ki odločajo, v veliki večini primerov ne morejo o vsem odločati sami, zato so 

prisiljeni del svoje pristojnosti za odločanje prenesti na druge, pristojne za druga področja, ali 

tiste, ki so jim podrejeni. S tem prenašanjem lahko nastaja cel organizem, ki ga tvorijo nosilci 

pooblastil za odločanje. Ta organizem, pri katerem je uveljavljen določen sistem medsebojnih 

razmerij pooblastil in odgovornosti, nadrejenosti in podrejenosti, pojmuje Bučar (1981) kot 

upravo v organizacijskem smislu ali kot formalno upravo. 

Sam proces sprejemanja odločitev, to je odločanje kot posebna dejavnost, ki se pogostokrat 

prav tako označuje z izrazom menedžment, je uprava v materialnem smislu. Kdor odloča, bo 

iz razumljivih razlogov pogosto prenesel pooblastila za odločanje na tistega, ki mu pri tem že 

tako ali tako pomaga, to je na izvršilne vodje in strokovne službe. 

Baker in drugi (2001), Amason (1996) ter Tavčar (1995) navajajo, da je odločanje sestavni 

del procesa reševanja problemov. Tako lahko predvidevamo, da je pri obvladovanju 

operativnega tveganja odločanje tisti bistveni del procesa, ko je treba izbrati take ukrepe, ki 

bodo znižali tveganje na sprejemljivo raven.  

Rezultat je odločitev, to je izbira najboljše oziroma najoptimalnejše možnosti iz množice 

razpoložljivih. Elementi pri odločanju so kriteriji, zaloga vrednosti kriterijev, odločitvena 

(preferenčna) funkcija, možnosti in ocene možnosti. Tako se pojavi temeljno vprašanje 

upravljavcev tveganj, ki je, kaj želimo z ukrepi doseči. Odločiti se morajo tudi, ali želijo 

popolno, optimalno ali vsaj minimalno varnost poslovanja. Pri odločanju se srečujemo z vrsto 

težav, med katerimi so značilne naslednje: 

- ne poznamo vseh dejavnikov, ki vplivajo na odločitev; 

- obstaja veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev; 
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- obstaja velika količina različic, zato običajno zmanjka časa za proučitev odločitvenega 

problema in različic; 

- podlage za odločanje niso informacijsko bogate ali so informacije nedosegljive; 

- odločevalci imajo različne cilje; 

- slabo poznavanje odločitvenega problema in ciljev; 

- omejeni viri (čas, denar, kadri); 

- nesoglasja med pristojnimi, ki sodelujejo v procesih odločanja. 

Verjamemo, da naš model ne bo odpravil vseh naštetih težav. Želimo pa nakazati glavno smer 

pristojnim odločevalcem pri sprejemanju ukrepov obvladovanja tveganja. To bo pot, ki bo 

usmerjala v cilje odločitev, označevala dejavnike, predvsem pa upoštevala tiste dejavnike, ki 

bistveno vplivajo na odločitve in izvedbo ukrepov doseganja ciljev. 

Različni avtorji opredeljujejo, naštevajo in delijo načine odločanja na več različnih vrst. 

Nekateri celo omenjajo naključno in sistematično odločanje. Drugi odločanje po navdihu 

opredeljujejo kot intuitivno, odločanje na podlagi presoje pa kot racionalno odločanje. Spet 

tretji (npr. Vila in Kovač 1997) pa opredeljujejo načine odločanja glede na obdobje, postopek, 

razmere in pristojnosti. Bohanec (2006) deli odločanje na človeško in strojno. Mi smo se 

omejili na dve vrsti odločanja, ki smo ju proučili v teoretskem delu doktorske disertacije: 

intuitivno in racionalno odločanje. 

Vemo, da noben izmed navedenih načinov odločanja ne zagotavlja 100-odstotne pravilnosti 

odločitve, vendar večina avtorjev predpostavlja, da je verjetnost za pravilno odločitev pri 

sistematičnem odločanju veliko večja kot pri naključnem ali intuitivnem odločanju. 

Bohanec (2006) opisuje odločitveni proces kot širok nabor soslednih oziroma zapovrstnih 

aktivnosti. Navaja tiste, ki vodijo k rešitvam prek izbire alternative: 

- spoznavanje odločitvenega problema;  

- zbiranje in preverjanje informacij; 

- identifikacija alternativ;  

- predvidevanje posledic odločitev; 

- odločitve; 

- obveščanje o odločitvah in razlogih zanjo; 

- vrednotenje odločitev. 

Za potrebe doktorske disertacije bomo v modelu zožili pogled in razumevanje odločitvenega 

procesa. Obravnavali bomo predvsem načine odločanja in dejavnike, ki vplivajo na odločitve. 

Ob tem bomo nakazali aktivnosti spoznavanja odločitvenih problemov, ki smo jih že 

podrobno opisali v podpoglavju 3.2.4, v katerem smo opisovali ukrepe obvladovanja 

operativnega tveganja, in v analizi raziskave v poglavju 7, v katerem smo analizirali podatke 

raziskave, ki smo jih obravnavali v okviru izbranih kategorij, ki so vsebinsko in smiselno 
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zaokrožene prakse, pojmi in koncepti posameznih področij ukrepov obvladovanja 

operativnega tveganja. 

V modelu ne bomo ločeno obravnavali aktivnosti obveščanja o odločitvah in njihovem 

vrednotenju na koncu procesa odločanja. Vrednotenje odločitve bomo tako ali tako 

obravnavali v okviru aktivnosti odločitvenih podlag.  

Avtorji teorije in modelov večciljnega odločanja (Multiple objective decisions) poudarjajo, da 

je treba najprej razčistiti z vsemi cilji, vidiki in dejavniki odločitve (Keeney in Raiffa 2003). 

Taka predpostavka je pravi izziv za tiste, ki zagovarjajo spontane, intuitivne načine odločanja. 

Pri racionalnem odločanju je taka predpostavka mnogo sprejemljivejša, saj spada v koncept 

analitičnih postopkov. 

Model bodo sestavljali postopki odločanja na splošno in po posameznih kategorijah, kot smo 

jih obravnavali v izvedeni raziskavi, opisani v poglavju 7.  

8.2 Namen in cilji pri oblikovanju modela 

V modelu bomo upoštevali spoznanja, ki smo jih pridobili na osnovi ugotovitev raziskave. V 

raziskavi smo poglobljeno proučili proces obvladovanja operativnega tveganja in postopke 

odločanja v zvezi z njim. Z analizo podatkov smo spoznali določene prednosti in tudi slabosti 

v procesih obvladovanja in odločanja v posameznih institucijah.  

Namen modela je opozoriti in usmeriti pristojne za upravljanje tveganj v okoliščine in 

dejavnike, ki naj jih upoštevajo pri svojih nalogah, da bodo pri tem učinkoviti in hkrati 

racionalni, če je to mogoče. Model bo nudil podporo odločevalcem, a pri tem ne bo 

nadomeščal njihove vloge in naloge. Z modelom si bodo lahko pomagali pri odločitvenih 

problemih, vendar v njem ne bomo vnaprej presodili, kateri način odločanja je pravilen, 

temveč bodo zgolj opozarjali na dejavnike, ki naj jih tisti, ki se odloča, pri tem upošteva, da 

bodo ukrepi obvladovanja tveganja učinkoviti in uspešni tako za obvladovanje tveganja kot 

tudi z vidika racionalnosti. 

Z modelom želimo nakazati in izpostaviti procese obvladovanja tveganj, upoštevajoč 

ranljivost institucije in njeno izpostavljenost operativnemu tveganju na posameznih področjih, 

ki smo jih v raziskavi opredelili v proučevanih okoliščinah. Poudarjamo, da je naša osnovna 

naloga izdelava takega modela odločanja v procesih upravljanja operativnega tveganja, ki bo 

ciljal na obvladovanje tveganja na učinkovit in hkrati racionalen način. Model bo možno 

vgraditi v okvir upravljanja tveganja v slovenskih finančnih institucijah, ga praktično 

uporabljati in proučevati z nadaljnjimi raziskavami. 

Kot smo že navedli, bo model sledil raziskanim procesom upravljanja operativnega tveganja, 

v katerih smo se še posebej poglobili v odločanje o izbiri ukrepov obvladovanja tveganja. 
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Ugotovili smo, da v mnogo primerih in na mnogih področjih obstaja neskladje med 

ugotovljenim sedanjim in napovedanim profilom tveganja ter predvidenimi in izvajanimi 

ukrepi preprečevanja tveganja ali ublažitve njegovih negativnih učinkov. Prav zato bodo v 

modelu še posebej izpostavljeni procesi odločanja v zvezi s tem. Pristojne za upravljanje 

tveganja želimo opozoriti na razkorak med učinki dejanskih ukrepov obvladovanja tveganja in 

pretnjami oziroma posledicami, ki jih povzroča operativno tveganje. Tisti, ki so se že kdaj 

srečali s problemi odločanja o ukrepih pred nevarnostmi in tveganjem, vedo, kako težko se je 

odločiti, če ni popolnoma znano, kakšen bo rezultat ukrepov oziroma njihov učinek. Še bolj 

nejasno je, kadar tisti, ki odloča, ne ve oziroma ni sposoben oceniti in spoznati, kako velik je 

negativni učinek tveganja, ki preti.  

V teoriji odločanja nekateri avtorji, kot sta Bohanec (2006) in Kralj (2003), navajajo, da imajo 

odločevalci slab nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na izbiro alternativ in s tem končne 

posledice odločitve, kar povzroča negotovost pri odločanju. Vzroki za negotovost so 

večinoma odzivi v okolju in dejavniki, na katere ni mogoče vplivati. Kot negotovost pa 

večinoma avtorji, tudi Bohanec (2006), razlagajo vse tisto, kar ni dobro znano v trenutku 

odločitve. Negotovost običajno nastopi s pojavi, na katere pristojni za odločanje nimajo 

vpliva ali jih ni mogoče zanesljivo napovedati. Iz prakse vemo, da lahko take pojave in 

njihove posledice predvidimo in ocenimo le približno.  

Zaradi poznavanja problematike doktorske disertacije lahko sklepamo, da je prav operativno 

tveganje po svoji naravi takšno, ki spravlja tiste, ki odločajo, v določeno negotovost, sploh ker 

so škodni dogodki operativnega tveganja nepredvidljivi in njihove posledice tudi. Teorija 

tveganja (King 2001, 8) navaja, da je operativno tveganje v večini primerov možno le oceniti, 

ni pa ga mogoče natančno določiti in izmeriti. V praksi se dogaja, da kljub poznavanju 

področja odločanja o tveganju za podrobne analize in ugotavljanje okoliščin pred 

sprejemanjem odločitev ni dovolj časa in podatkov. Prav zato bomo pripravili model, ki bo 

pristojnim za upravljanje operativnega tveganja olajšal delo in jih pri odločanju naredil 

pogumnejše in bolj gotove. 

8.3 Odločanje o ukrepih obvladovanja tveganja 

V izgradnji modela bomo sledili kategorijam, ki smo jih proučevali v raziskavi. Vseobsežnost 

operativnega tveganja povzroča različnosti in posebnosti posameznih ukrepov, zato bomo 

model gradili tako, da bo uporaben za vsako kategorijo posebej. Posamezna kategorija bo 

predstavljala določeno področje delovanja in obvladovanja operativnega tveganja, kot so bila 

proučevana v raziskavi in so navedena v poglavju 7. Za vse bomo zasnovali enotne podlage 

za odločitveni proces. Poglobljeno pa bomo ob upoštevanju posebnosti posameznih kategorij 

snovali tudi odločanje o obvladovanju tveganja v vsaki posamezni kategoriji. S tem bomo 

zasnovali model odločanja za naslednja področja upravljanja operativnega tveganja: 

- prenos tveganj (zavarovanje in prenos na tretjo osebo); 
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- sistem notranjih kontrol; 

- varnost informacij in neprekinjeno poslovanje; 

- upravljanje človeških virov. 

Kot smo navedli ob opisih in razlagi posameznih vrst ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja, so nekateri takšni, ki naj bi preprečili nastanek škodnih dogodkov tveganja, drugi pa 

naj bi čim bolj znižali negativne posledice udejanjenih škodnih dogodkov. Seveda so tudi 

kombinacije obojih z različno močjo preventive in kurative. 

Med ukrepe prenosa tveganja štejemo predvsem zavarovanje oseb, premoženja in 

odgovornosti. V modelu bomo izpostavili ključne dejavnike, ki vplivajo na odločanje o 

zavarovanju pred sklenitvijo zavarovalnih pogodb, med njihovim trajanjem in morebitnim 

obnavljanjem. Vključevanje zunanjih izvajalcev, ki v imenu in za račun institucij izvajajo 

poslovanje ter s tem prevzemajo določeno operativno tveganje, bo prav tako osvetljeno z 

vidika odločanja o njihovem vključevanju in pogodbenem odnosu. Prikazali bomo okoliščine 

in dejavnike, ki vplivajo na odločanje o prenosu tveganja na tretjo osebo. Tako bomo 

nakazali, kaj naj upošteva pristojni upravljavec tveganja, da bo lahko suvereno odločal o 

obvladovanju tveganja, ki ga prevzema zunanji izvajalec in ga, kot smo ugotovili v raziskavi, 

s svojim vključevanjem tudi povzroča. 

Sistem notranjih kontrol nakazuje notranjo urejenost institucije, ki ji omogoča doseganje 

ciljev institucije in preprečuje nastanek okoliščin za nastanek škodnih dogodkov operativnega 

tveganja. Z modelom bomo nakazali način izbire in odločanja o sistemu notranjih kontrol, da 

bodo te učinkovite in da strošek kontrol ne bi presegel njihove implementacije.  

Odločanje o ukrepih na področju varovanja informacij je kompleksen proces, ki omogoča 

neprekinjeno in varno poslovanje, hkrati pa ščiti institucije pred zunanjimi vdori in zlorabami. 

Vzroki za ukrepe so dvojni. Izvajajo se zaradi zahtev veljavnih predpisov in priporočil, ki 

urejajo to področje, ter zaradi ocenjenega tveganja, ki mu je institucija izpostavljena, če je 

izvedla identifikacijo in oceno tveganja. To področje je zelo tvegano in ga je težko upravljati, 

predvsem zaradi dinamičnega in razvijajočega se informacijskega okolja. Zato je za 

upravljavce tveganj pravi izziv oceniti tveganje informacijske varnosti in odločiti o ukrepih, 

ki bodo institucijo zaščitili, ter hkrati spoštovati tudi načela racionalnosti.  

Na področju kadrov, ki sicer veljajo za občutljivo in visoko tvegano z vidika operativnega 

tveganja, je upravljanje tega še posebno zahteven in zapleten proces. Iz proučevanja virov in z 

raziskavo smo ugotovili, da se na tem področju pojavljajo subjektivni in objektivni dejavniki, 

ki močno vplivajo na ukrepe obvladovanja tveganja. V nadaljevanju se bomo posebej 

posvetili odločanju o upravljanju človeških virov, njihovi razpoložljivosti in znanju, še 

posebej z vidika, ko so lahko kadri aktivni, potencialni povzročitelji škodnih dogodkov. 
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8.4 Odločitveni proces 

Odločanje je proces, v katerem je treba odločiti o aktivnosti ali izbirati med možnostmi, za 

katere odločevalec predvideva, da bodo dosegle zastavljen cilj. Kot tako je odločanje proces 

reševanja problemov v vsakdanjem življenju in še posebej v poslovnem svetu. Bohanec 

(2006) opisuje, da ima odločanje zelo različne težavnostne stopnje. Te so odvisne od 

zastavljenih ciljev, od enostavnih do kompleksnih. Zaradi težko dosegljivih ciljev se 

pojavljajo tudi kompleksni odločitveni problemi. Pri večini jih povzroča: 

- slabo poznavanje odločitvenega problema; 

- veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločanje; 

- veliko število možnih različic pri izbiri ukrepov in načinov njihove izvedbe; 

- omejenost časa in pomanjkanje drugih virov; 

- neskladje in nasprotja interesov odločevalcev. 

Iz navedenega smo ugotovili, da je prva naloga tistih, ki se odločajo, dobro poznavanje 

problema. Tako lahko sklepamo, da lažje odločajo tisti, ki so seznanjeni s problemom 

oziroma ga dobro poznajo. Ni pa dovolj samo poznavanje problema, temveč je treba poznati 

tudi njegove vzroke in vse okoliščine, ki ga povzročajo. Iz prakse je razvidno, da upravljavci 

tveganj in tisti, ki so na področju problema strokovno dobro podkovani, običajno delujejo na 

izvajalskem nivoju. 

Takšna razmišljanja je potrdila naša raziskava, v kateri smo ugotovili, da strokovnjaki na 

posameznih področjih obvladovanja operativnega tveganja niso vedno ali pa sploh ne 

vključeni v procese odločanja o izbiri in izvedbi ukrepov. Pristojnost odločanja imajo vodilni 

in vodstveni kadri, ki so jim običajno nadrejeni. V raziskavi smo ugotovili, da vodilni 

menedžerji, ki odločajo, nimajo dovolj dobrih informacij in ne poznajo dovolj dobro 

problema. Na to problematiko bomo opozorili v modelu odločanja. V njem bomo prav zaradi 

tega nakazali potrebe po bogatosti informacij tistih, ki odločajo o ukrepih upravljanja in 

obvladovanja tveganja. 

Veliko število možnih različic pri izbiri ukrepov in načinov njihove izvedbe je lahko velik 

problem odločevalcev. Nekateri avtorji, kot je Amason (1996), v glavnem razumejo in 

pojasnjujejo odločanje v poslovnem modelu kot proces izbire med različicami. Tako tudi 

Bohanec (2006) omenja alternative oziroma izbire med njimi. Nadalje navaja, da se nekaterim 

alternativam daje prednost in da so izbrane tiste, ki jim dajo pristojni za odločanje svojo 

preferenco. Avtor v nadaljevanju opisuje odločanje kot način izbire, kot preferenčne relacije. 

Kot smo že pojasnili, v praksi ni vedno tako, saj običajno pristojni pri odločanju ne izbirajo 

samo med alternativami. Pristojni, ki odločajo na najvišjih ravneh, odločitev potrdijo kot 

izbiro med različnimi možnostmi ali predlogi. Zato morajo v zvezi z odločitvami poznati 

problem in okoliščine, ki nanj vplivajo. Kot smo ugotovili v raziskavi, bi tak način odločanja, 

torej »izbiranje med različicami in njihovo potrjevanje, slej kot prej privedel v tak način 
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upravljanja tveganja, da bi se potrjevale zgolj racionalne odločitve z vidika stroškov ukrepov, 

in sicer po načelu »čim manj za več«.  

V raziskavi smo podrobno proučili in opisali časovno komponento pri odločanju o ukrepih 

obvladovanja operativnega tveganja. Problematika omejenosti časa bo v modelu izpostavljena 

kot okoliščina, ki močno vpliva na način odločanja o ukrepih. V zvezi s pomanjkanjem drugih 

virov v modelu ne bomo posebej opozarjali, saj ne bomo obravnavali konkretnih ukrepov. 

Opozorili pa bomo na problematiko pomanjkanja informacij, če lahko pod tem razumemo 

pomanjkanje drugih virov.  

Neskladja in nasprotja interesov lahko tudi pri odločanju o ukrepih upravljanja operativnega 

tveganja zelo otežijo procese ter ogrozijo učinkovitost in uspešnost ukrepov. Prikaz vloge 

nasprotja interesov je zelo pomembno področje, ki ima velik vpliv na odločanje. V velikih 

finančnih institucijah, ki jih sestavljajo različne organizacijske enote z različno in pisano 

strukturo zaposlenih strokovnjakov, obstajajo okoliščine, ki pogosto povzročajo nastajanje 

interesnih skupin. Te interesne skupine so lahko formalne ali neformalne. Mednje spadajo 

tudi neformalne sorodstvene in prijateljske povezave, ki jih je težko ugotoviti, dokazati in jim 

slediti. V modelu se bomo temu problemu posebej posvetili, proučevali in osvetlili pa smo ga 

tudi v raziskavi. 

8.4.1 Identifikacija problema 

Prvi korak v procesu odločanja je identifikacija problema. Iz tega je razvidna zanimiva in 

specifična situacija, ker se ta korak ujema s prvim korakom v procesu upravljanja 

operativnega tveganja. Prvi korak pri upravljanju tveganja je namreč identifikacija tveganja. 

Kot smo opisali v podpoglavju 3.2.2, identifikacija tveganja omogoča ugotovitve, kaj se lahko 

v zvezi s tveganjem pripeti. S procesi identifikacije pristojni in odgovorni v instituciji 

spoznajo tveganje, ki se pojavlja pri njenem poslovanju. Identifikacija omogoča uvid in 

razumevanje tveganja ter tako identificira probleme, ki bi se lahko zaradi tveganja pojavili. 

Ugotovili smo, da identifikacija problema nakazuje posledice, ki so v vsakem primeru 

problematične, saj tveganje povzroča škodne dogodke in s tem preti instituciji, da posluje z 

izgubo. Pojem problem lahko pri odločanju o ukrepih upravljanja in obvladovanja 

operativnega tveganja poenostavimo ter ga pojmujemo kot škodni dogodek, ki preti. Kot 

problem lahko obravnavamo tudi okoliščine, ki pripeljejo do škodnega dogodka. Tu se 

upravitelji operativnega tveganja srečajo z dilemo, ali so vsi vzroki za nastanek škodnega 

dogodka problem. Ker je definicija operativnega tveganja, ki smo ga opisali v podpoglavju 

2.2, široka in zaobjame mnoge dogodke, na katere vplivajo notranji in zunanji dejavniki, 

menimo, da je večina vzrokov objektivno pogojenih in sam vzrok ni nujno problem. 

Kot problem velja opredeliti sam škodni dogodek, okoliščine v zvezi z njim in posledice, ki 

jih dogodek lahko povzroči v instituciji. V primeru upravljanja operativnega tveganja se 
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pojavlja problem škodnega dogodka z vidika vzrokov za njegov nastanek. V primerih, ko so 

ukrepi usmerjeni v preprečevanje nastanka škodnega dogodka, se kot problem definirajo 

vzroki in okoliščine, predvsem pa ukrepi, ki bi ga preprečili. Nekateri avtorji (npr. Bohanec 

2006; Kovač 2011) opredeljujejo problem kot oviro, ki onemogoča dosego cilja. V primerih, 

ko so ukrepi obvladovanja škodnega dogodka usmerjeni v ublažitev njegovih posledic, lahko 

problem ponazarjajo posledice, ki jih bi ali jih bo utrpela institucija. Če bi problem analizirali 

poglobljeno, bi lahko trdili, da je treba problem definirati kot cilj. Cilj pa ne more biti škodni 

dogodek, temveč ukrep, ki ga lahko prepreči ali zmanjša. S takim razmišljanjem bi zadevo v 

praksi zelo zapletli. Izgubili bi občutek za racionalnost ukrepov, če bi kot problem definirali 

protiukrepe, ne pa posledice škodnih dogodkov. Za potrebe doktorske disertacije bomo 

upoštevali, da je problem neželeno stanje, ki ga lahko povzroči operativno tveganje s 

škodnimi dogodki. Seveda se v procesu obvladovanja tveganja od njegove identifikacije do 

izvedbe ukrepov njegovega znižanja pojavijo še nekateri problemi, o katerih je treba odločati. 

Vendar pa bomo za potrebe doktorske disertacije upoštevali identifikacijo tveganja in jo 

enačili s prvim korakom v procesu odločanja, to je z identifikacijo problema. 

8.4.2 Dejavniki odločanja, njihova proučitev in določitev 

Kako bomo ugotovili in proučili pomembne dejavnike odločanja? Vsekakor je treba najprej 

dobro poznati problem in področje, da bomo lahko opredelili dejavnike odločanja. Kaj so 

dejavniki odločanja? So to okoliščine? Da, dejavniki so lahko tudi okoliščine. Dejavnike v 

teoriji odločanja razlagajo kot faktorje. Tudi angleški prevod besede dejavnik je factor. 

Bohanec (2006) jih v svojem delu imenuje komponente odločanja. Nekateri avtorji pojem 

dejavniki povezujejo kot skupek, obseg določenih elementov, ki imajo bistveni vpliv na 

odločitve, in jih imenujejo kriteriji (Kovač 2011). Lahko gre tudi za razmere, na osnovi 

katerih se odloča. SSKJ (2000) razlaga pojem 'dejavnik' kot: dejávnik -a m (a ̑) raba narašča 

kar deluje, vpliva na kaj ali povzroča določeno dogajanje; faktor, činitelj: ekonomski, 

družbeni dejavnik; važen dejavnik v razvoju / publ. odgovorni dejavniki.  

Za potrebe doktorske disertacije bomo upoštevali, da so dejavniki pri odločanju tista dejstva 

in okoliščine, ki imajo na odločanje neposreden vpliv in jih tisti, ki odločajo, zavedno ali 

nezavedno upoštevajo pri odločitvah. Že v raziskavi smo spoznali, da so pri odločanju 

upoštevani različni dejavniki in da so različno značilni pri obravnavanih načinih racionalnega 

in intuitivnega odločanja, čeprav se odloča o istem problemu. Izbire dejavnikov odločanja naj 

bi se lotili sistematično (Kovač 2011). S strukturiranjem dejavnikov odločanja, pri čemer 

upoštevamo njihovo hierarhijo in soodvisnosti, dokazujemo, da smo dobro spoznali in opisali 

problem. 

V modelu bomo predlagali, naj tisti, ki so vključeni v proučevanje in spoznavanje problema, 

pripravijo neurejen seznam dejavnikov. Seznam lahko nastane s sodelovanjem več oseb, ki so 

vključene v proces. To je še posebej smotrno, ko gre za način kolektivnega odločanja. Nato 
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naj bi sledila faza strukturiranja dejavnikov po hierarhiji in medsebojnih odvisnostih. V ta 

namen je treba določiti kriterije in lestvice za ocenjevanje dejavnikov. Pri racionalnem 

odločanju je pomembno, da so kriteriji, ki določajo dejavnike, merljivi ali jih je vsaj mogoče 

kvantitativno oceniti (Kovač 2011). Tak proces velja v postopkih racionalnega odločanja.  

Pri intuitivnem odločanju deluje faza spoznavanja in opredeljevanja dejavnikov nezavedno, 

podzavestno. Njen obseg in intenzivnost sta odvisna od časa, ki ga ima odločevalec na 

razpolago. Pri intuitivnem odločanju pristojni za odločanje zavestno ne merijo dejavnikov, 

temveč jih v miselnih procesih presojajo in ocenjujejo z empatijami, občutki, kot to opisuje 

Etzioni (2001). Nekateri pristojni za odločanje dejavnike opredelijo že pred zavestnim 

odločanjem. Pred tem jih tudi ovrednotijo oziroma jim določijo odločitvene vrednosti. Vse to 

se dogaja podzavestno, ko o posameznih dejavnikih odločevalci gojijo določene pozitivne ali 

negativne občutke. Spet drugi pa se o dejavnikih in njihovi oceni odločijo šele, ko temeljito 

spoznajo problem, o katerem se odločajo. V raziskavi smo ugotovili, da je prvi pristop 

značilnejši za racionalno odločanje, drugi pa za intuitivno. 

8.4.3 Proučitev povezanosti in odvisnosti dejavnikov odločanja 

Kot smo ugotovili, naj bi tisti, ki odloča, dobro poznal problem. Širše gledano, spada k 

poznavanju problema tudi dobro poznavanje dejavnikov. Kovač (2011) opisuje metodo AHP 

(angl. analytic hierarchical process), s katero pristojni za odločevanje primerjajo parametre, 

ki smo jih mi poimenovali dejavniki. Tako se določijo predvsem tisti dejavniki, ki so bolj 

zaželeni in imajo močan vpliv na cilj odločanja. Dejavnike velja razvrstiti in nominirati v 

preglednicah in matrikah. Na tak način lahko ugotovimo, ali so med seboj povezani in kako 

vplivajo na končno določitev.  

Nekateri dejavniki so medsebojno odvisni, drugi pogojno odvisni, spet tretji pa izključujoči. 

Odvisni dejavniki so tisti, na katere vplivajo drugi dejavniki. Ta vpliv je lahko negativen ali 

pozitiven, odvisno od možnosti doseganja zastavljenega cilja. Pogojno odvisni so dejavniki, 

ki imajo vpliv šele, ko je pod določenimi pogoji izpolnjen dejavnik, ki ima nanje enosmerni 

vpliv. Izključujoči pa so tisti dejavniki, ki nimajo nobenega vpliva ali imajo zelo omejen vpliv 

glede na izpolnitev dejavnika, s katerim so soodvisni. 

8.4.4 Metode analize, proučitve, vrednotenja in izbire alternativ 

Gre za postopek določanja ocene možnosti, ki je odvisna od želenega cilja in upošteva 

ovrednotene dejavnike. Bohanec (2006) to fazo opisuje kot vrednotenje alternativ. Naloga 

odločevalca je razvrščanje alternativ, preden se izbere najprimernejša. Avtorji navajajo 

različne metode analize in simulacije. Najbolj uporabljane so:  

- simulacija Monte Carlo, ki upošteva verjetnost pri ponavljanju vrednotenja ob 

spremembah začetnih parametrov; 
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- analiza »kaj če« (angl. what-if), pri kateri se s spreminjanjem dejavnikov ocenjujejo 

posledice odločitve; 

- selektivna razlaga za oceno prednosti in slabosti posameznih alternativ, kar je 

pomembno za utemeljitev odločitve; 

- analiza občutljivosti, ki pomaga vrednotiti alternative, ko pride do spremembe v 

modelu odločanja. 

Bohanec (2006) navaja, da se na koncu tega koraka v procesu odločanja postavi ključno 

vprašanje, ali se lahko pristojni končno odločijo. Dileme o tem, ali so izčrpana vsa 

razpoložljiva sredstva in informacije za sprejem končne odločitve, ostanejo tudi po njenem 

sprejemu. Običajno je časovni okvir tisti, ki sili pristojne k sprejemu odločitve. Na tem 

področju se velja ozreti tudi na psihološke vidike procesa odločanja. Med razpoložljivimi viri 

smo našli veliko takih, v katerih avtorji opozarjajo in nakazujejo tako imenovane sociološke 

in psihološke vplive v procesu odločanja. Ti pogledi presegajo okvir te doktorske disertacije, 

so pa izziv za nadaljnje ali razširjeno raziskovanje.  

8.4.5 Potrditev in realizacija odločitve 

Odločitev pomeni tudi izbiro alternative ter hkrati njeno potrditev in odobritev sredstev za 

izvedbo ukrepov. Predpostavljamo lahko, da je v primerih, ko pristojni potrdijo, da so cilji 

jasno določeni in da jih bo z izbrano alternativo možno v celoti ali vsaj v objektivnem obsegu 

realizirati, primeren čas za sprejem odločitve.  

Za to fazo bi lahko v najožjem pomenu zapisali, da pomeni odločitev realizacijo, udejanjanje 

zbrane alternative. Nekateri avtorji, kot je Bohanec (2006), te faze ne upoštevajo v 

odločitvenem procesu, ji pa priznavajo pomen, tudi zato, ker je pristojni odločevalec tisti, ki 

je odgovoren za uresničitev odločitve, zagotavlja vire zanjo in sodeluje pri izvedbi postopkov 

za njeno uresničitev.  

8.5 Zasnova modela učinkovitega upravljanja operativnega tveganja 

Kot smo že navedli, gledamo na model kot na povezavo med teorijo in prakso. Ta model bo 

temeljil na ugotovitvah raziskave, teoriji s proučevanih virov in naših strokovnih izkušnjah. 

Lotili se bomo prikaza procesov odločanja z upoštevanjem dejavnikov, ki imajo vpliv na 

izbiro alternativ.  

Model bo temeljil na ključnih dejavnikih, ki smo jih ugotovili v raziskavi, dodana pa bodo še 

spoznanja s teorije in lastne izkušnje s poslovne prakse. Menimo, da je treba spoznati večino 

dejavnikov, jih oceniti in upoštevati. 



 

151 

8.5.1 Metodologija  

Za model odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja bomo proučili metode 

večparametrskega modeliranja. Več parametrsko modeliranje v procesih odločanja opisujejo 

avtorji (Bohanec 2006; Kenney in Raiffa 2003) kot princip, ki omogoča upoštevanje in 

ocenjevanje vseh lastnosti alternativ. Iz zapisanega lahko povzamemo, da obravnavamo in 

ocenjujemo več ali večino dejavnikov, ki vplivajo na odločitve. Tako jim določimo pogoje ali 

kriterije, ki jim naj ustreza izbrana alternativa. Bohanec (2006) navaja, da se je zaradi načina 

določanja kriterijev teh metod prijel naziv večkriterijsko odločanje.  

Pri snovanju modela odločanja bomo zagovarjali načelo, da ne bomo predpisovali načina 

izvedbe procesa odločanja, temveč bomo le poudarili, kaj je treba upoštevati in kaj narediti, 

da bodo sprejete take odločitve o izvedbi ukrepov, ki bodo pomembno prispevale k 

učinkovitemu obvladovanju operativnega tveganja v finančnih institucijah. Torej bomo 

stremeli k načelu »what to do« in se ne bomo osredotočili na načelo »how to do«. Institucijam 

naj bo prepuščeno, na kak način bodo izpeljale postopke odločanja. Ali bo odločanje 

individualno ali skupinsko, intuitivno ali racionalno, večstopenjsko ali neposredno, je odvisno 

od organizacijske kulture, načina upravljanja in vodenja posamezne institucije. Z modelom 

bomo prikazali, katere dejavnike in katere njihove lastnosti je treba upoštevati ter kako te 

vplivajo na odločitve o in na izvedbo ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. V 

raziskavi smo sicer ugotovili, da različni načini odločanja delno vplivajo tudi na izbiro 

dejavnikov in njihovih kriterijev. Določene postopke bomo zato v modelu odločanja 

posplošili.  

Za potrebe snovanja modela smo proučili naslednje metode:  

- analiza prednosti in slabosti alternativ; 

- analiza stroškov in koristi (CBA); 

- metoda plus/minus – PMI (angl. plus/minus/implications); 

- metoda ABACON; 

- metoda K-T (Kepner-Tregoe). 

Kot jo opisuje Bohanec (2006), je metoda analiza prednosti in slabosti alternativ ena izmed 

najpreprostejših metod, ki jo večina pristojnih za odločanje izvaja tudi podzavestno, kot 

miselni pripomoček, ko pri sebi tehtajo največje prednosti in največje slabosti posamezne 

alternative. Baker in drugi (2001) trdijo, da to metodo uveljavlja šele sistematsko tabeliranje 

prednosti in slabosti ter ji daje kompetentnost. 

Analiza stroškov in koristi je ena izmed najbolj znanih in uporabljenih metod pri odločanju, 

ko ima prednost izbira alternative, ki omogoča maksimalno korist v razmerju do vloženih 

sredstev. Množično je uporabljana v zasebnem in poslovnem svetu. Večina avtorjev, kot na 

primer Baker in drugi (2001), ji ne priznavajo vrednosti metode in jo uvrščajo med tehnike za 

pomoč pri odločanju.  
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Tudi metoda PMI je preprosta metoda, ki poleg prednosti in slabosti upošteva še posledice 

odločitve. Te so lahko pozitivne ali negativne, koristne ali škodljive. Če se ocene opremijo s 

pozitivnimi ali negativnimi točkami, daje njihov seštevek približno oceno alternativ, ki jih 

lahko po oceni razvrstimo po vrstnem redu. Bohanec (2006) svari pred neobjektivnostjo ocen 

v tej metodi in opozarja, da so njeni rezultati približek, ki ga lahko uporabimo zgolj kot vodilo 

pri odločanju.  

Metoda ABACON, kot njeno uporabo opisuje Hawgood (1980), omogoča enakovrednejšo 

obravnavo alternativ. Metoda je relativno preprosta in zahteva pojasnitev lastnosti alternativ 

pri odločanju. Treba je definirati dejavnike, ki jih pristojni upoštevajo pri odločitvi. Avtor 

opozarja na osnovno pravilo, ki zahteva, da se ne pozabi na noben dejavnik. Zato je najbolje 

izdelati seznam teh dejavnikov ali parametrov, kot dejavnike imenuje Bohanec (2006). 

Metoda je primerna za izdelavo modela odločanja, v katerem se po povezavi dejavnikov za 

alternativo izrišejo posamezne alternative ter jih je mogoče grafično primerjati in izbrati tako, 

ki prinese najbolj pozitivne rezultate. Ker so za merske lestvice dejavnikov izbrane približne 

vrednosti, je ta metoda priporočljivejša za medsebojno primerjavo med alternativami kot pa 

za njihovo vrednotenje in razvrščanje. To ugotavlja in trdi tudi Bohanec (2006). 

Metodo K-T njena avtorja, Kepner in Tregoe (1981), opisujeta kot metodo, ki presega 

medsebojne primerjave in razvrščanja alternativ v procesih odločanja. Metoda omogoča 

vrednotenje alternativ. Pri tej metodi se izvajata kvalitativno in kvantitativno ocenjevanje 

dejavnikov/parametrov. S pomočjo združevanja delnih ocen dejavnikov se izdela končna 

ocena alternative, ki omogoča njeno razvrščanje v skupini možnih. Metoda uvaja oceno 

stopnje pomembnosti posameznih dejavnikov in jih ne obravnava enako, kar je 

pomanjkljivost metode ABACON.  

8.5.2 Izbrana metoda 

Za naš model odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja bomo uporabili 

prilagojeno metodo K-T. Uporabili bomo njena bistvena dela: oceno in tehtanje dejavnikov 

odločanja. 

Razlogi za uporabo metode K-T se skrivajo v ugotovitvah raziskave, ki smo jo izvedli v 

izbranih slovenskih finančnih institucijah. Z uporabo te metode želimo opozoriti na dejavnike, 

ki so pomembni pri odločanju o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Ugotovili smo 

namreč razhajanja pri večini kategorij v raziskavi, pa tudi, da pristojni za odločanje 

upoštevajo tudi take dejavnike, ki niso v neposredni povezavi s profilom tveganja oziroma 

pretnjami, ki jih povzroča operativno tveganje. Kot smo že navedli v podpoglavju 8.3.2, se 

bomo pri sestavi modela ozirali predvsem na načelo »kaj narediti« (angl. what to do).  



 

153 

Metodo K-T za model odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja smo na kratko 

že opisali. Metoda je nadgradnja metode ABACON z veliko spremembo v njeni uporabnosti, 

saj po mnenju Bohanca (2006) pomeni nadgradnjo enostavnih metod, ki zagotavljajo zgolj 

ocene dejavnikov, ki omogočajo medsebojne primerjave med posameznimi alternativami.  

Metoda je primerna tudi zato, ker omogoča grafične predstavitve in analize odločanja. Z 

analizami lahko model raziskujemo tako, da opazujemo in proučujemo določene spremembe 

pri vrednotenjih ali spremembah vhodnih podatkov. Tudi zato je primerna grafična 

predstavitev modela na razumljiv in pregleden način.  

Z metodo K-T se prav tako ocenjujejo posamezni dejavniki odločanja. Običajno z uporabo 

lestvic oziroma numeričnih ocen od najslabše, najmanj želene vrednosti, ki se običajno oceni 

z 0, do najboljše, najbolj želene vrednosti, ki dobi najvišjo oceno, običajno 10.  

V naslednjem koraku se s točkami ocenijo in določijo tudi uteži posameznih dejavnikov. 

Dejavniki se ocenjujejo relativno glede na najpomembnejši parameter. Najpomembnejši 

parameter dobi oceno 10, drugi pa v razmerju do njega od 1 do 10. Utež z oceno 10 sicer ni 

primerna za primerjavo dejavnikov, saj bi s tem izgubili načeloma določen najpomembnejši 

dejavnik in bi se metoda na neki način sesula, saj bi dobili dva ali več najpomembnejših 

dejavnikov. Prav tako ni primerna utež z oceno 0, saj bi to lahko dobili dejavniki, ki nimajo 

nobenega vpliva in pomembnosti pri odločanju. Ob tem moramo poudariti, da Hawgood 

(1980) za metodo ABACON, ki je osnova za metodo K-T, priporoča navedbo in obravnavo 

vseh dejavnikov, da ne bi spregledali takih, ki so pomembni, in mogoče tudi tistega najbolj 

bistvenega. Tako se pri uporabi metode vseeno lahko zgodi, da se pri oceni in tehtanju 

pojavijo dejavniki, ki dobijo nizko oceno in utež 0. Tak primer za kakovost odločanja o 

ukrepih obvladovanja operativnega tveganja ni moteč, saj dejavniki z nizko oceno in tehtano 

vrednostjo običajno ne vplivajo na odločitve. 

Moramo poudariti, da za učinkovito odločanje ni pomembno samo ocenjevanje dejavnikov s 

točkami, temveč tudi določanje njihove pomembnosti – uteži posameznih dejavnikov. Takoj 

se postavi odprto vprašanje, s kakšnimi merili določimo utež posameznemu dejavniku. Uteži 

naj bi bile določene čim bolj objektivno. Odgovor lahko najdemo v politikah, vsebini in ciljih 

procesa upravljanja operativnega tveganja. Gre za problem, kako učinkovito in hkrati 

racionalno obvladovati operativno tveganje. Merila zanje lahko najdemo tudi v identifikaciji 

in oceni operativnega tveganja, v profilu tveganja.  

Z razvojem metod večparametrskega modeliranja so razvili metode za določanje uteži, s 

katerimi si lahko pomagamo pri objektivnem določanju uteži posameznim dejavnikom. Kot to 

opisujeta Pöyhönen in Hämäläinen (2001), z njimi določamo uteži posameznim dejavnikom. 

Najbolj znani sta metodi SMART in SWING.  
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Metoda SMART (angl. Simple multi attribute rating technique) je sicer v osnovi ena izmed 

metod večparametrskega odločanja, a jo v novejšem času, kot navaja Bohanec (2006), 

uporabljajo predvsem zaradi načina določanja uteži posameznim dejavnikom. Postopek 

določanja uteži obsega vzpostavljanje relativnega razmerja drugih dejavnikov v nasprotju z 

najpomembnejšim dejavnikom. Pred vzpostavljanjem relativnih razmerij je treba dejavnike 

razvrstiti od najmanj do najpomembnejšega. Najmanj pomembnemu dejavniku se določi utež 

10, druge pa po vrsti primerjamo z najmanj pomembnim in jim določamo uteži, ki so večje od 

10. Sledi postopek normiranja uteži. Za normiranje uteži se uporabi postopek izračuna 

odstotkov za posamezni dejavnik, če je njihov skupni seštevek vreden 100 %. 

Pri metodi SWING, ki jo je razvil Edwards Winterfeldt, se določajo uteži posameznih 

dejavnikov v obratnem vrstnem redu kot pri metodi SMART. Enako se sicer določijo in 

razvrstijo vsi dejavniki, s tem da najprej določimo utež 100 najpomembnejšemu dejavniku. 

Nato tega primerjamo z drugimi parametri, razvrščenimi po padajoči lestvici pomembnosti, in 

jim določamo sorazmerno manjše uteži.  

 Kot smo že omenili, bomo za določanje razmerij v našem modelu uporabili strategije in 

politike upravljanja operativnega tveganja, saj iz njih lahko izluščimo cilje. Ob tem bomo 

upoštevali tudi profil tveganja, ki kaže izpostavljenost institucije tveganju in njen apetit po 

njem. Poznavanje politik in profila tveganja nam razkrije bistvene in pomembne dejavnike 

odločanja.  

Kot napotuje metoda K-T, je treba pred odločanjem dobro poznati problem in dejavnike 

odločanja. Predvidevamo lahko, da se tisti, ki dobro pozna problem, zaveda tudi večine 

dejavnikov, ki vplivajo na odločanje o njegovi rešitvi. Hawgood (1980) priporoča navedbo 

vseh dejavnikov, ki jih poznajo in za njih vedo pristojni za odločanje. Sledili bomo temu 

priporočilu, zato bomo v našem modelu predpostavili, da se o dejavnikih odločanja v skladu z 

razpoložljivim časom in viri informacij sistematsko izbere čim več dejavnikov, ki vplivajo na 

odločanje. V raziskavi smo pri kategorijah v intervjujih intervjuvance povpraševali po 

dejavnikih, ki jih pristojni v finančnih institucijah upoštevajo pri odločanju.  

Ob upoštevanju tega načela je pomembno, da se pri odločanju prepoznajo, izberejo in 

navedejo vsi dejavniki, ki vplivajo na odločitve, ali vsaj večina tistih, ki imajo na to odločilen 

vpliv. Seveda jih moramo poznati čim več, da lahko določimo tiste z vplivom. V raziskavi 

smo ugotovili, da je določanja dejavnikov v primerih, ko so pristojni odločali racionalno, 

precej več kot pri intuitivnem odločanju. Pri racionalnem odločanju so dejavniki običajno 

transparentno soočeni s cilji odločitev, pri intuitivnem pa se skrivajo v podzavesti pristojnih in 

jih morajo z miselnimi procesi identificirati.  

Pri uporabi metode K-T je treba vnaprej ovrednotiti dejavnike odločanja znotraj vsake 

alternative, nadalje pa tem dejavnikom določiti uteži. 
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8.5.3 Oblikovanje, shematizacija modela 

Kot je že bilo omenjeno, bomo uporabili kombinacijo metode K-T in modifikacijo metode 

SWING za tehtanje dejavnikov odločanja. Pri tej metodi ima najpomembnejši dejavnik utež 

10, drugi pa so tehtani primerno nižje, odvisno od njihove pomembnosti za doseganje cilja 

odločitve.  

Ker bomo sledili procesom odločanja po navedenih metodah, v nadaljevanju podajamo 

predlog korakov/faz oziroma aktivnosti v modelu: 

- definicija in obravnava problema; 

- identifikacija in spoznanje dejavnikov odločanja; 

- priprava alternativ za izvedbo ukrepov;  

- ocena dejavnikov v alternativah; 

- tehtanje dejavnikov v alternativah; 

- odločitev: izbira in potrditev alternative. 

Predlog zgoraj navedenih korakov daje okvir, obliko našemu modelu odločanja o ukrepih 

obvladovanja operativnega tveganja. Koraki si sledijo po logičnem zaporedju in so med seboj 

sosledno pogojno odvisni (slika 6).  
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Slika 6: Model odločanja 

MODEL ODLOČANJA 

Definicija in obravnava problema 

Identifikacija in spoznanje dejavnikov odločanja 

Priprava alternativ za izvedbo ukrepov  

Ocena dejavnikov v alternativah 

Tehtanje dejavnikov v alternativah 

Odločitev:  
izbira in potrditev alternative 
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8.5.4 Definicija in poznavanje problema 

Proučujemo in raziskujemo temeljne procese v okviru upravljanja operativnega tveganja. 

Večina raziskav, znanstvenih in strokovnih prispevkov ter priporočil je usmerjenih v 

identifikacijo tveganja in izdelavo profila tveganja z namenom ocenitve, kako veliko tveganje 

preti poslovnemu subjektu. Vse to z namenom, da menedžerji uvidijo nevarnosti, ki jim 

pretijo, ocenijo tveganje in se odločijo, koliko so ga pripravljeni in sposobni sprejeti. Naše 

proučevanje je bilo usmerjeno v obvladovanje tveganja. Kljub temu da ta dva procesa 

ločujemo, obstaja med njima močna povezava.  

Če gledamo na odločanje kot na proces, sta identifikacija in poznavanje problema prva faza 

oziroma prvi korak. Problem oziroma njegovo razreševanje je razlog za postavljanje ciljev in 

odločanje v zvezi z njihovim doseganjem. Reševanje problema in iskanje načina njegovega 

reševanja postane odločitveni problem. Kot razlaga Bohanec (2006), obravnavamo dva vidika 

problema. Prvi vidik je temeljni problem, ki ga želimo razrešiti in smo si v ta namen postavili 

določene cilje. Drugi vidik nakazuje problem, kako in za kaj se odločiti, da bomo dosegli 

zadane cilje. Dobro poznavanje temeljnega problema je bistveno za odločitveni proces in 

močno vpliva na tako imenovani odločitveni problem. Za potrebe doktorske disertacije smo 

uporabili široko definicijo in opis odločitvenega problema, ki zajema temeljni problem, o čem 

se odločati, in odločitveni problem, kako se odločati.  

V raziskavi smo ugotovili, da je veliko primerov, ko pristojni za odločitev ne poznajo dovolj 

dobro problema in jim opis problema predstavijo drugi. Slabo poznavanje problema lahko 

vodi k napačnemu postavljanju ciljev, nedosledni določitvi dejavnikov odločanja in zgrešeni 

izbiri alternative.  

Tako je v kategoriji prenosa tveganja pri zavarovanju možno različno pojmovanje problema, 

če pristojni ne vedo, kakšnemu tveganju je izpostavljena institucija, in sklenejo zavarovanje 

premoženja, oseb in odgovornosti po splošni komercialni ponudbi zavarovalnice v dobri veri, 

da bodo z zavarovalnim jamstvom pokrili večino škodnih dogodkov, ki bi se instituciji 

pripetili. Dobro poznavanje problema v tej kategoriji od pristojnih zahteva, da poznajo 

tveganja, ki jim je institucija izpostavljena. Enako velja za prenos tveganja na tretjo osebo, 

kjer je še posebej pomembno, da se pri tem izluščijo tisti zunanji izvajalci, ki s svojim 

delovanjem prevzamejo določeno operativno tveganje, oziroma je potrebno tako poznavanje 

poslovnih funkcij, da lahko strokovno ugotovijo, katera tveganja bi bilo možno prenesti na 

zunanjega izvajalca.  

V kategoriji neposrednega obvladovanja tveganja s sistemom notranjih kontrol je dobro 

poznavanje problema ključno za soočanje s pomanjkljivostmi v procesih poslovanja in z 

ranljivostjo institucije pred napakami in zlonamernimi dejanji. Za to kategorijo se je izkazalo, 

da pristojni, ki odločajo o ukrepih, ne sodelujejo v poslovnih procesih s tako mero operativne 

vključenosti, da bi lahko presojali problem v taki meri, da bi bili izbrani in odobreni ukrepi, ki 
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bi bili učinkoviti in hkrati racionalni. V tej kategoriji je zelo pomembno, da so ukrepi soočeni 

s tveganjem, in to ne samo s sedanjim, znanim tveganjem, temveč tudi s predvidenim, ki bi in 

bo lahko nastalo v prihodnosti.  

V kategorijah informacijske varnosti in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja se večina 

institucij sooča s problemi z vidika računalniško podprtega informacijskega sistema. V praksi 

to pomeni, da se s problemi ukvarjajo izključno pristojni za to področje. Ugotovili smo, da je 

poleg tega pomembno tudi poznavanje varnosti informacij, ki so tudi izven tega sistema. Za 

celovito obvladovanje tveganja varnosti informacij je pomembno, da se tisti, ki odločajo o 

ukrepih njihove zaščite, soočijo z vsemi nevarnostmi in pretnjami v računalniško podprtem 

informacijskem sistemu ter tudi izven njega. Podobno je z zagotavljanjem neprekinjenega 

poslovanja, za katerega smo ugotovili, da je prav tako pretežno v pristojnosti in odgovornosti 

informatikov. V tem primeru lahko institucije hitro zaidejo v tako imenovano tehnološko past. 

V tej kategoriji je pomembno, da o ukrepih soodločajo tudi tisti, ki so odgovorni za izvajanje 

poslovnih funkcij. Njihovo poznavanje problema je ključno za odločanje o ukrepih, ki 

institucijam omogočajo zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, ko je to ogroženo.  

Podobno velja za kategorijo upravljanja človeških virov, kjer je operativno tveganje povezano 

z izvajalci in njihovim znanjem. Poznavanje problema je pomembno za zagotavljanje 

zadostnih in ustreznih izvajalcev. Na to tveganje vpliva zelo veliko različnih dejavnikov, ki so 

lahko osebni, splošni, vezani na organizacijo in okolje. Pristojni za odločanje o ukrepih na 

področju kadrov morajo dobro poznati kadrovsko problematiko tudi z vidika operativnega 

tveganja. Pomembno je poznavati problem z vseh vidikov, da lahko odločijo o ukrepih, ki bi 

znižali tveganje na sprejemljivo raven. Na področju usposabljanja je poznavanje problema 

ključno za učinkovito ukrepanje. Pomembno je, da pristojni dobro poznajo izvajalce, njihovo 

znanje in sposobnosti ter da z vidika potreb poslovnih funkcij tudi objektivno ocenijo, katere 

ukrepe je treba sprejeti, da se zniža tveganje usposobljenosti izvajalcev za izvajanje procesov. 

8.5.5 Identifikacija in spoznanje dejavnikov odločanja 

V modelu bomo opredelili kriterije, ki smo jih poimenovali dejavniki odločanja. Pomembni 

so predvsem tisti, ki jih upoštevamo pri vrednotenju in izbiri alternativ. Avtorji (npr. Bohanec 

2006; Etzioni 2001) navajajo načelo polnosti. To načelo opozarja, kako je pomembno, da ne 

spregledamo kriterijev, ki bistveno vplivajo na odločitev. Najprej smo v intervjujih zbrali 

navedene dejavnike, ki smo jih kasneje v alternativah razvrstili po stopnji zaželenosti oziroma 

kakovosti te alternative glede na ta dejavnik. Pri tem mora biti izpolnjen pogoj, da smo 

prepričani, da bo izbrana alternativa izbranega ukrepa v realizaciji dosegla prav to ocenjeno 

vrednost dejavnika. Dopuščamo možnost in lahko bi se zgodilo, da bi pri izbrani alternativi po 

odločitvi in izvedbi ukrepa dejavnik odločanja dosegel drugačno vrednost, kot jo je pred 

odločitvijo. Zaradi tega dvoma smo predpostavili, da so dejavniki pred odločitvijo in po njej 
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enaki oziroma ni vplivov, ki bi jim bistveno spremenili vrednosti. To seveda ne velja v 

primerih velike negotovosti. 

V tem koraku smo ocenili in razvrstili omenjene dejavnike. Tako smo dobili sliko dejavnikov 

odločanja, kot so jo ponazorili intervjuvanci.  

V analizi podatkov smo ugotovili razkorak med dejansko prakso odločanja in strokovnimi 

izkušnjami ter znanstvenimi ugotovitvami in usmeritvami. Če bi pristojni odločali samo na 

osnovi teh dejavnikov, bi lahko z ukrepi zgrešili zastavljene cilje v politikah obvladovanja 

operativnega tveganja. 

V naslednjem koraku smo zato dodali dejavnike, ki bi jih po strokovni presoji in proučenih 

virih prav tako veljalo upoštevati, da bi dosegli cilje ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja. Tako smo dobili dopolnjeno sliko, ki je osnova predlaganega modela odločanja. 

8.5.6 Priprava alternativ za izvedbo ukrepov 

Priprava alternativ obsega predloge rešitev v smislu obvladovanja in reševanja problema. 

Bohanec (2006) navaja, da si pristojni za odločanje želijo na izbiro in v primerjavo večje 

število alternativ, saj so tako bolj prepričani o izpolnitvi ciljev. Včasih so okoliščine problema 

takšne, da se alternative pojavijo kar same, spet drugič pa zahtevajo zavzeto in odgovorno 

strokovno delo. Ta proces imenujejo tudi generiranje alternativ. To so lahko običajne in znane 

rešitve in poti, lahko pa se pristojni strokovnjaki lotijo rešitev s popolnoma novimi prijemi in 

ponudijo alternative, na katere nihče ni niti pomislil ob proučevanju problema. Bohanec 

(2006) svetuje, da se med alternative uvrsti tudi neodločanje ali »staus quo«, ki pomeni, da se 

pusti problem v zatečenem stanju. Očitno se v tem koraku iščejo rešitve problema. Iz tega 

razloga dvomimo, da se v praksi dogaja izbira alternative »status quo«, je pa vsekakor dobra 

primerjava, da se ugotovijo vrednosti drugih alternativ. Večinoma pripravijo in predlagajo 

alternative s predlogi na posameznem področju poslovanja. Predloge pripravijo strokovnjaki, 

ki jih pristojni za ta področja zadolžijo. Kot smo ugotovili v raziskavi, ti pogosto izvajajo 

naloge mimo poglobljenega poznavanja problema in pri tem ne upoštevajo tveganja, ki mu je 

institucija izpostavljena. V nekaterih primerih so tisti, ki pripravljajo predloge rešitev, zunanji 

izvajalci, svetovalci ali celo dobavitelji. Največja napaka se dogaja, ko pristojni strokovnjaki 

hitijo s pripravo in predlogi alternativ, preden se dobro seznanijo z dejavniki, ki vplivajo na 

odločanje.  

V našem modelu bomo zato predlagali, da se poleg tistih, ki odločajo o ukrepih obvladovanja 

tveganja, o problemu z vseh vidikov, tudi z dejavniki tveganja poslovanja, dobro seznanijo 

tudi tisti, ki sodelujejo v pripravi alternativ za njihovo izvedbo. 

V kategoriji prenosa tveganja pri zavarovanju oseb in premoženja ni dovolj, da alternative 

pripravi strokovnjak za to področje ali zunanji komercialni svetovalec, zavarovalni posrednik, 

kot so to navedli intervjuvanci v raziskavi in je tudi izpostavljeno v vsakdanji praksi. Kljub 
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dobremu namenu zavarovanja se lahko primeri, da so predlagane alternative izpostavljene 

željam po sklenitvi obsega zavarovanja, ki ustreza posredniku, ki je od tega nagrajen, in da so 

upoštevani predvsem komercialni dejavniki zavarovanja. Iz tega razloga priporočamo, da se 

pri tej nalogi aktivno vključi strokovnjak za upravljanje operativnega tveganja ali vsaj poda 

mnenje. Tako sodelovanje zagotavlja obseg zavarovalnega kritja, ki bo upošteval profil 

tveganja, to je izpostavljenost operativnemu tveganju, če je institucija to pred tem 

identificirala in ocenila. 

Pri prenosu tveganja na tretjo osebo je priprava alternativ zahtevna naloga, sploh kadar 

iščemo rešitve za problem znotraj institucije. Gre predvsem za vključitev zunanjih izvajalcev. 

Pristojni se morajo odločiti ali angažirati zunanje izvajalce ali izvajati procese znotraj 

institucije. Lahko pa je naloga poenostavljena, če alternative pripravijo zunanji izvajalci s 

svojimi ponudbami, ko pristojni v instituciji izbirajo med ponudniki.  

Na področju varovanja informacij večino alternativ pripravijo pristojni strokovnjaki za 

računalniško informacijsko podporo. V raziskavi smo spoznali, da sta razloga za to velika 

odvisnost od računalniško podprtih informacijskih sistemov in razumevanje, da so tveganju 

izpostavljene informacije, ki se obdelujejo v njih. Ugotovili smo, da v virih, poznamo pa to 

tudi s strokovne prakse, obstajajo sive lise. Gre za informacije, ki so v takih primerih še dalje 

izpostavljene tveganju. Pri pripravi alternativ za zaščito informacij naj zato poleg 

strokovnjakov za računalniško podprto informacijsko podporo obvezno sodelujejo še tisti, ki 

so pristojni in odgovorni za operativno tveganje ter lastniki procesov in izdelkov. Z njihovim 

sodelovanjem bodo ukrepi zajeli tudi rešitve za zaščito tistih informacij, ki se ne obdelujejo v 

računalniško podprtem sistemu in so še posebej izpostavljen predmet tveganja. Prav tako je 

nujno, da se pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja poleg strokovnjakov za informatiko 

pri pripravi alternativ vključijo lastniki procesov in izdelkov. Raziskava odkriva, da večina 

institucij razume zagotavljanje neprekinjenega poslovanja kot problem informatike. Mi pa 

smo medtem s pomočjo virov ugotovili, da je to predvsem naloga pristojnih in odgovornih za 

poslovne procese, saj lahko ob sodelovanju strokovnjakov za obvladovanje tveganj predvsem 

ti določijo, kakšne procese in v kolikšnem obsegu morajo in lahko zagotavljajo nujne funkcije 

v izrednih razmerah ob incidentih, ki bi lahko preprečili normalno poslovanje. V prvem 

primeru, ko pripravljajo alternative strokovnjaki za informacijsko podporo, je večina 

alternativ usmerjena v informacijsko tehniko in tehnologijo ter komunikacije. Ob sodelovanju 

lastnikov procesov in izdelkov pa še v organizacijo poslovanja in kadre.  

Pri proučevanju ukrepov vzpostavitve sistema notranjih kontrol smo ugotovili, da alternative 

najpogosteje pripravljajo strokovnjaki s področja organizacije poslovanja. Zato predlagamo, 

da se jim pridružijo še lastniki procesov in izdelkov ter tisti, ki sodelujejo pri identifikaciji in 

oceni operativnega tveganja. Popis poslovnih procesov, ki ga izvedejo pristojni za njihovo 

izvajanje v sodelovanju s strokovnjaki za tehnološki razvoj in strokovnjaki za upravljanje 

operativnega tveganja, je dobra osnova za pripravo identifikacije in ocene operativnega 
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tveganja. Tako izdelan profil usmerja strokovnjake, ki pripravljajo alternative ukrepov 

vzpostavitve sistema notranjih kontrol in s tem obvladovanja operativnega tveganja.  

Na področju kadrov običajno pripravljajo alternative za odločitve o ukrepih pristojni in 

strokovnjaki za kadrovsko področje in organizacijo – sploh za tiste, ki so usmerjeni v 

formalne postopke urejanja kadrovske politike. Ugotovili smo, da v institucijah obstaja tudi 

precej neformalni način kadrovanja prek osebnih poznanstev in stikov v strokovnih krogih, za 

katerega je značilno, da lahko direktorji in vodje sami najdejo, izberejo in predlagajo ustrezen 

kader za zaposlovanje uslužbencev na posebne funkcije in delovne naloge. Glede na navedeno 

predlagamo, da pri tem sodelujejo tudi strokovnjaki za upravljanje operativnega tveganja z 

oceno tveganja kadrov, da bi se pri pripravi alternativ zmanjšal subjektivni vpliv in da bi bili 

kadri obravnavani v skladu z oceno tveganja poslovanja v funkcijah, v katerih delujejo. Sploh 

pa naj to velja na področjih novačenja in spremljave kadrov pri prevzemu ključnih poslovnih 

nalog, odgovornosti in pristojnosti. Podobno velja za ukrepe pri zagotavljanju znanja in 

usposobljenosti kadrov. Ugotovili smo, da imajo spremembe zakonodaje in področnih 

predpisov močan vpliv na procese funkcionalnega usposabljanja kadrov. Iz tega razloga 

predlagamo, da poleg pristojnih za kadre in neposrednih strokovno podkovanih 

organizacijskih vodij pri sestavljanju alternativ ukrepov obvladovanja tveganja znanja 

sodelujejo tudi tisti strokovnjaki, ki so v instituciji pristojni za skladnost poslovanja. Tako 

imenovani »compliance officerji« namreč dobro poznajo spremembe in dopolnila zakonskih 

podlag, ki urejajo poslovanje finančnih institucij. Za druga funkcionalna znanja, ki jih 

zaposleni potrebujejo pri izvajanju procesov, pa predlagamo, da dajo predloge in soustvarjajo 

alternative za izbiro in odločitev o ukrepih tisti strokovnjaki in pristojni vodje, ki neposredno 

načrtujejo, vodijo in nadzirajo te procese.  

8.5.7 Ocena in tehtanje dejavnikov 

Dejavnikov ni smiselno ocenjevati brez poznavanja predlaganih alternativ. Lahko bi sicer že 

pred izbiranjem alternativ na palec določili, kateri so pomembni dejavniki odločanja, a se 

zaradi kvantifikacije ocenjevanja to praviloma izvede v drugem delu naloge, ko se tehta 

njihova utež.  

V odločitvenem modelu s predlaganimi alternativami določimo vsakemu dejavniku 

pripadajočo vrednost. Dejavnike lahko kvantificiramo tako, da jih ocenimo številčno ali pa 

jim določimo kvalitativno oceno s kakim simbolom ali opisno vrednostjo. Če stremimo k 

temu, da bi bile vse alternative obravnavane in upoštevane enakovredno, je priporočljivo, da 

se izdelajo lestvice z merili za oceno dejavnikov odločanja. Merila na lestvicah naj bi za vse 

alternative veljale enako. V prvem koraku navedemo vse dejavnike, ki vplivajo na odločitve. 

Nato jih je treba razvrstiti ali oceniti po pričakovani vrednosti, ki jo bodo dosegli v alternativi. 

Posamezni dejavniki, ki imajo različne pričakovane vrednosti v posamezni alternativi, imajo 
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močnejši vpliv na odločanje. Za dejavnike, ki jih v različnih alternativah ocenimo z enako ali 

zelo podobno vrednostjo, lahko domnevamo, da bodo imeli majhen vpliv na odločanje.  

Predlagana alternativa se oceni tako, da se številčno ali simbolično ocenijo njeni dejavniki 

(Bohanec 2006). Seštevek dejavnikov nam da končno vrednost alternative.  

Ugotovili smo, da imajo dejavniki različno vrednost z vidika želene stopnje. Vemo pa tudi, da 

niso vsi dejavniki enako pomembni. Iz tega razloga bi veljalo ob njihovi vrednosti in 

združevanju ocen alternativ upoštevati tudi težo dejavnikov ali stopnjo njihove pomembnosti. 

Zato je treba, kot smo navedli pri opisu metode K-T, določiti še pomembnost posameznih 

dejavnikov za vse alternative. Za določitev pomembnosti smo predlagali dve metodi, SWING 

in SMART. Pomembnost dejavnikov se določi glede na njihovo vlogo pri doseganju cilja, 

zaradi katerega se pri izbiri ukrepov odločamo za obvladovanje operativnega tveganja.  

Vrednotenje dejavnikov po metodi K-T omogoča oceno alternativ glede na njihovo stopnjo 

zaželenosti in stopnjo pomembnosti hkrati. Pomembnost lahko določamo kvantitativno, na 

primer s točkami od 1 do 10. Utež 10 v tem primeru pomeni najpomembnejši dejavnik. Če 

ima drugi dejavnik utež 5, to pomeni, da je za polovico manj pomemben od najmočnejšega 

dejavnika, če ima dejavnik utež 1, pa je desetkrat manj pomemben. 

Tako je iz preglednice 1 razvidno, da bi, če bi upoštevali samo želene vrednosti dejavnikov, ki 

jih dosegajo v posamezni alternativi, pristojni za odločanje dali prednost alternativi 1, ki je 

dosegla tri točke več kot druga. Vendar ni tako. Ker so bile v skupni oceni upoštevane tudi 

uteži dejavnikov, torej njihova pomembnost, je alternativa 2 tista, ki naj bi jo pristojni za 

odločanje podprli.  

Preglednica 1: Ocena in tehtanje vrednosti dejavnikov v posameznih 

alternativah/ukrepih 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

dejavnik a 10 2 20 8 80 

dejavnik b 8 4 32 3 24 

dejavnik c 6 6 36 6 36 

dejavnik d 4 8 32 5 20 

dejavnik e 4 9 36 4 16 

  29 156 26 176 

 

V nadaljevanju bomo prikazali hipotetične primere odločanja v skladu s predlaganim 

modelom. S posameznimi primeri želimo opozoriti na pomembnost dejavnikov in njihov 

vpliv na odločitve. Najprej bomo prestavili dejavnike, ki so jih intervjuvanci v raziskavi 

razkrili kot tiste, ki jih upoštevajo pristojni pri odločanju o ukrepih obvladovanja operativnega 

tveganja.  
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V drugem koraku bomo k tem dejavnikom pridružili še tiste, ki smo jih ugotovili s 

proučevanjem teoretičnih virov, in tiste, ki smo jih spoznali v praksi in jih predlagamo po 

strokovni presoji.  

8.5.8 Primeri odločanja po proučevanih kategorijah iz raziskave 

V predstavljenem primeru smo upoštevali ugotovitve raziskave, da daje večina pristojnih 

velik pomen stroškom ukrepa, to je zavarovalni premiji, ki je cena zavarovanja, in da jih pri 

tem v določeni meri zanima še zavarovalno-tehnični rezultat, ki prikazuje razmerje med 

premijo in škodami. Zato so nekateri dejavniki, ki zastopajo vidike varnosti, nižje ocenjeni, 

nekaterih pa sploh niso uvrščeni med tiste, ki vplivajo na odločitve. 

Preglednica 2: Primer za raziskovano kategorijo »prenos tveganja z zavarovanjem« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

previdnost 6 3 18 8 48 

zagotavljanje varnosti 7 4 28 7 49 

nepredvidljivost 5 6 30 5 25 

stroški 10 8 80 8 80 

zavarovalno-tehnični rezultat 8 7 56 10 80  

  28 212 38 282 

 

K dejavnikom odločanja smo v naslednjem koraku dodali še tiste, ki smo jih evidentirali po 

strokovni presoji in proučenih virih. 

Preglednica 3: Dodani dejavniki h kategoriji »prenos tveganja z zavarovanjem« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

previdnost 6 3 18 8 24 

zagotavljanje varnosti 5 4 20 6 30 

nepredvidljivost 4 5 20 5 20 

stroški 8 6 48 7 56 

zavarovalno-tehnični rezultat 6 7 42 8 42  

ocena tveganja  10 8 80 9 90 

škodni dogodki 7 9 63 10 70 

  42 377 53 332 

 

V primeru, ko smo ob ceni in zavarovalno-tehničnem rezultatu upoštevali še dejavnika ocena 

tveganja in škodni dogodki, se je razmerje med dejavniki močno spremenilo. Ker smo na 

novo opredelili njihove uteži, smo v prikazanem hipotetičnem primeru ugotovili, da je ukrep 

prve alternative dobil več agregatnih točk in bi ga pristojni za odločanje verjetneje potrdili – 

čeprav je pred tem pri oceni dejavnikov več točk dobila alternativa 2.  

S prikazanimi primeri uporabe te metode za odločanje smo želeli poudariti, kako pomembno 

je pri odločanju o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja poznati vse dejavnike, ki 
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vplivajo na ta proces. Nadalje pa je zelo pomembno opozoriti, da je zelo smotrno za 

doseganje objektivnega nivoja varnosti, da se dejavniki ne ocenjujejo samo po doseganju 

želene vrednosti v posameznih alternativah, temveč jih je treba tudi tehtati po njihovi 

pomembnosti. Če ima torej institucija v politiki za upravljanje tveganj zapisane cilje znižanja 

in obvladovanja tveganja na sprejemljivo raven, potem naj bi tisti, ki odločajo, pri tehtanju 

dejavnikov to upoštevali na tak način, da bodo dali ustrezno pomembnost dejavnikoma ocena 

tveganja in škodni dogodki, ki sta s področja, ki opredeljuje profil tveganja, in da bodo 

dejavnike, kot sta stroški in zavarovalno-tehnični rezultat, temu primerno tehtali v sorazmerju 

do prvih dveh. 

Preglednica 4: Primer za raziskovano kategorijo »prenos tveganja na tretjo osebo« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

veljavni predpisi 7 8 56 4 28 

usklajenost 8 4 32 3 24 

stroški 5 5 25 10 50 

konkurenčnost 6 3 18 8 48 

pravne posledice 10 10 100 6 60  

  30 231 36 210 

 

V prikazanem primeru smo upoštevali, da večina raziskovanih institucij uvršča med zunanje 

izvajalce predvsem dobavitelje in da pristojni za odločanje upoštevajo dejavnike, ki vplivajo 

na pogodbeno razmerje, stroške in doseganje konkurenčnih prednosti. Prikazani alternativi pri 

oceni dejavnikov dosegata enake točke, vendar je po tehtanju dejavnikov prva alternativa, ki 

upošteva pravno tveganje, tista, ki bi jo pristojni upoštevali pri izbiri ukrepa. 

K dejavnikom odločanja smo dodali še tiste, ki smo jih evidentirali po strokovni presoji in 

proučenih virih. 

Preglednica 5: Dodani dejavniki h kategoriji »prenos tveganja z zavarovanjem« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

veljavni predpisi 6 7 42 4 24 

usklajenost 5 4 20 3 15 

stroški 4 5 20 10 40 

konkurenčnost 4 3 12 8 32 

pravne posledice 8 10 80 6 48 

ocena tveganja, ki ga prevzame zunanji 

izvajalec 

10 7 70 5 50 

ocena tveganja, ki ga povzroča zunanji 
izvajalec 

9 6 54 6 54 

  42 298 42 263 

 

V tem primeru smo poleg pravnega tveganja in usklajenosti identificirali in tehtali še 

dejavnika, ki upoštevata bistvo prenosa tveganja, to je prevzem tveganja zunanjega izvajalca, 
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in tudi to, kar smo ugotovili v raziskavi, da lahko zunanji izvajalci povzročijo dodatno 

tveganje. Prav v tem, da zunanji izvajalec prevzame del tveganja, je smisel ukrepov 

obvladovanja operativnega tveganja s prenosom tveganja. V veliki večini institucij smo z 

raziskavo ugotovili, da institucije upoštevajo dobavitelje kot zunanje izvajalce, zaradi česar 

prihaja do napačnega pojmovanja njihove vloge. Tako se dogaja, da so zunanji izvajalci tisti, 

ki namesto, da bi prevzemali, povzročajo še dodatno operativno tveganje. V našem primeru je 

alternativa, ki upošteva dejavnik prevzema tveganja zunanjega izvajalca, tista, ki bi jo 

pristojni izbrali in potrdili. 

Veljalo bi opozoriti, da je treba posebej pozorno spremljati poslovni in pogodbeni odnos z 

zunanjimi izvajalci, ki jih opredeljujemo kot tiste, ki v imenu institucije in za njen račun 

izvajajo storitve – pomemben je torej dejavnik ocena tveganja. Ugotovili smo tudi, da je za 

obvladovanje operativnega tveganja koristno, če se politike uporabe zunanjih izvajalcev 

upoštevajo tudi v primerih ključnih dobaviteljev.  

Preglednica 6: Primer za raziskovalno kategorijo »procesi neposrednega zniževanja 
tveganja – sistem notranjih kontrol« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

poslovne izkušnje 7 6 42 10 70 

strah pred napakami 4 8 32 9 36 

ocena napak 8 10 80 5 40 

mnenje revizije 10 7 70 8 80 

  31 224 28 246 

 

V raziskavi smo ugotovili, da večina intervjuvancev izpostavlja dejavnike poslovne izkušnje, 

mnenje revizije in odgovornost pred napakami. Pri dejavniku napake smo ugotovili, da so v 

finančnih institucijah v preteklosti potekali procesi učenja na napakah in da so upoštevali 

predvsem te kot osnovni dejavnik odločanja za vzpostavitev sistem notranjih kontrol. 

Menimo, da je v aktivnem upravljanju operativnega tveganja takšen samo pogled nazaj, ker 

upošteva samo tveganja, ki danes pretijo instituciji. Ker so taki ukrepi predvsem kurativne 

narave, se lahko zgodi, da so kot taki manj učinkoviti. V hipotetičnem primeru je druga 

alternativa z ukrepom tista, ki bi jo pristojni izbrali in potrdili. Ta alternativa bolj kot napake 

upošteva poslovne izkušnje in mnenje revizije. 
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Preglednica 7: Dodani dejavniki odločanja, evidentirani po strokovni presoji in 

proučenih virih 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

poslovne izkušnje 5 3 15 6 30 

strah pred napakami 4 4 16 10 40 

ocena napak 6 6 36 7 42 

mnenje revizije 7 7 49 3 21 

popis poslovnega procesa 8 10 80 5 40 

profil operativnega tveganja 10 9 90 4 40 

  39 286 35 213 

 

V tem primeru smo dodali dejavnika z močnim vplivom, saj dejavnik popis poslovnega 

procesa le-tega analitično prikazuje ter sam nakaže odsotnost in pomanjkljivosti notranjih 

kontrol, sploh če institucija upošteva temeljne zahteve politike sistema notranjih kontrol. 

Vsako spontano vzpostavljanje notranjih kontrol, kar smo v mnogih primerih ugotovili tudi v 

raziskavi, je lahko jalovo početje, saj ni nobenega jamstva, da bo uvajanje notranjih kontrol 

uspešno, če bo osnovano zgolj na strahu in previdnosti. Da bi se temu izognili, velja uvajati 

notranje kontrole na tistih korakih poslovnega procesa, kjer je ugotovljeno in ocenjeno 

tveganje škodnega dogodka.  

Še pomembnejši je dejavnik profil operativnega tveganja, ki poleg dejanskega in preteklega 

stanja izpostavljenosti operativnemu tveganju predvideva tudi, kako bo institucija temu 

izpostavljena v prihodnosti. Način, kako postopati in odpraviti nepravilnosti, morajo z ukrepi 

izvesti pristojni in odgovorni za poslovni proces. Pri tem pa funkcija nadzora lahko zahteva, 

da se pred odpravo nepravilnosti najprej izvede ocena tveganja in da naj bodo ukrepi 

sorazmerni z njegovo velikostjo. V takem primeru bo institucija poslovala po svojih zamislih 

in načrtih, sicer bi to vlogo prevzela funkcija nadzora. V mnogo primerih se dogaja, da se 

obramba pred tveganjem gradi na napačnih mestih z neprimerno močjo. Tako kot se 

spreminjajo, razvijajo poslovni procesi, se spreminja tudi tveganje, ki na procese vpliva tako 

znotraj kot z zunanjega okolja. To se še posebej odraža zaradi hitrega razvoja informacijske 

podpore in uporabe spletnih tehnologij. Prav zato obstaja velika verjetnost, da se bodo zgodili 

škodni dogodki na področjih, ki jih pristojni niso predvideli, ker niso gradili sistema notranjih 

kontrol v skladu z napovedanim profilom operativnega tveganja. Čeprav taka možnost vedno 

obstaja, se učinkovitost sistema notranjih kontrol zmanjša, če je ta zgrajen zgolj na izkušnjah 

in poznavanju preteklih dogodkov. Da bi bil sistem čim učinkovitejši, bi moral temeljiti na 

identificiranem in ocenjenem tveganju, ki je usmerjeno v prihodnost. Prav tako ni zagotovila, 

da bodo ukrepi s sistemom notranjih kontrol učinkoviti in racionalni, ker se v nekaterih 

institucijah odločajo na osnovi občutkov in strahu pred incidenti. 

V tem primeru je prva alternativa tista, ki bi jo pristojni potrdili, saj sta v njenem primeru 

dejavnika, ki smo ju opisali, tista, ki dosegata visoko stopnjo želenosti in sta tehtana z visoko 

vrednostjo uteži. 
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Preglednica 8: Primer za raziskovalno kategorijo »procesi neposrednega zniževanja 
tveganja – informacijska varnost« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

stroški ukrepa 8 9 72 6 48 

zahteve regulatorja 10 8 80 9 90 

priporočila za varovanje informacij 7 7 49 7 49 

predpisi 9 8 72 9 81 

  32 273 31 268 

 

Kot je prikazano v preglednici 8, se pristojni odločajo na osnovi dejavnikov, ki predstavljajo 

zakonodajo in predpise ter upoštevajo tudi stroške. Nismo zaznali dejavnikov, ki bi prikazali, 

kako in koliko so institucije izpostavljene tveganju izgube informacij. Ukrepi, ki jih institucije 

izvajajo, so načeloma učinkoviti, ne vedo pa, ali so v svojem obsegu in moči primerni glede 

na tveganje, ki so jim pri varovanju informacij izpostavljene. V hipotetičnem primeru je druga 

alternativa tista, ki bi jo pristojni upoštevali, če bi se odločali glede na tehtane vrednosti 

pomena dejavnikov. 

Preglednica 9: Dodana dejavnika odločanja, evidentirana po strokovni presoji in 

proučenih virih 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

stroški ukrepa 6 4 24 5 30 

zahteve regulatorja 7 6 42 7 49 

priporočila za varovanje informacij 5 5 25 6 30 

predpisi 8 7 56 5 40 

analiza ranljivosti informacijskega 

sistema 

10 9 90 8 80 

ocena tveganja zgube informacij 9 10 90 9 81 

  41 271 40 310 

 

K splošnim dejavnikom smo pridružili še dva, ki nakazujeta, s kakšnim tveganjem se soočajo 

tisti, ki skrbijo za varnost informacij. Po tehtanju pomembnosti sta ta dva dejavnika dobila 

najvišje vrednosti. Kljub temu da so dejavniki po stopnji želenosti zbrali manj točk kot v prvi 

alternativi, je druga alternativa tista, ki bi jo pristojni potrdili za izvedbo predvidenih ukrepov 

zaščite informacij.  

Preglednica 10: Primer za raziskovalno kategorijo »neprekinjeno poslovanje« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

standardi 5 8 40 8 40 

predpisi 9 7 63 10 90 

zahteve regulatorja 10 9 90 8 80 

analiza tveganja 7 5 35 9 63 

  29 228 35 273 
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V preglednico smo uvrstili dejavnike, ki so jih navedli intervjuvanci. Kot smo razumeli 

njihove razlage, je zagotavljanje neprekinjenega poslovanja močno usmerjeno v delovanje 

informacijskega sistema. Iz tega razloga so pri tej kategoriji dejavniki odločanja podobni ali 

isti kot pri zagotavljanju informacijske varnosti. Druga alternativa je prejela veliko več točk, 

saj je usmerjena v dejavnike, ki predstavljajo predpisano zakonodajo, so tehtani z visoko 

stopnjo in so dosegli visoke agregatne vrednosti.  

Preglednica 11: Dodana dejavnika odločanja, evidentirana po strokovni presoji in 

proučenih virih 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

standardi 5 6 30 6 36 

predpisi 7 7 49 5 35 

zahteve regulatorja 8 9 7 7 56 

analiza tveganja 6 5 30 9 54 

ocena nujnosti poslovanja 10 8 80 10 100 

  35 196 37 281 

 

K navedenim v prejšnji preglednici smo pridružili se dejavnik ocena nujnosti poslovanja 

poslovnih funkcij. Ta dejavnik nakazuje in usmerja pristojne v to, katere funkcije so vitalnega 

pomena za institucijo. Tako na neki način dopolnjuje dejavnik analiza tveganja, ki pokaže, 

zaradi katerih funkcij je delovanje institucije posebej ogroženo v primerih izpada. V raziskavi 

smo spoznali, da so predvsem banke še posebej izpostavljene tveganju, ko izpadi poslovanja 

ogrožajo njihovo likvidnost in likvidnost komitentov.  

Racionalnost oziroma smotrnost priprave ukrepov zagotavljanja neprekinjenosti poslovanja 

naj bi bila v pozitivnem sorazmerju z verjetnostjo nastanka in velikostjo posledic dogodka, ki 

bi povzročil motnje in prekinitev poslovanja, zato je pomemben dejavnik ocena nujnosti 

poslovanja. Pri tem je treba upoštevati še korelacije med tipom incidenta in nujnostjo procesa, 

ki bi ga prekinil tak incident. Višja kot je stopnja nujnosti neprekinjenega poslovanja, večja je 

upravičenost intenzivnosti in obsega ukrepov zagotavljanja njegove neprekinjenosti. 

Intenzivnost in obseg ukrepov naj bi torej bila posledici ogroženosti oziroma verjetnosti 

škodnih dogodkov operativnega tveganja ter občutljivosti in pomembnosti posameznega 

poslovnega procesa. Pri tem ne smemo pozabiti na vzročno soodvisnost posameznih 

poslovnih procesov in usmerjanje priprave ukrepov neprekinjenega poslovanja v takem 

smislu, da izpad posameznega procesa ne bi ogrozil drugih procesov. Na tej ravni se 

praviloma ne ozira na racionalnost ukrepov, saj bi ta izkazala svoj pomen le v primerih, ko bi 

se dejansko zgodili škodni dogodki – izpadi. Zato lahko trdimo, da so ukrepi neracionalni, če 

niso v skladu s profilom tveganja, ki ga prikaže dejavnik analiza tveganja.  
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Preglednica 12: Primer za raziskovalno kategorijo »upravljanje človeških virov – 

tveganje kadrov« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

rutinsko poznavanje in testiranje 8 5 40 9 72 

izkušnje 7 8 56 8 56 

zahteve uprave in direktorjev 10 9 90 7 70 

poznavanje zaposlenih in kandidatov 9 7 63 10 90 

fluktuacija 5 4 20 5 25 

  31 269 39 313 

 

V prikazano preglednico smo uvrstili dejavnike, kot so jih navedli intervjuvanci v raziskavi. 

Odkrili smo, da kadre večinoma preverjajo rutinsko. Izbira je odvisna od zahtev 

predpostavljenih in poznavanja kandidatov. Očitno razen rutinskega preverjanja skoraj ni 

dejavnika, ki bi usmeril pristojne k upoštevanju kadrovskega tveganja. Pristojni bi se v tem 

primeru odločili za različico, ki upošteva dejavnike, ki nakazujejo osebno in rutinsko 

poznavanje kadrov, kot je to običajno iz opisanih praks v intervjujih.  

Preglednica 13: Dodana dejavnika odločanja, evidentirana po strokovni presoji in 

proučenih virih 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

rutinsko poznavanje 4 4 16 6 24 

izkušnje 6 8 48 7 42 

zahteve uprave in direktorjev 8 7 56 8 64 

poznavanje zaposlenih in kandidatov 7 8 56 8 56 

fluktuacija 5 3 15 3 15 

kadrovska politika  10 7 70 9 90 

ocena kadrov 9 10 90 10 90 

  48 351 50 381 

 

Dejavniki, ki upoštevajo oceno kadrov in kadrovsko politiko, odražajo tveganje, ki preti 

institucijam na kadrovskem področju – da ne bodo uspešno izvajale vseh svojih funkcij. Ob 

drugih dejavnikih se pristojni odločajo o prihodnjih kadrih in obstoječi kadrovski zasedbi. Iz 

primera v preglednici je razvidno, da dejavnika, ki smo ju dodali, močno vplivata na procese 

odločanja. Pristojni bi se v tem primeru odločili za drugo alternativo, saj v njej prevladujeta 

navedena dejavnika. 
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Preglednica 14: Primer za raziskovalno kategorijo »upravljanje človeških virov – 

tveganje znanja in usposobljenosti« 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

zakonodaja in predpisi 8 9 72 8 64 

izkušnje 5 6 30 5 25 

koristi 7 7 49 7 49 

potrebe po funkcionalnih znanjih  10 8 80 7 70 

stroški 6 6 36 9 54 

pobude vodij 9 7 63 8 72 

priporočila nadzora 8 8 64 10 80 

  51 394 44 414 

 

Med dejavniki, ki so jih navedli intervjuvanci, prevladujejo tisti s praktično naravo. 

Usmerjeni so v trenutno in sprotno reševanje problematike. Ugotovili smo, da imajo močan 

vpliv dejavniki, ki zagovarjajo in zagotavljajo dovolj znanja za izvajanje poslovnih funkcij. 

Predlog alternative z drugim ukrepom, ki upošteva tudi stroške in priporočila nadzora, je tisti, 

ki bi ga pristojni odobrili in potrdili. 

Preglednica 15: Dodana dejavnika odločanja, evidentirana po strokovni presoji in 

proučenih virih 

Dejavnik odločanja Utež 
Alternativa/ukrep 1 Alternativa/ukrep 2 

točke utež x točke točke utež x točke 

zakonodaja in predpisi 8 10 80 8 64 

izkušnje 4 9 36 6 24 

koristi 5 6 30 9 45 

potrebe po funkcionalnih znanjih  7 5 35 5 35 

stroški 5 4 20 10 50 

pobude vodij 6 6 36 7 42 

priporočila nadzora 7 8 56 6 42 

načrtovanje poslovanja  8 7 56 6 48 

ocena tveganja zaradi neznanja 10 9 90 7 70 

  64 439 64 420 

 

S tem ko smo pridružili še dejavnika načrtovanje poslovanja in ocena tveganja zaradi 

neznanja, smo zožili pogled pristojnih na problem. Z upoštevanjem teh dveh dejavnikov se 

bodo ukrepi preusmerili v tista področja, kjer institucije res potrebujejo funkcionalna znanja. 

Ukrepi bodo usmerjeni v prihodnost, saj bodo poleg dejanskega stanja upoštevali še 

načrtovane cilje in potrebe po znanju v zvezi s tem. Za vsebino usposabljanja je treba 

zadolžiti predstavnike menedžmenta, ki so odgovorni za poslovne funkcije, tako imenovane 

vodje poslovnih področij, ki točno vedo, kakšne so potrebe po znanju in veščinah zaposlenih.  

V predlaganem hipotetičnem primeru sta pri oceni dejavnikov obe alternativi enaki. Po 

upoštevanju tehtanih vrednosti dejavnikov po pomembnosti je prva alternativa tista, ki je 

zbrala nekaj več točk in bi jo pristojni upoštevali pri odločanju, če ne bi bilo vpliva kakega 

dodatnega ali subjektivnega dejavnika, ki so ga v raziskavi ali pri proučitvi virov spregledali.  
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8.5.9 Odločitev: izbira in potrditev alternative 

Odločitev je dejanje, ko pristojna oseba ali organ izbere in potrdi ali bolje rečeno odobri eno 

izmed predlaganih in ocenjevanih alternativ. Odločitev je torej trenutek, ko se formalno 

začnejo izvajati aktivnosti za reševanje problema. Izbira in potrditev alternative za uspešno 

zaključen proces odločanja očitno nista dovolj. V nadaljnjih korakih je treba o tej izbiri 

enoumno in enoznačno obvestiti vse tiste, ki so sodelovali v procesih odločanja, in še posebej 

tiste, ki bodo sodelovali pri izvajanju ukrepov razrešitve problema. Ker je uresničevanje 

odločitev pogojeno z uporabo virov, mora pristojni za odločanje z namenom uresničitve 

zadanih ciljev z odločitvijo odobriti tudi potrebne vire. Kako pomembna je pri odločitvi 

zavestna in nepovratna dodelitev virov, poudarja Wheelwright (1978), ki opozarja, da sprejem 

odločitve vpliva na to, da je odločitev nepovratna, tako kot tudi odgovornost za odločitev in 

njene posledice, saj z njo sproži porabo virov in stroške v zvezi s tem. 

V našem modelu predlagamo, da se postopek odločitve o izbiri alternative in potrditvi 

predlaganega ukrepa obvezno formalizira. Najbolje je sprejeti formalni interni sklep, ki ga 

izda pristojni za odločanje. Z vsebino sklepa morajo biti najprej seznanjeni tisti, ki bodo 

izvedli aktivnosti, predvidene v ukrepu doseganja ciljev, in tudi tisti, ki so pristojni za 

poslovanje področja, kjer se izvajajo ukrepi, če to niso iste osebe. Priporočamo, da naj bodo ti 

s sklepom zavezani in osebno zadolženi za njegovo izvedbo. Če je predvidena izvedba 

aktivnosti v obliki projekta, bi veljalo ob sklepu o odločitvi hkrati izdati sklep za ustanovitev 

in organiziranje projekta.  

Tako se hkrati sprejmeta odločitev in odgovornost zanjo, dodelijo pa se tudi viri in sredstva. S 

tem se ne sme mešati odgovornost za izvedbo ukrepa doseganja zadanih ciljev. Pomembna je 

tudi zahteva o poročanju o izvedbi odločitve, ki jo pristojni prav tako navedejo v sprejetem 

sklepu o odločitvi.  

8.5.10 Intuitivno ali racionalno odločanje?  

V raziskavi smo postavili tudi vprašanja o načinu odločanja. Ugotavljali smo, ali je za 

obvladovanje tveganja pomemben način odločanja. To nas je zanimalo predvsem zato, da bi 

razumeli, ali način odločanja vpliva na uspešnost upravljanja operativnega tveganja, in da bi 

lahko ta spoznanja uporabili pri zasnovi modela učinkovitega upravljanja tveganja. 

Ugotovili smo, da se pristojni odločajo na različne načine in da način odločanja ni v 

neposredni povezavi s posameznimi področji obvladovanja operativnega tveganja, kot smo jih 

opazovali v določenih kategorijah. Očitno izbira načina odločanja ni toliko odvisna od 

področja operativnega tveganja, kot je način odločanja značilen za stil vodenja in upravljanja 

ter položaj pristojnega za odločanje in druge okoliščine, v katerih se ta znajde, ko v fazah 
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odločanja proučuje problem in izbira med alternativami. Niti ne moremo trditi, da bi se na 

splošno oblikoval značilen vzorec načina odločanja pri večini proučevanih kategorij.  

Edino področji informacijske varnosti in zagotavljanja neprekinjenega poslovanja sta pokazali 

določene tipične značilnosti. Po podrobni proučitvi smo ugotovili, da se pristojni praviloma 

odločajo na racionalni način. Razlogi za to se skrivajo predvsem v organizaciji in načinu 

upravljanja tega področja. Večina institucij ima organizirano strokovno telo, ki obravnava in 

rešuje problematiko. V nekaterih primerih so to forumi za varnost informacij ali drugačne 

oblike strokovnih skupin. Odločanje v takih strokovnih krogih zahteva konsenz, ki temelji na 

proučitvi okoliščin, vzrokov in dejavnikov tveganja. 

Ugotovili smo dejavnike, katerih poznavanje in ocena nakazujeta, da naj bo način odločanja 

za ukrepe pri prenosu tveganja na tretjo osebo racionalen – in to ne glede na položaj 

pristojnega, ki odloča o zavarovanju in vključevanju zunanjih izvajalcev. Pri tej kategoriji ni 

problem čas, ki bi pristojnim onemogočal izvesti poglobljeno analizo dejavnikov in proučitev 

alternativ. Razlogi za to izhajajo iz drugih vidikov: postopki pri sklepanju zavarovanja 

premoženja običajno vsebujejo povpraševanje, pridobivanje ponudb in sklepanja polic. V 

našem modelu predlagamo, da se pred izdajo povpraševanja in pri proučevanju ponudb 

skrbno primerja in upošteva napovedani profil operativnega tveganja za področje, ki ga 

obsega zavarovanje. Pristojni naj si v skladu z načeli transparentnosti poslovanja in 

zagotavljanja enakih možnosti naročijo več ponudb različnih zavarovalnic, da bodo lahko 

izbirali med različnimi zavarovalnimi kritji in komercialnimi pogoji.  

Pri vključevanju zunanjih izvajalcev priporočamo, da se pristojni odločajo na racionalni 

način. Razlogi za to izhajajo iz naslednjih vidikov: vključitev in izbira zunanjih izvajalcev 

imata velik in globok vpliv na delovanje institucije. Proučiti in upoštevati je treba dejavnost 

zunanjega izvajalca in predvidene rezultate, ki jih bo ta realiziral v imenu in za račun 

institucije. Zaradi pogodbenega odnosa z zunanjim izvajalcem je treba proučiti pravne vidike 

in oceniti pravno tveganje, ki izhaja iz tega. Kot smo že opozorili v raziskavi, predlagamo 

oceno tveganja, ki ga prevzame, in oceno tveganja, ki ga povzroči zunanji izvajalec z 

izvajanjem dejavnosti v imenu in za račun institucije.  

V nobenem primeru ne vidimo, da bi bil problem čas, ki bi pristojnim onemogočal izvesti 

poglobljeno analizo dejavnikov in proučitev alternativ ter uporabiti racionalni način 

odločanja.  

Kot smo navedli na začetku tega podpoglavja, smo za področji informacijske varnosti in 

zagotavljanja neprekinjenega poslovanja ugotovili, da poleg pristojnih menedžerjev v 

procesih obvladovanja tveganja sodelujejo tudi strokovnjaki, specialisti s tega področja. Na 

osnovi ugotovitev raziskave, praktičnih izkušenj in spoznanj iz dosegljivih virov predlagamo, 

da se na tem področju odloča na racionalni način. Proučevanje okoliščin in dejavnikov, ki 

vplivajo na odločanje, nakazuje, da gre pri varnosti informacij za kompleksne rešitve, ki 
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zahtevajo veliko porabo virov in zahtevno organizacijo. Tudi v primerih, ko se na osnovi 

predlogov strokovne skupine odločajo pristojni več ali manj individualno, intuitivni način 

odločanja praviloma ni sprejemljiv – razen če odločanje sloni na upoštevanju ključnih 

dejavnikov in je intuitivna odločitev samo postopek izbire med dvema alternativama. Razlogi 

za priporočila uporabe racionalnega načina odločanja so tudi, da se o problematiki in 

rešitvah/alternativah na tem področju v veliki večini odločajo kolektivni organi. V splošnem 

taki organi (komisije, forumi) delujejo kolektivno in si za odločanje pripravijo strokovne 

podlage. Tudi ker gre za kolektivno odločanje, priporočamo racionalni način, ki je sploh 

primeren zaradi določanja pristojnosti in ugotavljanja odgovornosti.  

Za neposredne ukrepe sistema notranjih kontrol je bolj kot to, da se pristojni odločajo na 

intuitivni ali racionalni način, pomembno, da so ukrepi v skladu z dejanskim in načrtovanim 

profilom tveganja. Odločanje o vzpostavitvi sistema notranjih kontrol je najbolj celovito, če 

temelji na popisu procesa in oceni tveganja zaradi pomanjkljivosti in odsotnosti kontrol. 

Alternative pri odločanju morajo vsebovati take ukrepe, ki bodo spoštovali politiko 

zagotavljanja sistema notranjih kontrol in zagotavljali izvajanje načel skladnosti poslovanja. 

Priporočamo, da se pristojni o ukrepih odločajo na racionalni način zaradi zagotavljanja 

smotrnosti kontrol, katerih stroški uvedbe in izvajanja naj ne bi presegali morebitnih škod ali 

izgube zaradi škodnih dogodkov. K racionalnemu odločanju napotujemo tudi zato, da bi 

ukrepi, ki jih institucije vzpostavljajo na področju notranjih kontrol, zagotavljali trajno in 

učinkovito delovanje sistema. Trajnost je pomembna zaradi zagotavljanja revizijske sledi in 

primerjav učinkovitosti njihovega delovanja v daljših časovnih obdobjih.  

Če pristojni pri odločanju upoštevajo načrtovani profil tveganja, je intuitivni način odločanja 

relativno nadgrajen s presojo in dobi značilnosti racionalnega. V primerih razvoja izdelkov in 

procesov ter njihove informacijske podpore, ko gre za kompleksno obravnavo, pa že zaradi 

vključitve različnih strokovnjakov in organizacijskih enot priporočamo odločanje na 

racionalni način s podobnimi argumenti, kot smo jih navedli pri informacijski varnosti in 

zagotavljanju neprekinjenega poslovanja.  

Na področju zagotavljanja kadrov in njihovega znanja predlagamo, naj se pristojni odločajo 

glede na svoj stil vodenja in glede na kadrovsko politiko. Ne moremo posebej priporočiti 

odločanja na enega izmed proučevanih načinov. Ločiti je treba odločanje o kadrih, zasedbi 

delovnih mest in položajev od odločanja o njihovem usposabljanju za pridobivanje 

funkcionalnih znanj. 

Vsekakor je pri odločanju o kadrih čisto v redu, če se pristojni odločajo na intuitivni način. 

Izkušeni kadrovski strokovnjaki se lahko pri odločanju zanesejo na intuicijo, če so pred tem 

vzpostavili zadovoljivo osebno komunikacijo in dobro proučili kandidate. Odločitve o kadrih 

so specifične, saj pred odločanjem potekajo postopki ugotavljanja in preverjanja izpolnjevanja 

formalnih pogojev kandidatov. S tem se pred odločanjem, pa naj bo to s strani pristojne osebe 

na intuitivni ali racionalni način, izvedejo postopki, ki so značilni za racionalno odločanje. 
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Prav zato tudi v našem modelu priporočamo, da se pristojni za odločanje odločijo ob 

upoštevanju take predhodne racionalne presoje. Opozoriti pa je treba na pasti, ki se pojavijo 

ob upoštevanju in vplivu subjektivnih dejavnikov, na primer zveze in poznanstva, vezani in 

pogojeni posli ter aktivnosti, ki so značilni za kadrovanje. 

Pri ukrepih zagotavljanja funkcionalnih znanj v modelu priporočamo, da se pristojni odločajo 

na racionalni način. Sploh če odločanje ni v časovni stiski, je najbolje, da se temeljito 

pregledajo in proučijo vsi dejavniki, ki vplivajo na odločitev.  

Lahko pa opozorimo, da naj se v primerih, ko so na voljo viri in informacije o kadrih, te 

maksimalno izkoristi in naj se v primerih intuitivnega odločanja pristojni z njimi pravočasno 

seznanijo. V pomoč pri intuitivnih odločitvah so lahko izdelana kadrovska politika, ki 

upošteva operativno tveganje kadrov, ter redno spremljanje in poročanje o kadrih.  

Ker je intuitivno odločanje prisotno pri veliki meri odločitev o upravljanju operativnega 

tveganja v slovenskih finančnih institucijah, sploh pri odločanju v ozkih časovnih okvirjih, 

predlagamo, da se intuitivno odločanje uporabi predvsem tam, kjer imajo pristojni dovolj 

kompetenc, so suvereni, strokovno dovolj podkovani in večinoma osebno odgovarjajo za 

področje.  

To se običajno dogaja v primerih, ko je odločitev postavljena v okvire izrednih situacij, ko je 

časa za odločitev malo. V takih primerih se morajo pristojni odločiti hitro. Zaradi nenadno 

nastalih okoliščin so se v veliko primerih primorani odločati intuitivno. Ugotovili smo, da je 

način odločanja poleg nivoja odločevanja pogojen tudi z nastalo situacijo, zato predlagamo, 

da imajo institucije za take primere pripravljene načrte ukrepov. Če se zgodi, da se je zaradi 

pomanjkanja časa treba odločiti hitro na intuitivni način, je za take primere dobro vnaprej 

pripraviti postopke za nujno ukrepanje. V času priprave teh postopkov in ukrepov lahko 

predlagatelji proučijo pomembne dejavnike ter jih prilagodijo ustreznim. Taka praksa je 

primerna predvsem pri informacijski varnosti in neprekinjenem poslovanju 

8.5.11 Uvajanje modela v prakso 

Da bi imel model tudi svojo empirično vrednost, bomo nakazali možnosti njegove uporabe v 

praksi. Cilj doktorske disertacije je z raziskavo in modelom spodbuditi razvoj področja 

upravljanja operativnega tveganja v finančnih institucijah. Kot smo zapisali v prvem poglavju, 

je model namenjen upravljavcem za učinkovito, racionalno in stroškovno uspešno upravljanje 

operativnega tveganja. Ker je prikaz našega modela sestavljen iz v raziskavi proučenih 

dejavnikov, ugotovljenih procesov in postopkov odločanja pri upravljanju tveganja, obstaja 

veliko možnosti za njegovo uporabo v praksi. Empiričnost modela sicer ni bil edini in prvi cilj 

doktorske disertacije, je pa logična posledica ugotovitev raziskave. Izvedli smo test 

postavljene teorije ter nakazali priložnost za nadaljnje proučevanje in raziskovanje tega 
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področja. Prednost našega modela je v tem, da ga ni treba uvajati celovito, saj že uporaba 

njegovega dela v kateri izmed proučevanih kategorij raziskave lahko prinese uporabno 

vrednost. 

8.5.12 Projektno uvajanje modela učinkovitega upravljanja tveganja 

V raziskavi smo ugotovili, da se določene prakse v naših finančnih institucijah uvajajo na 

projektni način. To velja tudi pri upravljanju operativnega tveganja. Razlogov za tak način je 

več. Uvedba novosti običajno zahteva vključevanje strokovnjakov z različnih področij. 

Spremembe prinesejo novosti in zahtevajo tehnološke nadgradnje ter tudi večje organizacijske 

in kadrovske spremembe. Vse te aktivnosti so povezane tudi z angažiranjem in nabavo virov. 

Pristojni običajno pričakujejo nadzor nad izvajanjem nalog in poročanje o porabi virov. Tudi 

zaradi izvedbe obsežnih in kompleksnih sprememb je smotrno organizirati in izvajati 

projekte.  

Spremembe pomenijo novosti in napredek, kar prinaša možnosti razvoja in konkurenčne 

prednosti za institucije. Večinoma so spremembe posledica izvedenih projektov. Kot smo že 

navedli, sprememb običajno ne uvaja posameznik, temveč je za to potrebno večje število 

strokovnjakov, ki jih je treba organizirati, voditi in nadzirati. Treba je koordinirati aktivnosti 

in uskladiti interese, da je uvajanje spremembe učinkovito, ter zagotoviti vzajemno 

sodelovanje vseh vpletenih posameznikov. To je značilno za projektni menedžment.  

Projektni pristop zagotavlja usmerjenost k ciljem, večjo motivacijo izvajalcev, dobro 

komunikacijo med udeleženci, kontrolo in nadzor. Pri manjših spremembah zadostujeta 

iznajdljivost in inovativnost izvajalcev, ki z večjo angažiranostjo prinese določene rezultate za 

dosego zadanih ciljev. Za večje spremembe, tehnološke posodobitve, novo organizacijo, 

spremembo kulture in filozofije podjetja, spremembo prodajnega programa ter za nove 

izdelke in storitve so potrebni večji obrati ali revolucija. Take preskoke je možno uvesti na 

projektni način. S projekti je možno spremeniti način vodenja institucije, prenoviti poslovne 

procese, podpreti poslovanje z novo informacijsko tehnologijo, dodatno usposobiti izvajalce, 

uvesti nove metodologije, spremeniti izdelke in storitve. Takih sprememb se večina loti na 

projektni način. Enako velja za množico ukrepov pri upravljanju in obvladovanju 

operativnega tveganja.  

Ker odločanje obravnavamo kot del procesa upravljanja, bomo združeno in poenostavljeno 

predstavili predloge za uvajanje modela. Med ukrepe, ki jih je možno izvajati na projektni 

način, spada večina ukrepov na področju neposrednega zniževanja tveganja in ukrepi 

upravljanja človeških virov. Manj pa na področju prenosa tveganja na tretjo osebo. 

V skladu s cilji doktorske disertacije predlagamo projektno uvajanje modela odločanja in 

vodenja za učinkovito upravljanje operativnega tveganja na področju sistema notranjih 
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kontrol. Projekt velja vzpostaviti z namenom prenove poslovnih procesov. V institucijah 

vpeljani sistemi notranjih kontrol naj bodo sistematično vgrajeni postopki in metode, ki naj jih 

vzpostavi vodstvo, da bo pravilno in uspešno nadaljevalo poslovanje, zagotovilo pripadnost 

poslovnim politikam, varovalo sredstva, zagotovilo popolnost, točnost in zanesljivost evidenc 

ter izdelovanje pravilnih in resničnih računovodskih izkazov, preprečevalo in odkrivalo 

napake ter prevare v delovanju institucije.  

Notranje kontrolne dejavnosti naj se izvajajo na ravni vsake finančne storitve ali izdelka v 

okviru dnevnih poslovnih in podpornih dejavnosti institucije. Vzpostavljen naj bo stalen 

nadzor nad delovanjem sistema notranjih kontrol, ki je eden izmed predpogojev za varno, 

skrbno in učinkovito poslovanje institucije. Ustrezen sistem notranjega nadziranja je bistven 

element skrbnega in varnega upravljanja ter nadziranja poslovanja institucije. Dejavniki, ki 

sestavljajo sistem notranjega nadziranja, naj bodo: 

- uprava, ki se zavzema za odgovorno vodenje institucije ter razumno in prizadevno 

opravlja svoje dolžnosti, s čimer zagotavlja učinkovito upravljanje in nadziranje; 

- izvršilni direktorji (srednji menedžment), ki skrbno in preudarno vodijo poslovanje 

institucije; 

- organizacijske in postopkovne kontrole, podprte z učinkovitim informacijskim 

sistemom, ki omogoča skrbno in preudarno upravljanje tveganj institucije; 

- delovanje neodvisne notranje revizije, ki spremlja učinkovitost organizacijskih in 

postopkovnih kontrol. 

Sistem notranjega nadzora in sistem notranjih kontrol naj bosta sestavljena iz različnih 

sistemov, v katere so vključeni in so medsebojno tesno povezani: 

- limiti za omejevanje izpostavljenosti tveganjem, delovni postopki, poročanje in fizične 

kontrole; 

- poslovni načrt; 

- prepoznavanje in ocena tveganj ter njihovo upravljanje; 

- upravljanje kadrov in njihovo izobraževanje; 

- računovodske in knjigovodske kontrole ter dokumentiranje kontrol; 

- pooblastila; 

- razmejitev dolžnosti; 

- informacijski sistem poslovodstva; 

- politike in postopki vrednotenja; 

- kontrole sistema informacijskih sistemov; 

- neodvisna notranja revizija. 

Pri vzpostavljanju notranjih kontrol naj institucije izhajajo iz ciljev in presoje možnosti, kaj bi 

se lahko zgodilo, če kontrole niso vzpostavljene (potrebna aktivnost ne bo opravljena ali 

aktivnost ne bo opravljena pravilno). Ugotovili smo, da je pri vzpostavljanju sistema notranjih 
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kontrol ključnega pomena analiza tveganj. Pred uvedbo ali prenovo sistema notranjih kontrol 

predlagamo izvedbo popisa poslovnih procesov z identifikacijo in oceno operativnega 

tveganja.  

Korektno opravljena analiza tveganj in s strani uprave opredeljena apetit in toleranca do 

tveganj določajo sprejemljivo raven tveganj za poslovno področje. Notranje kontrole 

uporabimo kot enega izmed možnih načinov za zniževanje tveganj na sprejemljivo raven. 

Uspešne kontrole pravočasno preprečijo odmike od zastavljenega cilja ali opozorijo nanje in 

dajo sprejemljivo zagotovilo, da bodo zastavljeni cilji doseženi stroškovno učinkovito. 

V skladu z načeli ekonomike poslovanja, kot velja za vse aktivnosti, naj velja tudi za 

kontrolne aktivnosti: koristi ustrezno delujočih notranjih kontrol morajo presegati stroške, ki 

jih povzročajo. Tako naj se notranje kontrole ne vzpostavljajo za nepomembna tveganja, 

izogibati pa se je treba čezmernim kontrolam, ki so stroškovno neučinkovite. Preobsežne 

in/ali odvečne kontrole ne zagotavljajo dodane vrednosti poslovanja institucije, povzročajo 

zmedo, hkrati pa lahko pretirano poudarjanje kontrol vodi le k izpolnjevanju zahteve, pri tem 

pa uslužbenci niso več pozorni na morebitne izboljšave za doseganje ciljev. 

Projektno uvajanje sistema notranjih kontrol naj vodijo izkušeni strokovnjaki s področja 

projektnega menedžmenta. Predlagamo, da projektno ekipo sestavljajo lastniki podatkov in 

poslovnih procesov, organizatorji poslovanja, strokovnjaki za informacijsko podporo, notranji 

revizorji in pristojni za upravljanje operativnega tveganja. 

Na področju upravljanja informacijske varnosti in pri zagotavljanju neprekinjenega 

poslovanja je projektno uvajanje sprememb običajna praksa. To velja predvsem za večje in 

celovite ukrepe pri razvoju in prenovi računalniško podprte informacijske tehnologije. Ukrepi 

zagotavljanja informacijske varnosti in znižanje operativnega tveganja so običajno vključeni v 

celovite tehnološke nadgradnje računalniško podprtega informacijskega sistema. Včasih pa so 

ti ukrepi samostojne ciljne aktivnosti, ki so usmerjene pretežno v zaščito informacij. Taki 

posegi so običajni pri strojni in komunikacijski opremi. Vplivi sprememb pri informacijski 

podpori so obsežni na različnih področjih in funkcijah. Za izvedbo je potreben velik obseg 

virov. Pri tem je vključenih več strokovnjakov z različnih področij. Prav zato velja 

spremembe voditi in izvajati v okviru projektne organizacije. Zaradi obsežnih investicij in 

visokih stroškov, vključevanja množice interdisciplinarnih strokovnjakov in zahtevne 

organizacije priporočamo uporabo uveljavljenih metodologij vodenja in izvajanja projektov. 

Metodologije, katerih večina se je razvila prav pri izvajanju sprememb informacijske 

tehnologije, so prvenstveno namenjene nadzoru porabe sredstev, kakovosti in pravočasnosti 

izdelanih rešitev. Nekatere so skladne s standardi kakovosti ISO ter so namensko razvite in 

prilagojene varovanju informacij (ISO BS PSIST 7799). Uporaba teh metodologij omogoča 

strukturirano vodenje vseh vrst postopkov. Bistvo uporabe metodologij je vodenje projektov v 

nadzorovanem okolju. Tak pristop prinaša jasno določeno organizacijsko strukturo ter 
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natančno in nedvoumno opredeljuje naloge in odgovornosti nosilcev funkcij organizacijske 

strukture ter jasno opredeljena pravila za načrtovanje, izvajanje in spremljanje vseh projektnih 

nalog v institucijah. 

Taka napotila veljajo za načrtovanje in izvajanje neprekinjenega poslovanja, katerega ukrepi 

se za razliko od informacijske varnosti odražajo v pripravi aktivnosti. Odločanje in 

upravljanje neprekinjenega poslovanja je odvisno od potrebe po neprekinjenem poslovanju. 

Potrebe velja določiti za posamezne funkcije poslovanja. Priprave na neprekinjeno poslovanje 

obsegajo angažiranje virov, organizacijo in vodenje. Odločanje o tem naj upošteva predvsem 

izpostavljenost tveganju prekinitve poslovanja. Ukrepi, ki jih bodo zbrali in odobrili pristojni, 

se v veliki meri ne bodo realizirali v praksi. Posebnost sistema zagotavljanja neprekinjenega 

poslovanja je stanje pripravljenosti. Stanje pripravljenosti so načrti in nadomestni viri, ki jih 

institucije potrebujejo v trenutkih, ko je ogroženo njihovo neprekinjeno poslovanje. Za 

kakovostne odločitve o stanju pripravljenosti je treba upoštevati predvsem napovedani profil 

tveganja, ki ga institucije izdelajo z vidika ogroženosti prekinitve poslovanja nujnih funkcij. 

Tudi na tem področju velja upoštevati metodologije, ki napotujejo institucije k skladnosti z 

veljavnimi standardi kakovosti. Vpeljava modela odločanja in upravljanja na projektni način 

je smiselna zaradi tehnoloških zahtevnosti in organizacijske zapletenosti. Odločanje in 

upravljanje sistema neprekinjenega poslovanja na projektni način omogoča visoko stopnjo 

dokumentiranosti, kar je na tem področju zelo pomembno. Projektno uvajanje modela 

priporočamo še posebej zaradi tega, da se poleg vzpostavitve sistema neprekinjenega 

poslovanja za informacijsko tehnologijo in tehniko vključijo še poslovne funkcije po ocenjeni 

stopnji nujnosti poslovanja – in zato, da se v zvezi s tem pripravi organizacija poslovanja ob 

izrednih okoliščinah/incidentih ter da institucija pripravi ustrezne kadrovske načrte za take 

primere.  

Enako velja tudi na področju kadrov vpeljati predlagani model odločanja na projektni način. 

Običajno se tak projekt vodi skupaj z večjimi kadrovskimi in organizacijskimi spremembami, 

ki so vezane na tehnološke spremembe, menjave ali razširitve dejavnosti ali drugih razlogov 

za kadrovsko prestrukturiranje institucije. Običajno je hitra rast obsega poslovanja tisti razlog, 

zaradi katerega priporočamo uvedbo modela odločanja o kadrih. V tem primeru je smotrno 

odločanje po našem predlaganem modelu, ki usmerja institucijo, da si zagotovi kadrovsko 

strukturo v skladu s cilji kadrovske politike ob upoštevanju tveganja poslovanja na tem 

področju. Projektno uvajanje modela odločanja in upravljanja tveganja kadrov je še posebej 

pomembno za večje institucije, saj s tem poenotijo način upravljanja kadrov in omogočijo 

optimalno koriščenje kadrovskega potenciala glede na tveganja, ki izvirajo iz kadrov. 

8.5.13 Procesno uvajanje modela učinkovitega upravljanja tveganja 

Kot smo že ugotovili in tudi navedli, je procesno uvajanje modela primerno za tista področja 

upravljanja operativnega tveganja, kjer ne pričakujemo večjih sprememb pri organizaciji 
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poslovanja in odločanju, sploh pa tam, kjer te niso v povezavi s tehnološko podlago 

poslovanja. Tak način uvajanja sprememb je vsekakor primeren tudi za naš model odločanja 

in upravljanja operativnega tveganja.  

Sploh pa sprememb ne uvajamo procesno, če pristojni na procese gledajo radikalno, kot 

zagovorniki reinženiringa organizacije poslovanja, ki trdijo, da je treba staro organizacijo na 

neki način »ukiniti« in začeti izvajati procese znova.  

Na osnovi ugotovitev raziskave menimo, da pri procesnem uvajanju ni treba vsega preurediti 

in začeti na novo, ker obstajajo mehki načini vpeljave novosti, ki prav tako prinesejo želene 

spremembe. Procesno uvajanje modela odločanja ni nujno v povezavi s temeljito prenovo in 

preverjanjem bistva procesa – »kaj in zakaj delamo«. Radikalnost v procesnem uvajanju 

sprememb ni zmeraj dala želenih rezultatov in ni primerna za vsak poslovni sistem. S 

procesno uvedbo odločanja o upravljanju operativnega tveganja vpeljemo poleg formalnih še 

informacijske tokove, na katerih se vzpostavi obvladovanje tveganja v skladu z dejanskim in 

napovedanim profilom operativnega tveganja. Tako lahko za prenovo procesov odločanja 

uporabimo obstoječe procese in jih postopno izboljšamo (angl. continuous process 

improvement). Za procesno uvajanje modela odločanja v prvih korakih zadostuje posodobitev 

notranjih aktov, ki opredeljujejo postopke odločanja v okviru upravljanja in obvladovanja 

operativnega tveganja. Za to niso potrebne investicije in posebne metode upravljanja 

organizacije. Veliko se doseže že z uveljavitvijo ali posodobitvijo navodil za delo. Kot smo že 

omenili, procesno uvajanje modela odločanja zahteva spoštovanje in uvedbo priporočil za 

postopke identifikacije in ocenitve tveganja. Če tisti, ki odločajo o ukrepih, sledijo tem 

priporočilom, bodo vrsto in moč ukrepov prilagodili izpostavljenim nevarnostim, ki jih 

razberejo iz profila tveganja.  

Na področju prenosa tveganja naj se pristojni za odločanje o zavarovanju oseb, odgovornosti 

in premoženja poleg komercialnih ponudb zavarovalnic z obsegom jamstva in ceno 

zavarovanja soočijo še s pomembnimi dejavniki, ki odražajo izpostavljenost institucije 

tveganjem poslovanja. Za uveljavitev modela v praksi naj bo postopek presoje ponudb 

zavarovalnic opredeljen z ustreznimi navodili, v katerih so navedena pravila in dejavniki, ki 

naj jih pri tem upoštevajo tisti, ki pripravljajo predloge, in tisti, ki odločajo o ukrepih. Kot 

smo navedli v modelu, naj bo pri presoji poleg ocene komercialne ponudbe in koristi od 

zavarovanja izpostavljen tudi vidik tveganja. Opozarjamo, da lahko merjenje koristi s 

primerjavo premij in škod pri zavarovanju privede v past, če ne upoštevamo tveganj, ki jih 

pokrivajo zavarovalna jamstva. Priporočamo, da se pristojni najprej seznanijo s profilom 

tveganja in šele nato z obsegi zavarovalnih jamstev in komercialno ponudbo zavarovalnic. To 

je pogoj, da bodo zavarovalna jamstva neprimerno bolje usklajena s tveganji, ki jim je 

izpostavljena institucija.  

Podobno velja za prenos tveganja na tretjo osebo, ki za institucijo v njenem imenu in za njen 

račun izvaja dejavnosti. O vključitvi zunanjih izvajalcev naj odloča najvišje vodstvo na 
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predlog vodij poslovnih funkcij, kjer se ti pojavljajo. Priporočamo pripravo internih aktov na 

nivoju politik, ki naj obsegajo temeljna načela in postopke identifikacije ter ocene tveganja 

sodelovanja z zunanjimi izvajalci. Opredeljeno naj bo, katera tveganja prevzema zunanji 

izvajalec, in tudi, katera povzroča s svojo dejavnostjo za ime in na račun institucije. Procesno 

uvajanje modela odločanja in upravljanja operativnega tveganja zahteva poleg komercialnih 

in tehnoloških dejavnikov tudi upoštevanje pravnih vidikov sodelovanja. Ker obravnavamo 

pravno tveganje kot del operativnega tveganja, predlagamo, da se izmeri tudi pravno tveganje 

sodelovanja s tretjo osebo (identifikacija in ocena tveganja) in da se to tveganje upošteva pri 

odločanju o ukrepih obvladovanja tveganja zunanjih izvajalcev.  

Na področju upravljanja informacijske varnosti in pri zagotavljanju neprekinjenega 

poslovanja ne priporočamo procesnega uvajanja upravljanja odločanja o ukrepih upravljanja 

operativnega tveganja, razen kadar gre za manjše spremembe, ki jih povzročajo 

organizacijske ali tehnološke spremembe. V primeru, da se pristojni v institucijah vseeno 

odločijo za procesni način uveljavljanja modela, predlagamo, da se o tem vodi dosledno 

dokumentarno gradivo, ki zagotavlja preglednost sprememb in revizijsko sled.  

Kot smo ugotovili v raziskavi, je področje kadrov tisto, ki ima močan vpliv na operativno 

tveganje. Kljub temu da na področju kadrov predlagamo vpeljavo predlaganega modela 

odločanja na projektni način, moramo dopustiti možnosti za procesni pristop, če gre za 

institucije z manjšim obsegom zaposlenih, in v primerih, ko se ocena in identifikacija kadrov 

izvajata na nivoju osnovnih organizacijskih enot. 
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9 UGOTOVITVE IN SKLEPI 

V sklepnih ugotovitvah bomo poudarili ugotovitve raziskave na področju upravljanja 

operativnega tveganja in si odgovorili na vprašanje, ali so te ugotovitve dober temelj za naše 

usmeritve glede nadaljnjega razvoja tega področja. Znano je načelo, da brez tveganja ne bi 

bilo podjetniškega izziva in uspešnega poslovanja. »No risk, no bussiness«, pravi stari 

poslovni pregovor. Po drugi strani pa predstavlja tveganje nevarnost za razvoj in obstoj 

poslovanja. V doktorski disertaciji smo se spraševali, kako je možno z ukrepi obvladovanja 

tveganja zagotoviti pravo mero tveganja, da se uresničijo načrtovani cilji, in se hkrati izogniti 

nepričakovanim izgubam. Ker so tveganja, sploh operativno, v večini primerov 

nepredvidljiva, je treba primerno ukrepati. Nanje se je treba pripraviti z aktivnostmi, ki lahko 

preprečijo ali ublažijo škodne dogodke. V zavedanju, da je treba operativno tveganje 

upravljati, obvladovati na sprejemljivi ravni, smo se lotili raziskave področja upravljanja 

operativnega tveganja v slovenskem finančnem prostoru. 

9.1 Ugotovitve po proučitvi upravljanja operativnega tveganja v slovenskih finančnih 

družbah 

Ugotovili smo, da je upravljanje tveganj upravljavski proces, zato smo ga uvrstili med 

temeljne procese menedžmenta kot dejavnosti upravljanja v ekonomiji. Iz razpoložljivih virov 

smo ugotovili, da je večina raziskav in strokovnega dela pri upravljanju tveganj posvečenih 

postopkom identifikacije in ocenitve tveganja. Zavedamo se, da je za finančne institucije zelo 

pomembno, da prepoznajo, katero tveganje, s kakšno verjetnostjo in v kakšnem obsegu jim 

preti.  

Kadar odgovorni menedžerji predvidijo, da so identificirana tveganja višja od sprejemljive 

ravni, so potrebni ukrepi znižanja negativnih vplivov tveganj na poslovanje. To je znižanje na 

tisto raven, kjer koristi še presegajo škode, oziroma tisti, ki še ne ogroža obstoja in razvoja 

podjetja. Podrobneje smo se posvetili proučevanju odločanja o ukrepih, ki lahko preprečijo ali 

ublažijo škodne dogodke. V ta namen smo proučili predpise in teoretske podlage upravljanja 

operativnega tveganja. Spoznali smo, da so teoretski viri na področju upravljanja operativnega 

tveganja v večini usmerjeni v identifikacijo in ocenitve tveganja, manj pa v procese njegovega 

obvladovanja. Na tem področju smo proučili predpise in priporočila, ki so jih izdali evropski 

in nacionalni nadzorniki ter institucije, ki so usmerjene v standardizacijo in kakovost 

poslovanja. Ugotovili smo, da v finančnih institucijah potekajo procesi upravljanja tveganja v 

dveh sferah. Prva sfera so procesi identifikacije in ocenitve tveganja, druga pa njegovo 

upravljanje in obvladovanje. Želeli smo ugotoviti, kako sta ti dve sferi med seboj povezani, 

ali so ukrepi obvladovanja tveganja posledica in odraz njegove velikosti. Proučevali smo, 

kako deluje in ali je možno oblikovati celovitejše področje obvladovanja operativnega 

tveganja.  
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Pri proučevanju teoretičnih virov smo ugotovili, da je pomemben del upravljanja odločanje, in 

tako smo zaslutili priložnost za raziskavo problema. Odločitve o ukrepih obvladovanja 

tveganja vplivajo na uspešnost njegovega upravljanja. Zaradi tega spoznanja smo v 

nadaljevanju oblikovali raziskovalne cilje doktorske disertacije. Želeli smo ugotoviti, ali v 

finančnih institucijah pristojni za upravljanje operativnega tveganja sprejemajo in potrjujejo 

ukrepe, ki upoštevajo njegov profil – profil, ki kaže dejansko in napovedano izpostavljenost 

tveganju. 

Izvedli smo kvalitativno družboslovno raziskavo, s katero smo poglobljeno proučili področje 

odločanja o upravljanju operativnega tveganja. Raziskovanje smo izvedli v enajstih 

slovenskih finančnih institucijah. V raziskavi smo z metodo polstrukturiranih intervjujev 

vprašali, kdo in kako se odloča o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Proučevali 

smo okoliščine pri odločanju, predvsem pa nas je zanimalo, na osnovi katerih dejavnikov se 

pristojni odločajo; nato smo ta spoznanja povezali z načeli upravljanja tveganj.  

Proučevali smo predvsem odločitvene procese na vršni in srednji upravljavski ravni. 

Podrobno smo ugotavljali in proučili, kako se odločajo upravljavci tveganja. Procese 

upravljanja tveganja smo razdelili na kategorije, ki predstavljajo značilna področja ukrepov 

upravljanja operativnega tveganja. Identificirali smo dejavnike odločanja v posameznih 

kategorijah, kot jih zaznavajo in upoštevajo udeleženci v raziskavi. Zanimale so nas 

okoliščine, ki opredeljujejo dejavnike. Proučili smo jih z vidika njihovih vplivov na procese 

odločanj v okviru upravljanja operativnega tveganja pri postopkih njegovega obvladovanja. 

Na ta način smo raziskali vplive na odločanje in ugotovili, kateri dejavniki in kako vplivajo na 

učinkovitost ukrepov znižanja tveganja. V nadaljevanju smo ugotovili, da imajo nekateri 

dejavniki pomemben vpliv na odločanje o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja, niso 

pa realni pokazatelji izpostavljenosti institucije tveganju. Če so glavni cilji politik upravljanja 

tveganj ta znižati na sprejemljivo raven, smo naleteli tudi na take dejavnike, ki pri ukrepih ne 

vplivajo neposredno na tveganje poslovanja. Upoštevanje takih dejavnikov lahko oslabi 

predvidene ukrepe ali pa institucijo še dodatno izpostavi tveganju. Ugotovili smo, da zaradi 

tega nekateri ukrepi niso smotrni, niti racionalni.  

Nadalje smo proučevali, kako način odločanja vpliva na kakovost sprejetih ukrepov 

obvladovanja tveganja. Med racionalnim in intuitivnim načinom odločanja nismo zaznali 

posebnih razlik v kategorijah, ki smo jih proučevali. Ugotovili pa smo, da je intuitivno 

odločanje prisotno predvsem v pomanjkanju časa in primerih, ko se o ukrepih odloča 

samostojna pristojna oseba. Racionalno odločanje prednjači pri kompleksnih problemih in v 

primeru odločanja kolektivnih organov. Sicer smo v raziskavi ugotovili, da različni načini 

odločanja delno, posredno vplivajo tudi na izbiro dejavnikov in njihovih kriterijev. 

Ugotovitve raziskave, oblikovane na osnovi proučitve teorij in virov ter strokovnih izkušenj, 

ki smo jih pridobili z delom v finančnih institucijah, smo uporabili pri zasnovi modela 

učinkovitega upravljanja operativnega tveganja. 
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9.2 Uporabnost modela učinkovitega upravljanja operativnega tveganja v praksi ter 

njegove prednosti in koristi 

Identificirane dejavnike odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja in tiste, ki 

jih obravnava teorija, ter naša spoznanja iz dobre prakse smo povezali v modelu odločanja o 

ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. 

Pri snovanju modela odločanja smo izpostavili, katere dejavnike je treba upoštevati, da bodo 

sprejete takšne odločitve o izvedbi ukrepov, ki bodo pomembno prispevale k obvladovanju 

operativnega tveganja v finančnih institucijah. Pri tem smo upoštevali načelo »what to do« in 

ne »how to do«. Institucijam smo prepustili, na kak način bodo izpeljale ukrepe obvladovanja 

tveganja. Proučevali smo tudi postopke odločanja. Ali bo odločanje individualno ali 

skupinsko, intuitivno ali racionalno, večstopenjsko ali neposredno, je odvisno od 

organizacijske kulture ter načina upravljanja in vodenja posamezne institucije, pa tudi od vrste 

tveganj, ki jim je izpostavljena. In prav tveganje, ki so mu institucije izpostavljene, naj bo 

temeljno vodilo pri odločanju o ukrepih njegovega obvladovanja.  

Z modelom smo prikazali, katere dejavnike in katere njihove lastnosti bi veljalo upoštevati pri 

odločanju o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja. Model prikazuje, kako presoditi 

dejavnike in njihove vplive na odločitve o izvedbi ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja. V modelu smo predlagali, da se postopek odločitve o izbiri alternative in potrditvi 

predlaganega ukrepa obvezno formalizira, ker ima to pozitiven vpliv na postopke upravljanja 

ter zagotavlja določen nivo osebne odgovornosti in zavezanosti k ciljem.  

Za izgradnjo modela odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja smo uporabili 

modificirano metodo K-T – metodo, ki omogoča vrednotenje alternativ v procesih odločanja. 

Po tej metodi smo izvedli kvalitativno in kvantitativno ocenjevanje dejavnikov/parametrov. S 

pomočjo združevanja delnih ocen dejavnikov metoda omogoča končno oceno in razvrščanje 

alternative v skupini možnih.  

V modelu smo uvedli oceno stopnje pomembnosti posameznih dejavnikov. Ker vsi dejavniki 

niso enako pomembni, smo ob njihovi vrednosti in združevanju ocen alternativ upoštevali 

težo dejavnikov ali stopnjo njihove pomembnosti. Zato smo v skladu z metodo K-T določili 

pomembnost posameznih dejavnikov za vse obravnavane alternative. Za določitev 

pomembnosti dejavnikov smo predlagali uporabo metod SWING in SMART. Za primere v 

modelu smo uporabili metodo SWING, s katero smo tehtali pomembnost dejavnikov glede na 

njihovo vlogo pri doseganju cilja, zaradi katerega se odločamo o izbiri ukrepov obvladovanja 

operativnega tveganja. 

V modelu smo predlagali in na praktičnih primerih prikazali ocene in upoštevanje dejavnikov, 

ki imajo velik vliv na odločitve in izvedbe ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. 

Vsaka institucija lahko sama v skladu s svojim profilom tveganja identificira dejavnike, jih 
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primerja med seboj, uteži v skladu z njihovo pomembnostjo in se odloči o alternativah, ki 

prinašajo rezultate glede na njihovo politiko upravljanja operativnega tveganja. Ocena in 

tehtanje dejavnikov sta predvsem odvisna tudi apetita in tolerance do tveganja.  

Model je v praksi uporaben za oba načina odločanja. Pri racionalnem načinu odločanja je 

uporaba takega ali podobnega modela še posebej primerna. Uporaba modela omogoča presojo 

alternativ, kar spada med načela racionalnega odločanja. Racionalno odločanje zahteva 

določeno urejenost in podatkovno bogatost. V modelu so predvideni postopki analize 

dejavnikov in tehtne presoje njihovih vplivov na odločitve o ukrepih. Za izvedbo odločanja po 

našem modelu je na voljo dovolj informacij, ki jih pristojni pridobijo iz politik upravljanja 

operativnega tveganja, profilov tveganja in ponudb strokovnjakov, ki so pripravili alternative. 

Tudi v primerih intuitivnega odločanja je uporaba modela lahko pripomoček pristojnim in 

odgovornim, če to dopuščajo čas in okoliščine, v katerih se znajdejo pristojni za odločanje. 

Miselno predstavljanje dejavnikov in njihovo razporejanje po pomembnosti sta lahko tudi 

dela nezavednih procesov intuitivnega odločanja, kot jih opisujejo viri. 

Model, ki ga predlagamo, predstavlja korak k vzpostavitvi celovitega sistema upravljanja 

tveganja v finančnih institucijah, saj povezuje tri faze procesa, ki delujejo v sistemu. V 

raziskavi, izvedeni v institucijah, nismo ugotovili celovitega procesa upravljanja tveganja. 

Model neposredno povezuje procese zavedanja, to je identifikacije in ocenitve tveganja, s 

procesi obvladovanja tveganja. Procesi poročanja so neločljiv del korakov pri izvedbi 

odločanja. Predstavljen model temelji na izmenjavi informacij, ki jo zagotavlja poročanje na 

podlagi procesov identifikacije in ocenitve tveganja. Uporaba modela odločanja o ukrepih 

obvladovanja operativnega tveganja omogoča pristojnim prilagajanje ukrepov izpostavljenosti 

tveganju, ki preti poslovanju. Ukrepi so na tak način bolj smotrni in racionalni.  

9.3 Možnosti za nadaljnje raziskave 

Upravljanje operativnega tveganja je na področju procesov obvladovanja tveganja manj 

raziskano, zato predstavlja potencial za zainteresirane raziskovalce. Naše raziskovalno delo ni 

dokončno, omejili smo ga na posamezne kategorije, ki predstavljajo procese upravljanja 

operativnega tveganja v izbranih finančnih institucijah. Dosegli smo zadane cilje, ugotovitve 

naše raziskave in predlagani model upravljanja operativnega tveganja pa so zadovoljiva 

podlaga za nadaljnje raziskovanje na tem področju. Raziskovalno delo bi bilo primerno 

nadaljevati v več smereh.  

Odkrili smo procese odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja v izbranih 

finančnih institucijah v Sloveniji. Poleg načina odločanja smo poglobljeno proučili dejavnike 

odločanja, ki jih upoštevajo pristojni za upravljanje operativnega tveganja.  
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Predlagane metode in model rešujejo probleme v eni dimenziji. Z dodatnimi raziskavami bi se 

lahko uporabile metode, ki bi probleme reševale v več dimenzijah. 

Raziskovalci lahko okoliščine problema preiskujejo z enakimi ali podobnimi metodami 

raziskovanja in oblikujejo drugačne kategorije. Lahko pa uporabijo drugačne metode 

raziskovanja.  

Raziskave se lahko lotimo tudi z dopolnjenimi metodami raziskovanja v družboslovju, na 

primer z anketami. V ta namen bi veljalo razširiti vzorec raziskovanja na večje število 

institucij. Možno je z raziskavo preiti meje Republike Slovenije in poleg osnovnega cilja 

ugotavljanja načina odločanja o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja opazovati še 

značilnosti in razlike med različnimi regijami, državami, gospodarstvi.  

Menimo, da bi bila zanimiva raziskava, ki bi proučevala kulturo organizacije in njen odnos do 

upravljanja tveganj. Taka raziskava bi proučila in razkrila odnos med kulturo in načini 

odločanja. Za določene vrste institucij ali za določene regije bi lahko ugotovili značilne 

prakse, vzorce vodenja in načine odločanja. Ugotovitve bi lahko primerjali in uporabili pri 

snovanju izboljšav za učinkovito obvladovanje operativnega tveganja.  

Ker pri raziskovanju v institucijah nismo ugotovili celovitega procesa upravljanja tveganja, bi 

veljalo z nadaljevanjem raziskovanja ugotavljati, kako so povezane vse faze v procesu 

upravljanja, da bi bil dosežen končni cilj: vzpostavitev celovitega sistema upravljanja 

tveganja v finančnih institucijah. 

9.4 Sklep 

Tema, ki smo jo proučevali, je aktualna tako v teoriji kot v praksi. Gospodarska in finančna 

kriza, ki jo čutijo in ima vpliv na poslovanje finančnih institucij, zahteva od njih aktivno 

upravljanje tveganj. Prav zato smo proučili, kako potekajo procesi odločanja o ukrepih 

obvladovanja operativnega tveganja v okviru njegovega upravljanja v slovenskih finančnih 

institucijah.  

Ugotovili smo, da se o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja pristojni odločajo na dva 

načina: racionalno in intuitivno. Razen na področju zagotavljanja varnosti informacij in 

neprekinjenega poslovanja nismo ugotovili značilnega vzorca odločanja za posamezne 

kategorije, ki smo jih raziskovali. Kot tipična načina odločanja sta tako izstopali samo 

kategoriji zagotavljanja informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja. Zanju je 

značilno, da se pristojni odločajo predvsem na racionalni način. Ugotovili smo, da je vzrok 

temu kolektivno vodenje področij v večini institucij.  
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Ugotovili smo tudi, da se racionalni način odločanja uporablja za kompleksne probleme in v 

primerih skupinskega odločanja. Intuitivni način odločanja se je izkazal za primernega, ko se 

pristojni odločajo ob pomanjkanju časa. 

Na osnovi ugotovitev raziskave, proučenih virov in predlaganega modela smo ugotovili, da ni 

tako zelo pomembno, na kakšen način se pristojni odločajo o ukrepih obvladovanja 

operativnega tveganja. Očitno je uspešnost ukrepov obvladovanja operativnega tveganja 

odvisna predvsem od odločitev, ki upoštevajo njegov dejanski profil. Poleg podatkov iz 

preteklosti in ocene trenutne ravni tveganja uspešne odločitve upoštevajo še cilje, napovedi 

oziroma prihodnost, ki preti instituciji v primerih tveganja. Pomembno je, da se pri odločanju 

o ukrepih gleda na celoten spekter operativnega tveganja ter da se oceni in pretehta čim več 

dejavnikov, ki jih poznamo v zvezi s tveganjem. Tako bodo pristojni pri odločitvah zajeli tiste 

dejavnike, ki imajo dejansko vpliv na obvladovanje tveganja. V institucijah posledično ne bo 

področij brez ukrepov in prav tako ne bo močne obrambe tam, kjer ni velike izpostavljenosti 

tveganju. Tako bo obramba pred operativnim tveganjem optimalna in racionalna.  
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Priloga 1 

 

POVZETKI ODGOVOROV 

Okvir upravljanja operativnega tveganja 

Tabela 1: Okvir upravljanja operativnega tveganja – vprašanje 1: Kdo upravlja 
tveganja in kdo odloča o ukrepih obvladovanja operativnega tveganja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Na najvišjem nivoju o ureditvi okvirja za upravljanje operativnega tveganja odloča 
uprava institucije. Podlage za odločitve o ukrepih in predloge rešitev oziroma 
izbranih možnosti pripravi stroka. V nekaterih primerih so to direktorji ali vodje 
poslovnih področij. Redko so to strokovnjaki s področja operativnega tveganja. 

Odločitve na izvajalskem nivoju niso takšne, ki bi izbrale in odločale o politiki, 
temveč so to odločitve o navodilih in načinu izvedbe sprejetih in potrjenih ukrepov. 
Intervjuvanec A dodaja, da v instituciji ni celovitega pregleda nad ukrepi 

obvladovanja tveganja. 

B Odbor za operativno tveganje obravnava tematiko in pripravlja predloge ukrepov, ki 

jih potrjuje uprava. V nekaterih primerih so to predlogi direktorjev poslovnih 

področij. V pripravah predlogov niso vključeni strokovnjaki s področja operativnega 

tveganja. Odbor je posvetovalni strokovni organ in ni odločilni. Vse odločitve na 
vršni ravni sprejema uprava. V banki ni organa ali posameznika, ki bi imel celovit 
pregled nad ukrepi obvladovanja operativnega tveganja 

C Odbor za tveganja je organ, ki obravnava tudi področje operativnega tveganja in 
pripravlja strokovne podlage za izvedbo politik upravljanja operativnega tveganja. 

Politike potrjuje in o ukrepih odloča uprava. Načeloma uprava izbira in potrjuje 
predloge. Na izvajalskem nivoju pristojni odločajo o načinu izvedbe politik z 
izdajanjem internih aktov, sklepov, navodil in okrožnic. Strokovnjaki s področja 
operativnega tveganja sodelujejo samo na področju varnosti informacij. 
Intervjuvanec C dodaja, da ni celovitega pregleda nad upravljanjem in 

obvladovanjem tveganja. 

D V postopkih priprav politik sta aktivno vključena odbor za skladnost poslovanja ter 
forum za informacijsko varnost in operativno tveganje. Direktorji organizacijskih 

enot so kot lastniki operativnega tveganja določeni za svoja področja. Uprava 
institucije pregleduje in potrjuje politike. Odbor in forum potrjujeta predloge 

ukrepov upravljanja operativnega tveganja. Na izvedbenem nivoju v določenih 
primerih, ko gre za procese in postopke, odločajo o izvedbah ukrepov vodje 

organizacijskih enot. Strokovnjaki s področja upravljanja operativnega tveganja pri 
tem soodločajo. Odločitve na izvajalskem nivoju so v glavnem usmerjene v navodila 
in postopke izvajanja ukrepov. Služba notranjega revidiranja in strokovna oseba za 
obvladovanja operativnega tveganja imata celovit pregled nad izvajanjem politik 

operativnega tveganja. 

E Uprava na predlog vodstva splošnega sektorja odloča o izvajanju politike za 
upravljanje operativnega tveganja. Politika obsega ukrepe, ki jih zahtevajo predpisi 

ali pa jih ponuja dobra poslovna praksa. Institucija še nima organizacijske enote, ki 
bi strokovno skrbela za področje upravljanja operativnega tveganja. Zato se s tem 
področjem ukvarjajo posamezni vodje in strokovnjaki, ki so pristojni za področja, 

kjer se predvidoma lahko zgodijo škodni dogodki operativnega tveganja. O 
odločitvah na izvajalskem nivoju odločajo s sklepi in navodili za delo predvsem 
vodja splošnega sektorja in tisti pristojni, ki vodijo področja, na katerih se izvajajo 
ukrepi. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 
Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

F Odbor za tveganja je posvetovalni organ, ki obravnava tematiko operativnega 

tveganja. Odbor pripravlja predloge upravljanja tovrstnega tveganja. Te predloge 

sprejema in potrjuje uprava. Pristojni za upravljanje operativnega tveganja 

sodelujejo v odboru in spremljajo izvajanje politike ter o njeni izvedbi poročajo 
upravi. Pristojni za izvedbo ukrepov na izvajalskem nivoju sprejemajo odločitve o 
načinu izvedbe politike. Odbor za tveganja ima celoviti pregled nad izvajanjem 

politik in ukrepi obvladovanja tveganja na izvršilni ravni. 

G Odbor za informacijsko varnost v sodelovanju s službo za tehnično zaščito in 
inženirjem varnosti informacij pripravlja predloge politike za upravljanje 
operativnega tveganja. Politiko potrjuje uprava banke. Vse odločitve na vršni ravni 
sprejema uprava. Redko so to strokovnjaki s področja operativnega tveganja, ki 
sodelujejo na izvajalskem nivoju, kjer se sprejemajo odločitve zgolj o načinu 
izvedbe sprejetih in potrjenih ukrepov. Odbor za informacijsko varnost ima delni 

pregled nad obvladovanjem tveganja. Je posvetovalni strokovni organ, ni pa 

odločevalni. 

H V postopkih priprave in potrjevanja politike je aktivno vključena uprava institucije. 
Pristojni za posamezna področja pripravljajo predloge področnih politik pri 
upravljanju operativnega tveganja. Uprava banke nato izbira in potrjuje ukrepe. V 

instituciji ni celovitega pregleda nad izvedbo ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja. 

I Varnostni forum je posvetovalni organ, ki strokovno pokriva področja operativnega 
tveganja. Forum pripravlja predloge politik za upravljanje tveganja. Predloge 

posreduje upravi, ki jih obravnava in potrjuje. Pristojni za upravljanje operativnega 

tveganja sodelujejo pri pripravi predlogov. Vse nadaljnje odločitve na vršni ravni 
sprejema uprava. Na izvajalski ravni se na osnovi politik sprejemajo interni akti za 

izvajanje politik v praksi. Ti pristojni za izvedbo ukrepov na izvajalskem nivoju 

sprejemajo odločitve o načinu izvedbe sprejetih in potrjenih ukrepov. V instituciji ni 

celovitega pregleda nad vsemi ukrepi upravljanja tveganja. Forum je pri tem 

posvetovalni strokovni organ, ki nima izvršne in upravljavske funkcije, je pa dobro 
seznanjen z izvedenimi ukrepi.  

J V postopke odločanja o politiki je aktivno vključen direktor institucije. O politiki in 
vseh ukrepih odloča direktor na osnovi predlogov zaposlenih, ki so pristojni za 
posamezna področja. Pri odločitvah se z nasveti in mnenji vključuje pravnik. V 
instituciji je zaradi omejene velikosti omogočen celovit pregled nad izvedbo 
ukrepov obvladovanja operativnega tveganja. 

K Član uprave je član varnostnega foruma banke lastnice. Forum je posvetovalni 
organ, ki pokriva določena področja operativnega tveganja za celotno skupino, tudi 
za institucijo. Upravljavska družba prevzema politiko za obvladovanje tveganja. Vse 
odločitve o ukrepih na vršni ravni sprejema uprava. Za izvajanje politike so 
odgovorni pristojni za določena poslovna področja. O tem poročajo neposredno 
upravi. Ta ima celovit pregled nad upravljanjem politike. Institucija sama ugotavlja 

učinkovitost upravljanja tveganja. Delno se izvajajo analize učinkovitosti ukrepov 
oziroma se opazuje in primerja profil tveganja pred in po uvedbi ukrepov. Ne 

izračunavajo se stroški in racionalnost ukrepov. 
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Prenos tveganja 

Tabela 2: Zavarovanje kot področje prenosa tveganja – vprašanje 2: Kdo in kako 
odloča o zavarovanju? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A O zavarovanjih premoženja odločajo pristojni za upravljanje premoženja institucije. 
Pri tem uporabljajo načela dobre poslovne prakse in se ne ozirajo na operativno 
tveganje. Odločitve so v veliki večini intuitivne. 

B Pri sklepanju zavarovanj odločata o sklenjenih policah uprava in splošni sektor. 
Odločata se racionalno, upoštevata stroškovne vidike, vendar brez upoštevanja 
ocene operativnega tveganja. 

C Odločitve o zavarovanju sprejema uprava. Pri tem ne sodelujejo pristojni za 
upravljanje operativnega tveganja. Odločitve se v glavnem sprejemajo na intuitivni 

način.  

D Odločanje o zavarovanjih oseb, premoženja in odgovornosti sprejema uprava. O 
zavarovanjih sprejema odločitve na osnovi informacij, ki jih dobi od službe za 
organizacijo. Odločanje je z vidika stroškov večinoma racionalno.  

E Ker institucija sklepa zavarovanje sama pri sebi, ne moremo govoriti o klasičnem 
prenosu tveganja na tretjo osebo, razen v primerih, ko za zavarovanje jamči 
pozavarovalnica ali zavarovalni »pool«.  

Pri intuitivnem odločanju o zavarovanjih se ne upošteva profil operativnega 
tveganja.  

F Večino zavarovanj sklepa splošna služba in so posledica ustaljene dobre prakse. 
Odločanje o zavarovanjih je racionalno, in to izključno z vidika stroškov 
poslovanja.  

G Za zavarovanja skrbi sektor za splošne posle. O generalnih pogodbah odloča uprava 
institucije. Pri tem se z vidika stroškov poslovanja odloča na racionalni način. 

H Odloča uprava po posvetu z banko lastnico. Odločanje je intuitivno in v osnovi ne 

upošteva samo stroškovnega vidika. Temeljni dejavniki odločanja so: previdnost, 
izkušnje in napotila banke lastnice. 

I Večino zavarovanj sklepa pristojni direktor in so posledica ustaljene dobre prakse. 
Odločanje je v večini primerov racionalno.  

J Zavarovanja se sklepajo s strani banke lastnice. Odločanje o tem je v večini 
primerov intuitivno.  

K Večino zavarovanj sklepa banka lastnica. Del zavarovanj sklepa institucija sama. Pri 

tem se uprava odloča racionalno. 
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Tabela 3: Zavarovanje kot področje prenosa tveganja – vprašanje 2a.: Kateri so 
temeljni dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Temeljni dejavniki odločanja: občutek varnosti, odgovornost, nepredvidljivost. 

B Temeljni dejavniki odločanja: stroškovni vidiki in vidiki varnosti poslovanja, 
tehtanje med tveganjem in jamstvom, doseganje optimalnega obsega jamstva.  

C Temeljni dejavniki odločanja: škodni dogodki v praksi, izkušnje in informacije iz 
okolja. 

D Temeljni dejavniki odločanja: zavarovalno-tehnični rezultat, izračuni ter primerjave 
stroškov zavarovanja in škod. 

E Temeljni dejavnik odločanja: strokovne izkušnje. 

F Temeljni dejavniki odločanja: analiza stroškov in koristi. 

G Temeljna dejavnika odločanja: analiza ter primerjava premij in škod. 

H Temeljni dejavniki odločanja: previdnost, izkušnje in napotila banke lastnice. 

I Temeljni dejavnik odločanja: profil operativnega tveganja. 

J Temeljni dejavnik odločanja: usmeritve banke lastnice v skupini. 

K Temeljna dejavnika odločanja: analiza profila tveganja in usmeritve banke lastnice. 
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Tabela 4: Prenos tveganja na tretjo osebo – vprašanje 3: Kdo in kako odloča o 
prenosu tveganja na tretjo osebo? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A O pogojih in odnosu izvajanja storitev zunanjega izvajalca odloča komerciala 
institucije. V te postopke se vključujejo tiste organizacijske enote, ki pri svojem 

poslovanju vključujejo zunanje izvajalce. Odločitve se v glavnem sprejemajo na 
racionalni način. 

B Predloge pogodb z zunanjimi izvajalci pripravljajo direktorji posameznih poslovnih 

področij, v katera so vključeni zunanji izvajalci. Večina pogodb je vezanih na 
dobavitelje opreme in storitev na področju informacijske tehnologije. Za zunanje 
izvajalce se odloča uprava na predlog izvršnih direktorjev. Uprava po pregledu 
pravne službe potrjuje te pogodbe. Pri pogodbah sprejemajo večino odločitev na 
intuitivni način. 

C Institucija ima sprejeto strategijo in politike vključevanja zunanjih izvajalcev v 
poslovne procese. Zunanji izvajalci so opredeljeni kot tretje osebe, ki izvajajo 

storitve v imenu in za račun institucije. Iz politik izhajajo navodila pristojnim za 
sklepanje pogodbenih odnosov z zunanjimi izvajalci. Ti interni akti so zavezujoči za 
vse zunanje izvajalce in priporočljivi za ključne dobavitelje. Pri prenosu tveganja na 
tretjo osebo oziroma pri izvajanju storitev zunanjega izvajalca se odločajo pristojni 
za tista poslovna področja, kjer sodelujejo zunanji izvajalci. Odločitve se delno 
sprejemajo na intuitivni način, delno pa na racionalni način. 

D O sodelovanju z zunanjimi izvajalci se dogovarjajo in odločajo pristojni za 
posamezna poslovna področja. Ti pripravijo predloge za dokončno izbiro zunanjega 
izvajalca. Uprava potrjuje pogodbe, s katerimi se določijo vsebine izvajanja storitev 
s strani tretje osebe. Upoštevajo se predvsem pravni vidiki odnosa z zunanjim 
izvajalcem. Odločanje o tem je v veliki meri intuitivno. 

E Odločanje o prenosu tveganja na tretjo osebo se izvaja postopno po rastoči hierarhiji 
glede na velikost in pomembnost procesa ter zunanjega izvajalca. Pristojni vodje 

področij, kjer se v sodelovanje vključujejo tretje osebe, pripravijo ponudbe in 
predloge z izhodišči za odločanje. Ločeno pristojni za informacijsko podporo 
odločajo o zunanjih izvajalcih na področju podpore informacijskih sistemov, 

komerciala o posrednikih in zastopnikih, o ostalih izvajalcih pa služba za splošne 
zadeve. Pred sklenitvijo pogodbe pregleda in izda mnenje o njih pravna služba, ki 
predlaga sklenitev pogodb ali pa jih vrne v dopolnitve ali spremembe. Odločanje o 

vključevanju tretjih oseb je intuitivno. 

F Institucija ima opredeljeno politiko o vključevanju zunanjih izvajalcev v 
poslovanje. O pogodbenih odnosih s tretjimi osebami odločajo pristojni za 
posamezna področja, kjer se v sodelovanje z institucijo vključujejo tretje osebe. 
Sodelovanje zunanjih izvajalcev je usmerjeno v podporne aktivnosti in storitve na 

finančnem tržišču. Področje upravljanja tveganja ne sodeluje aktivno pri odločanju 
in izbiri zunanjih izvajalcev. Odločanje je pretežno intuitivno.  

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

G Proces odločanja o prenosu tveganja na tretjo osebo se izvaja v dveh korakih. 
Pristojni za posamezna področja, kjer se v sodelovanje vključujejo tretje osebe, 
pripravijo predloge z izhodišči za odločanje. Med tretje osebe štejejo zunanje 
izvajalce, posrednike in dobavitelje. Za dobavitelje urejajo odnose na področju 
podpore informacijskih sistemov pristojni za informacijsko podporo. Za druge 

zunanje izvajalce, ki so večinoma posredniki, se v poslovne procese vključuje 
področje trženja, ki pripravi podlage za odločanje in predlog pogodb. V naslednjem 
koraku o pripravljenih pogodbah izda mnenje pravno področje in predlaga upravi 
njihovo sklenitev. Odločanje o vključevanju tretjih oseb je v večini primerov 
racionalno. 

H O prenosu tveganja na tretjo osebo odločajo člani uprave. Institucija je zelo odvisna 
od zunanjih izvajalcev. Večina poslovnih procesov se izvaja ob njihovi podpori in 
sodelovanju. Za institucijo je značilno spletno poslovanje, ki predstavlja skoraj 
edini način komuniciranja s komitenti. Odločanje temelji na strokovnih ocenah o 

potrebi in načinu vključitve zunanjih izvajalcev. Pri tem ima prednost vidik 
doseganja konkurenčne prednosti. Pred odločitvijo se proučijo pravni in stroškovni 
vidiki sodelovanja. Uprava pri zunanjih izvajalcih upošteva prilagajanje tržišču in 
zagotavljanje konkurenčnosti institucije. Odločanje o vključitvi zunanjih izvajalcev 
je racionalno. 

I Institucija ima politiko sodelovanja z zunanjimi izvajalci in izvedbene interne akte v 

zvezi s tem. Pravilnik natančno opredeljuje sklepanje pogodbenega odnosa in 

prevzemanje tveganja v takih primerih. Pristojni za posamezna področja, kjer se v 
sodelovanje z institucijo vključujejo tretje osebe, pripravijo predloge pogodb. Pred 
predložitvijo upravi jih pregleda pravna služba. Upravljavci tveganja se aktivno ne 

vključujejo v procese sklenitve odnosov z zunanjimi izvajalci. Imajo pa pristojnosti 
in nalogo, da pripravijo strokovna izhodišča in po potrebi proučujejo te odnose z 
vidika varnosti informacij in osebnih podatkov. Tveganja, ki nastanejo s sklenitvijo 

pogodbenih odnosov z zunanjimi izvajalci, se ocenjujejo. O pogodbenih odnosih s 

tretjimi osebami odloča uprava banke na racionalni način. 

J O pogodbah o prenosu tveganja na tretjo osebo se na intuitivni način odloča direktor 
institucije. Pri tem upošteva priporočila lastnikov.  

K Institucija ima politiko sodelovanja z zunanjimi izvajalci in izvedbene interne akte v 

zvezi s tem. Politika je posledica strogih zahtev predpisov in ustaljene dobre prakse. 

Analize prenosa tveganja se delajo samo občasno, ob velikih ali posebnih škodnih 
dogodkih. Pogodbe se proučujejo in analizirajo tudi s pravnega vidika. 
Obvladovanje tveganj nima neposrednega vpliva v procesih odločanja o zunanjih 
izvajalcih. Pri odločanju o prenosu tveganja na tretjo osebo se delno (upravljavski 
računi, svetovanja) upošteva profil operativnega tveganja. O pogodbenih odnosih s 

tretjimi osebami odloča uprava institucije. Odločanje na tem področju je pretežno 
racionalno. 
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Tabela 5: Prenos tveganja na tretjo osebo – vprašanje 3a.: Kateri so temeljni 
dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Prenos tveganja ni osnovni motiv vključitve zunanjih izvajalcev. Vključevanje 
zunanjih izvajalcev je predvsem posledica širitev finančnih storitev institucije. Pri 
odločanju se pristojni ozirajo predvsem na spoštovanje predpisov, določeni pa na 
tveganja, ki nastanejo zaradi sodelovanja, in predvidene možne škodne dogodke. 

B Izkušnje iz pogodbenih odnosov in informacije iz okolice. 

C Veljavni predpisi. 

D Strokovna stališča funkcije skladnosti.  

E Poznavanje ponudnikov storitev in poslovne izkušnje, pri vsebini pogodb pa 
zakonske zahteve regulatorja.  

F Pristojni se ozirajo na poslovne izkušnje in spoznanja priporočil za upravljanje 
operativno tveganje. 

G Poslovne izkušnje ter zahteve predpisov in regulatorja. 

H Zagotavljanje konkurenčnosti, stroškovni učinki in dobra poslovna praksa. 

I Ocena tveganja in poslovne izkušnje z zunanjimi izvajalci.  

J Potrebe zaradi zagotavljanja konkurenčnosti in poslovne izkušnje z zunanjimi 
izvajalci. 

K Veljavni predpisi, analiza tveganja. 
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Procesi neposrednega zniževanja tveganja 

Tabela 6: Sistem notranjih kontrol kot proces zniževanja tveganja – vprašanje 4: 
Kdo in kako odloča o sistemu notranjih kontrol? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A V veliki večini so zaposleni v informatiki in organizaciji poslovanja tisti, ki 
predlagajo notranje kontrole. Odločanje je intuitivno.  

B Pristojni vodje poslovnih področij odločajo o notranjih kontrolah. O kontrolah se 
odločajo pri ustvarjanju navodila za delo in pri izgradnji informacijske podpore 

procesov poslovanja. Pri tem prevlada intuitivno odločanje.  

C Večino odločitev o sistemu notranjih kontrol sprejme služba za organizacijo. Pri 
tem ne izdelujejo analiz in ne presojajo identificiranih tveganj. Odločitve v veliki 
meri sprejemajo intuitivno.  

D Notranje kontrole so določene v navodilih za delo, ki jih na predlog direktorjev 

organizacijskih enot potrdi uprava. Navodila pripravljajo strokovni vodje poslovnih 

področij. Odločanje v zvezi s tem je intuitivno. 

E Direktorji poslovnih področij odločajo o vzpostavitvi sistema notranjih kontrol 
Kontrole so vgrajene v določene dele poslovnih procesov. Lastniki in izvajalci 
internih kontrol so določeni z internimi akti. Izvajajo se tudi nadzorne kontrole. Te 
so sicer odraz nekega tveganja, vendar niso v neposredni povezavi s profilom 

tveganja. Notranje kontrole so večinoma posledica negativnih dogodkov in 
pričakovanj. Institucija vgrajuje sistem notranjih kontrol ob uvajanju novih izdelkov 
in storitev ter ob prenovi poslovnih procesov. Pristojni se o notranjih kontrolah 

odločajo intuitivno. 

F Notranje kontrole so kombinacija posledic negativnih dogodkov in pričakovanj ter 
ocenjenega profila operativnega tveganja. Pri tem upoštevajo priporočila in zahteve 
nadzornih organov in regulatorja. Izvajajo se temeljne in nadzorne kontrole. 

Upravljavec tveganj ima posreden vpliv na sistem notranjih kontrol, za kar mu služi 
baza škodnih dogodkov, ne pa profil tveganja. Osnovne odločitve o notranjih 
kontrolah sprejema odbor za informacijsko varnost. Pri tem delno sodeluje področje 
upravljanja tveganj. Odločanje je pretežno racionalno.  

G Navodila vsebujejo opis notranjih kontrol. Te so vgrajene v določene dele poslovnih 
procesov. Pojavnost škodnih dogodkov vpliva na sistem notranjih kontrol. Sicer ni 
neposredne povezave med operativnim tveganjem in sistemom notranjih kontrol. 

Pogosto so kontrole vgrajene v poslovne procese zaradi priporočil in zahtev 
nazornih organov in regulatorja. Pri uvajanju novih izdelkov in prenovah poslovnih 

procesov se ocenjuje tveganje ter glede na to vgrajuje sistem notranjih kontrol. O 

notranjih kontrolah odločajo lastniki procesov in njihovi direktorji, ki potrdijo 
navodila za delo. Odločitve so racionalne.  

H Sistem notranjih kontrol je zasnovan na vplivu preteklih škodnih dogodkov. Pri 
uvajanju novih izdelkov in storitev ter pri informacijski prenovi podpore poslovnih 

procesov se pri vzpostavitvi sistema notranjih kontrol vključujejo odgovorni za 
poslovna področja, ki pripravijo predloge rešitev. Sistem notranjih kontrol se v 
večini primerov nahaja v navodilih za delo, ki jih potrdi uprava. Navodila za delo, v 

katerih so notranje kontrole, potrdi uprava z intuitivnim načinom odločanja. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

I Na ravni podjetja je uprava sprejela pravilnik sistema notranjih kontrol. Institucija 

ima popis poslovnih procesov in znotraj teh ima označene posamezne kontrole 
poslovanja. Pri popisih se izvaja ocena tveganja. Pri identificiranih in ocenjenih 

tveganjih se nato določijo ustrezne notranje kontrole. Navodila na poslovnih 
področjih vsebujejo poleg postopkov tudi kontrole z opisom in določitvijo njihovih 
skrbnikov. Področje upravljanja operativnega tveganja sodeluje pri vzpostavljanju 
in vzdrževanju sistema notranjih kontrol. Te so delno posledica škodnih dogodkov 
in pričakovanih incidentov ocenjenega profila operativnega tveganja. O njihovi 
uvedbi v poslovne procese odločajo pristojni direktorji. Pri tem se večinoma 
odločajo racionalno.  

J Notranje kontrole so del poslovnih procesov in so navedene v navodilih za delo. Ni 

nujno, da so kontrole odraz neposrednih ukrepov obvladovanja operativnega 

tveganja. Notranje kontrole so odraz izkušenj zaposlenih glede na pretekle škodne 
dogodke in dogodke iz okolja ter previdnih predvidevanj. Izvajanje notranjih 

kontrol je odvisno od navodil in tudi od uporabe aplikativne podpore, ki jo izdeluje 

in vzdržuje zunanji izvajalec. S potrjevanjem navodil za delo o sistemu notranjih 
kontrol odloča direktor. Odločanje je intuitivno.  

K Navodila na poslovnih področjih vsebujejo poleg postopkov tudi kontrole z opisom 
in določitvijo njihovih skrbnikov. Pri identificiranih in ocenjenih tveganjih se 
proučijo in določijo ustrezne notranje kontrole. Te so v nekaterih primerih posledica 
škodnih dogodkov, kadar so ti očitni, nekatere pa so v smeri pričakovanih 
incidentov ocenjenega profila operativnega tveganja. Izvajajo se temeljne in 

nadzorne kontrole. Osnovne predloge o notranjih kontrolah sprejemajo lastniki 

podatkov in procesov. Uprava je tista, ki je v vlogi upravljanja operativnega 

tveganja ter odloča o vzpostavljanju in vzdrževanju sistema notranjih kontrol. 
Odločanje je pretežno racionalno. 
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Tabela 7: Sistem notranjih kontrol kot proces zniževanja tveganja – vprašanje 4a.: 
Kateri so temeljni dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Poznavanje bančnega poslovanja, osebna usmerjenost v pravilnost poslovanja ter 
izkušnje pri organiziranju in informacijski podpori poslovnih procesov. 

B Strah pred napakami in zlorabami ter odgovornost za točnost poslovanja. 

C Izkušnje vodilnih delavcev. 

D Ugotovitve iz popisov poslovnih procesov, priporočila SNR in strokovna stališča 
funkcije skladnosti (angl. compliance). 

E Izkušnje z dogodki zunanjih in notranjih goljufij. 

F Ocena in analiza operativnega tveganja. 

G Škodni dogodki in zahteve notranje revizije. 

H Mnenje zunanjih izvajalcev. 

I Identifikacija in ocenitev tveganja ter profil operativnega tveganja. 

J Dosedanje poslovne izkušnje in zapisniki revizorjev s priporočili. 

K Ocena operativnega tveganja. 
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Tabela 8: Upravljanje informacijske varnosti – vprašanje 5: Kdo in kako odloča o 
informacijski varnosti?  

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A To področje strokovno pokriva in vodi inženir za varnost informacij. Pristojni na 
področju informacijske podpore sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih zaščite 
informacijskega sistema. Prav tako ni neposredne primerjave ukrepov z možnimi 
posledicami. Glede informacijske varnosti odloča o predlogih inženirja varnosti 
informacij odbor za tveganja. V pretežni meri se odločajo intuitivno.  

B Varnostni odbor obravnava ukrepe zaščite informacijskega sistema in načrte 
okrevanja po katastrofi. O informacijski varnosti odločata uprava in varnostni 
odbor. Pri tem se odločata predvsem racionalno.  

C Pri ukrepih o varovanju informacij sodeluje inženir za varnost informacij. Večina 
aktivnosti je usmerjenih v delovanje informacijske podpore. V sodelovanju z 

inženirjem za varnost informacij večino odločitev na tem področju sprejema odbor 
za tveganja. V procesih se izdeluje analiza ranljivosti, ki jo skupaj z zunanjimi 

izvajalci pripravlja varnostni inženir. Odločanje upošteva slabosti zaščite 
informacijskega sistema in temelji na racionalni osnovi. 

D Pristojni na področju informacijske podpore sodelujejo v procesih odločanja o 
ukrepih zavarovanja računalniško podprtega informacijskega sistema. Odbor za 
informacijsko varnost obravnava načrte okrevanja po katastrofi. O načrtih 
soodločajo pristojni za informacijsko podporo poslovanja. Pri tem ne sodelujejo 
upravljavci tveganj. Načrti niso nujno odraz tveganja oziroma profila tveganja na 
področju delovanja informacijske podpore. Odločanje je racionalno. 

E Pri zagotavljanju informacijske varnosti je v ospredju izpolnjevanje zahtev in 

predlogov informatikov, pri čemer ni zaznati potreb poslovnih procesov. Ukrepi so 
v glavnem navodila za izvajanje načrtov okrevanja po katastrofi in preventivni 
ukrepi zaščite informacij: zaščita se pretežno izvaja v računalniško podprtem 
informacijskem sistemu. O ukrepih odloča uprava na predlog pristojnega direktorja 
za informatiko. Odločitve se sprejemajo bolj intuitivno kot racionalno. 

F Odbor za informacijsko varnost pripravlja predloge ukrepov zaščite in 
informacijske varnosti. Varnostni odbor obravnava načrte okrevanja po katastrofi. 
Pri tem sodelujejo upravljavci tveganj in vodja odbora za informacijsko varnost. Za 

presojo in odločanje se izdeluje vsakoletna ocena tveganja delovanja 

informacijskega sistema, ki jo izdeluje posebej imenovana interdisciplinarna 

komisija. Problematiko torej obravnavata odbor in komisija. Večina članov je v 
obeh organih. Formalno gre za dva organa, sicer pa ne – dvojni organ. O 

informacijski varnosti odločajo pristojni za informacijsko podporo poslovanja. 
Predloge obravnava in potrjuje uprava. Odločanje je racionalno. 

G Ukrepi zagotavljanja informacijske varnosti so namenjeni predvsem zaščiti 
računalniško podprtega informacijskega sistema. Odbor za informacijsko varnost 

obravnava načrte okrevanja po katastrofi. Pristojni na področju informacijske 
podpore in uprava sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih zaščite 
informacijskega sistema. Pri tem ne sodelujejo upravljavci tveganj. O načrtih odloča 

predsednik uprave, ki je zadolžen za to področje, po posvetu z odborom za 
informacijsko varnost. Prevladuje intuitivni način odločanja. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

H Na področju informacijske varnosti odločajo o ukrepih zunanji izvajalci v 
sodelovanju z upravo. Uprava obravnava načrte okrevanja po katastrofi. Pri tem 
sodelujejo upravljavci tveganj, kjer ima vodilno vlogo uprava. Načrti so odraz 
tveganja oziroma profila tveganja na področju delovanja informacijske podpore, ne 
pa na področju poslovnih funkcij. Uprava potrjuje načrte okrevanja po katastrofi. 
Odločanje je racionalno. 

I V instituciji na področju informacijske varnosti pripravljajo predloge ukrepov 
pristojni za informatiko, potrjujejo pa jih člani varnostnega foruma. Pristojni na 
področju informacijske podpore sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih 
zagotavljanja varnega delovanja informacijske tehnologije. Zunanji izvajalec v 

sodelovanju s strokovnjaki s področja informacijske tehnologije izdeluje oceno 
tveganja in ranljivosti računalniško podprtega informacijskega sistema. Poleg 
tveganja vdora se ocenjuje tudi stabilnost delovanja ter preverjajo slabosti 

organizacije in kadrov. Varnostni forum in pristojni za upravljanje tveganj skupaj 

obravnavajo načrte okrevanja po katastrofi. Varnostni forum pripravlja predloge 
ukrepov, ki jih obravnava in potrjuje uprava. Odločanje je racionalno.  

J Načrti neprekinjenega poslovanja sledijo smernicam in navodilom banke lastnice, ki 
zase in za odvisne družbe pripravlja in izvaja ukrepe zaščite informacijskega 
sistema. Za strojno opremo na področju informacijske podpore se za ukrepe 
dogovarja direktor institucije z banko lastnico, z zunanjim izvajalcem pa za 

programsko opremo. Direktor o načrtih odloča intuitivno. 

K O načrtih okrevanja po katastrofi in ukrepih informacijske zaščite soodločajo 
pristojni za informacijsko podporo poslovanja, pri čemer so usmerjeni predvsem v 
neprekinjeno poslovanje informacijske tehnologije in zaščito informacijskega 
sistema pred vdorom z zunanjega okolja. Institucija s pomočjo svojih 
strokovnjakov, specialistov banke lastnice in zunanjih svetovalcev izdeluje 

periodične preglede zaščite informacijskega sistema ter poročilo v zvezi s tem. 
Varnostni forum banke lastnice proučuje te ugotovitve in pripravlja predloge 
ukrepov zaščite informacijskega sistema, ki jih obravnava in potrjuje uprava 
institucije. Odločanje je večinoma racionalno. 
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Tabela 9: Upravljanje informacijske varnosti – vprašanje 5a.: Kateri so temeljni 

dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Teoretična znanja in poznavanje področja s konferenc in seminarjev ter spoštovanje 
priporočil. 

B Opozorila in napotila banke lastnice in dobaviteljev ter informacije s strokovnih 

krogov – interesnega gospodarskega združenja. 

C Rezultati analize ranljivosti, stroški ukrepov in poznavanje priporočil. 

D Zahteve odbora za informacijsko varnost in stroški razvoja informacijskega sistema. 

E Standardi za varovanje informacijske tehnologije. 

F Zahteve regulatorja, veljavna priporočila in ugotovitve komisije. 

G Analiza tveganja poslovanja nujnih funkcij. 

H Profil operativnega tveganja na področju informacijske tehnologije. 

I Ocena tveganja in ranljivosti delovanja informacijskega sistema, stroški ukrepov, 
priporočila in zahteve regulatorja. 

J Priporočila banke lastnice in pogodbe z zunanjimi izvajalci. 

K Priporočila banke lastnice in ocena tveganja poslovanja. 
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Tabela 10: Vzpostavljanje neprekinjenega poslovanja – vprašanje 6: Kdo in kako 
odloča o vzpostavljanju neprekinjenega poslovanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Pristojni na področju informacijske podpore sodelujejo v procesih odločanja o 
ukrepih zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. Vodje posameznih poslovnih 

področij pri tem ne sodelujejo aktivno. Z načrti se strokovno ukvarja inženir za 
varnost informacij. Institucija ima sicer razporejene poslovne funkcije po nujnostnih 

razredih, nima pa navodil za delo v primerih popolnega ali delnega izpada. Prav 

tako ni neposredne primerjave ukrepov z možnimi posledicami. Načrte 
neprekinjenega poslovanja obravnava in sprejema odbor za tveganja. Poslovni 

direktorji neposredno ne sodelujejo in odločajo o ukrepih zagotavljanja 
neprekinjenega poslovanja. Odločitve se v primerih nujnih ukrepov sprejemajo 
intuitivno, za razvojne in dolgoročne ukrepe pa na racionalni način. 

B Ukrepi zagotavljanja neprekinjenega poslovanja so večinoma usmerjeni le v 
delovanje informacijske podpore. O načrtih neprekinjenega poslovanja odločajo 
pristojni za informacijsko podporo poslovanja. Institucija ima nabor poslovnih 

funkcij, ki so vključene v načrte in ukrepe neprekinjenega poslovanja. Za njihovo 
izvajanje nimajo posebnih navodil, niti za delo v primerih prekinitev ali izpada. 

Varnostni odbor obravnava načrte neprekinjenega poslovanja in načrte okrevanja po 
katastrofi. Pri tem sodelujejo upravljavci tveganj in se odločajo predvsem 
racionalno. 

C Izhodišča za načrte neprekinjenega poslovanja so potrebe uporabnikov po poslovnih 
področjih. Za to imajo v instituciji nabor nujnih poslovnih funkcij. Načrte 
neprekinjenega poslovanja obravnava in potrjuje odbor za tveganja. Pristojni za 

upravljanje operativnega tveganja obravnavajo načrte neprekinjenega poslovanja in 
sodelujejo pri testih. Ker je večina aktivnosti usmerjenih v delovanje informacijske 
podpore, pri snovanju in testiranju sodeluje inženir za varnost informacij. Vodje 

poslovnih področij ne sodelujejo in odločajo o ukrepih zagotavljanja 
neprekinjenega poslovanja. V sodelovanju z inženirjem za varnost informacij 
večino odločitev na tem področju sprejema odbor za tveganja. Odločanje o teh 
procesih temelji na racionalni osnovi. 

D Načrti neprekinjenega poslovanja so ustvarjeni po zahtevah in napotkih lastnikov 
procesov in podatkov, pri čemer sodelujejo vodje poslovnih področij. Večina 
ukrepov zagotavljanja neprekinjenega poslovanja je usmerjenih v delovanje 

informacijske podpore. Na načrte pomembno vpliva nabor nujnih poslovnih funkcij. 
Odbor za informacijsko varnost obravnava načrte neprekinjenega poslovanja in 
potrjuje predloge. O načrtih odločajo pristojni za informacijsko podporo poslovanja. 
Pri tem ne sodelujejo upravljavci tveganj. Načrti niso nujno odraz tveganja oziroma 
profila operativnega tveganja na področju delovanja informacijske podpore. 
Odločanje je racionalno. 

E Ukrepi zagotavljanja neprekinjenega poslovanja so večinoma usmerjeni v podporo 
delovanja informacijske podpore. Strokovni vodje s področij informacijske podpore 
sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. 
Neprekinjeno poslovanje je prioriteta in skrb informatike. V ospredju je 

izpolnjevanje zahtev in predlogov informatikov, ni pa zaznati potreb poslovnih 

procesov. Razen tehnoloških, za izvajanje načrtov ni navodil za delo v primerih 
prekinitev ali izpada. O načrtih odloča uprava na predlog pristojnega direktorja za 
informatiko. Odločitve se sprejemajo racionalno. 

Se nadaljuje 



Priloga 1 

 

Nadaljevanje 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

F Institucija ima nabor poslovnih funkcij, ki potrebujejo načrte in ukrepe 
neprekinjenega poslovanja. Za njihovo izvajanje imajo ustrezne načrte z navodili za 
delo v primerih prekinitev ali izpada. Pristojni na področju informacijske podpore 
sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. 
Odbor za informacijsko varnost pripravlja predloge ukrepov, ki jih obravnava in 

potrjuje uprava. Ukrepi zagotavljanja neprekinjenega poslovanja so usmerjeni 

predvsem v delovanje informacijske podpore. Varnostni odbor obravnava načrte 
neprekinjenega poslovanja in načrte okrevanja po katastrofi. Pri tem sodelujejo 
upravljavci tveganj in vodja odbora za informacijsko varnost. O informacijski 

varnosti in načrtih neprekinjenega poslovanja odločajo pristojni za informacijsko 

podporo poslovanja. Odločanje je racionalno. 

G Ukrepi zagotavljanja neprekinjenega poslovanja so usmerjeni v delovanje 

informacijske podpore. Načrte in ukrepe neprekinjenega poslovanja pripravljajo 
strokovnjaki za poslovna področja in strokovnjaki za informacijsko podporo. Odbor 
za informacijsko varnost obravnava načrte neprekinjenega poslovanja in načrte 
okrevanja po katastrofi. Pristojni na področju informacijske podpore in uprava 
sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. 

Pri tem sodelujejo upravljavci tveganj. O načrtih odloča predsednik uprave po 
posvetu z odborom za informacijsko varnost. Odločanje je intuitivno. 

H Zunanji izvajalci so pogodbeno zavezani, da omogočajo neprekinjeno poslovanje 

institucije. Pri tem z njimi sodelujejo pristojni za poslovna področja. Načrti 
neprekinjenega poslovanja so v nekaterih delih posledica profila operativnega 

tveganja. Uprava obravnava in potrjuje načrte neprekinjenega poslovanja in načrte 
okrevanja po katastrofi. Pri tem sodelujejo upravljavci tveganj, kjer ima vodilno 

vlogo uprava. Načrti so odraz tveganja oziroma profila tveganja na področju 
delovanja informacijske podpore, ne pa tudi na področju poslovnih funkcij. 
Odločanje je racionalno. 

I Institucija pripravlja načrte ukrepov neprekinjenega poslovanja za posamezne 
poslovne funkcije. V zvezi s tem ima izdelan nabor poslovnih funkcij po stopnjah 

nujnosti neprekinjenega poslovanja. Na področju informacijske varnosti pripravljajo 
predloge ukrepov pristojni za informatiko, potrjujejo pa jih člani varnostnega 
foruma. Za izvajanje načrtov ima institucija scenarije z navodili za delo v primerih 
prekinitev ali izpada v posameznih poslovnih funkcijah. Ukrepi zagotavljanja 

neprekinjenega poslovanja so usmerjeni v organizacijo in kadrovsko sestavo po 

poslovnih funkcijah ter v delovanje informacijske podpore zanje. O načrtih odločajo 
vodje izdelkov in procesov ter tehnologi, pristojni za informacijsko podporo 

poslovanja. Pristojni na področju informacijske podpore sodelujejo v procesih 

odločanja o ukrepih zagotavljanja neprekinjenega poslovanja informacijske 
tehnologije. Varnostni forum in pristojni za upravljanje tveganj skupaj obravnavajo 

načrte neprekinjenega poslovanja. Varnostni forum pripravlja predloge ukrepov, ki 

jih obravnava in potrjuje uprava. Odločanje je racionalno in poteka glede na 

zahteve standardov in predpisov. 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

J Načrti neprekinjenega poslovanja sledijo smernicam in navodilom banke lastnice, ki 
zase in za odvisne družbe pripravlja in izvaja testiranje načrtov neprekinjenega 
poslovanja. Za področje informacijske podpore se za ukrepe dogovarja direktor 
institucije z banko lastnico za strojno opremo in z zunanjim izvajalcem za 

programsko opremo. Zunanji izvajalci so pogodbeno zavezani omogočati 
neprekinjeno poslovanje. Načrti niso posledica evidentiranega tveganja. Direktor 
odloča o načrtih intuitivno. 

K Institucija pripravlja načrte in ukrepe neprekinjenega poslovanja za posamezne 
poslovne funkcije. V zvezi s tem ima izdelan nabor poslovnih funkcij po nujnosti 

neprekinjenega poslovanja. Za izvajanje načrtov ima institucija scenarije z navodili 
za delo v primerih prekinitev ali izpada. Ukrepi zagotavljanja neprekinjenega 

poslovanja so usmerjeni v organizacijo in kadrovsko sestavo po poslovnih funkcijah 

ter v delovanje informacijske podpore zanje. O načrtih soodločajo vodje izdelkov in 
procesov ter pristojni za informacijsko podporo poslovanja. Pristojni na področju 
informacijske podpore sodelujejo v procesih odločanja o ukrepih zagotavljanja 
neprekinjenega poslovanja informacijske tehnologije. Varnostni forum banke 

lastnice pripravlja predloge ukrepov, ki jih obravnava in potrjuje uprava. Odločanje 
je večinoma racionalno. 
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Tabela 11: Vzpostavljanje neprekinjenega poslovanja – vprašanje 6a.: Kateri so 
temeljni dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Teoretična znanja in poznavanje področja s konferenc in seminarjev ter spoštovanje 
standardov. 

B Opozorila in napotila banke lastnice in dobaviteljev ter informacije s strokovnih 

krogov na interesnem združenju. 

C Strokovna presoja nujnosti poslovanja in poznavanje priporočil. 

D Priporočila za informacijsko varnost in zahteve odbora za informacijsko varnost. 

E Standardi na področju informacijske tehnologije. 

F Potrebe poslovnih področij in zahteve regulatorja. 

G Analiza tveganja poslovanja nujnih funkcij. 

H Z načrti neprekinjenega poslovanja sledi institucija veljavnim predpisom in 
priporočilom. Pomemben je profil operativnega tveganja na področju informacijske 
tehnologije. 

I Ocena in analiza tveganja delovanja nujnih poslovnih funkcij ter zahteve 

regulatorja. 

J Priporočila banke lastnice in pogodbe z zunanjimi izvajalci. 

K Tveganje delovanja nujnih poslovnih funkcij. 
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Upravljanje človeških virov 

Tabela 12: Vpliv izvajalcev procesov na operativno tveganje – vprašanje 7: Kdo in 
kako odloča o tveganju kadrov?  

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Kadrovska služba odloča o kadrih. Na izbiro vplivajo objektivni formalni dejavniki, 
kot so izobrazba, izkušnje in funkcionalna znanja. Pri odločanju se ne upošteva 
neposredni vpliv kadrov na operativno tveganje. Odločanje je intuitivno.  

B Služba za upravljanje človeških virov upravlja in odloča o kadrih. Pri 
novozaposlenih preverja poleg formalnih pogojev določene dejavnike poštenosti in 
strokovnih znanj z izkušnjami. Pri kadrovskih potrebah se načrtovalci usklajujejo z 
načrti poslovanja. Pri tem se odloča na intuitivni način.  

C O kadrih odloča uprava institucije. Pri tem upošteva formalne pogoje, izobrazbo in 
izkušnje ter osebne okoliščine kadrov, ki vplivajo na zaposlitev in delovne naloge. 
Nekateri direktorji sektorjev imajo pristojnosti, da sami najdejo in predlagajo 

ustrezne kadre. Pri tem upoštevajo osebna poznanstva in posebne okoliščine, s 
katerimi identificirajo ustrezne predloge za zaposlitve in prerazporeditve. Odločanje 
je intuitivno in običajno ne temelji na podrobnih analizah. 

D Kadrovska služba in uprava odločata o kadrovskih ukrepih in tveganju kadrov. 
Služba izvaja analize kadrov in jih primerja s potrebami. Večino odločitev 
sprejemajo intuitivno. 

E Uprava na predlog službe za upravljanje kadrov odloča o kadrovski politiki in s tem 
vpliva na tveganje kadrov. Pri vrednotenju kadrov upošteva informacije, ki jih 
pridobi od nadrejenih vodij in vodij projektov. Večina odločitev je intuitivnih.  

F Odločitev o kadrih sprejema uprava na pobudo direktorjev sektorjev in 
organizacijskih enot. Pri odločitvah se posvetuje s pristojnimi za kadre, ki imajo 
nalogi izvajanja formalnih postopkov in načrtovanja kadrovskih potreb. Odločanje 
je intuitivno. 

G Na predlog službe za upravljanje kadrov uprava odloča o kadrovski politiki. Pri tem 
večinoma upošteva formalne pogoje ter ne proučuje in ocenjuje okoliščin in 
dejavnikov, ki vplivajo na operativno tveganje. Večina odločitev je intuitivnih.  

H Uprava in direktorji odločajo o kadrovski politiki. Obravnavajo vsak posamezni 
primer. Ni celovite kadrovske politike, pri kateri bi analizirali kadrovske potrebe in 

zmožnosti. Pri tem se pretežno odločajo na racionalni način.  

I Odločitev o kadrih sprejema uprava na predlog in pobudo direktorjev sektorjev in 

drugih organizacijskih enot. Kadrovska služba skrbi za formalne postopke prijave, 
izbire, sprejema in premestitve. Odločanje je pretežno intuitivno. 

J Direktor odloča o kadrih. Pri odločanju upošteva formalne pogoje, izkušnje in 
strokovno usposobljenost ter osebno poznavanje kadrov. Odloča se na intuitivni 

način.  

K Odločitev o kadrih sprejema uprava. Odločanje je večinoma intuitivno. 
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Tabela 13: Vpliv izvajalcev procesov na operativno tveganje – vprašanje 7a.: Kateri 
so temeljni dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Osebni občutek za zaposlene, rutina in praktične izkušnje. 

B Zahteve in pričakovanja pristojnih direktorjev poslovnih področij.  

C Izkušnje in poznavanje zaposlenih in kandidatov. 

D Kadrovska izpopolnjenost temeljnih funkcij poslovanja. 

E Fluktuacija. 

F Poznavanje kadrovske politike in zasedbe na ključnih funkcijah. 

G Izkušnje in poznavanje zaposlenih na ključnih funkcijah. 

H Ocena kadrov na ključnih funkcijah. 

I Zahteve in pričakovanja uprave. 

J Izkušnje s kadri in občutek za zaposlene. 

K Poznavanje zaposlenih in poslovnega procesa. 
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Tabela 14: Usposobljenost in organiziranost izvajalcev poslovnih procesov – 

vprašanje 8: Kdo in kako odloča o usposabljanju kadrov? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Institucija izvaja aktivno kadrovsko politiko, v kateri ima opredeljeni zahtevo in 

pravico uslužbencev do usposabljanja. Predloge usposabljanja lahko pripravljajo 
zaposleni, predvsem pa njihovi organizacijski vodje. O usposabljanju kadrov 

odločata uprava in kolegij direktorjev. Odločanje o usposabljanju je pravilom 
intuitivno.  

B Pristojni za poslovna področja pripravijo predloge usposabljanja. Usmerjeni so 
predvsem v zagotavljanje skladnosti, manj pa v funkcionalna znanja. Za skladnost 

upoštevajo razpise izobraževalnih centrov stanovskih organizacij in združenj. Višje 
vodstvo odloča o usposabljanju zaposlenih. Pri tem odloča na intuitivni način.  

C Kadrovska služba izdeluje letni načrt sredstev in program usposabljanj. Predloge 
dajejo direktorji sektorjev, o njih pa odloča oziroma jih obravnava uprava. 
Večinoma odloča na intuitivni način. 

D O letnem načrtu usposabljanja odloča uprava, na izvajalski ravni pa se o njegovi 
izvedbi skupaj odločajo področje upravljanja operativnega tveganja in kadrovska 
služba. Odločanje o usposabljanju se izvaja na intuitivni način. 

E Usposabljanja na strokovnih področjih in pri funkcionalnih znanjih načrtujejo 
direktorji organizacijskih enot, na področju upravljanja tveganj in varnosti 
poslovanja pa so posledica odločitev višjega vodstva na predlog odbora za varnost. 
Pri tem se odločajo intuitivno.  

F Usposabljanja na poslovnih področjih so posledica odločitev uprave na predlog 
vodij sektorjev in kadrovske službe v sodelovanju z odborom za informacijsko 
varnost. Odločitve se sprejemajo intuitivno, ne izdelujejo se izračuni stroškov in 
analize rezultatov, uspehov usposabljanja. 

G O usposabljanju za informacijsko varnost in upravljanje tveganj na predlog odbora 

za informacijsko varnost in pristojnih za posamezna poslovna področja poslovanja 
odloča uprava. Za znanja in veščine na poslovnih področjih pripravlja predloge 

služba, zadolžena za razvoj kadrov. Odločitve se sprejemajo intuitivno. 

H O letnem načrtu usposabljanja odloča uprava, ki skrbi tudi za izvajalsko raven. 
Način odločanja je intuitiven. 

I Vodje poslovnih področij pripravijo predloge z načrti usposabljanja. O izvedbi in 

udeležbi odloča uprava. Odločitve o usposabljanju se sprejemajo intuitivno, ne 

izdelujejo se izračuni stroškov in analize rezultatov. 

J O načrtu usposabljanja odloča direktor. Pri tem se odloča na intuitivni način. 

K O usposabljanju odloča uprava. Večino predlogov usposabljanja pripravita služba 
za razvoj kadrov in služba za trženje. Odločitve o usposabljanju se sprejemajo 
intuitivno. 
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Tabela 15: Usposobljenost in organiziranost izvajalcev poslovnih procesov – 

vprašanje 8a.: Kateri so temeljni dejavniki odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Vpliv predpisov in okolja, osebne izkušnje vodij ter usmerjenost k izobraževanju in 
doseganju znanj. 

B Zahteve zakonodaje in priporočila revizorjev. 

C Zahteve pristojnih za poslovna področja. 

D Potrebe po funkcionalnih znanjih. 

E Potrebe stroke za razvoj in podporo poslovanja ter varovanje informacij. 

F Potrebe poslovnih funkcij. 

G Priporočila revizorjev in presojanje morebitnih koristi. 

H Predpisi in aktualna problematika v poslovnih funkcijah. 

I Pobude vodij in varnostnega foruma. 

J Zakonodaja in predpisi ter priporočila revizorjev. 

K Potrebe po funkcionalnih znanjih. 
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Način odločanja o ukrepih 

Tabela 16: Racionalno odločanje – vprašanje 9: Kako razumete racionalno odločanje 
in kateri so po vašem mnenju dejavniki tovrstnega odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Racionalno odločanje je preračunljivo in preudarno. Je takšno, pri katerem se pred 
izbiro rešitve ugotavlja, kakšni bodo stroški in kakšne bodo posledice ukrepov.  

B Gre za odločanje, ki se izvaja po zaporednih postopkih, pri katerih se ugotavljajo 
prednosti in slabosti ukrepov. Gre tudi za tehtanje med vložkom in izplenom, tako 
da se upoštevajo izračuni stroškov in ocena posledic. Dejavniki so koristi pred 
stroški. 

C Racionalno je razumsko odločanje: sprejemanje odločitev na osnovi analize znanih 
in delno neznanih dejstev, ki bi na odločitev lahko imele vpliv. Čeprav se razume 
zelo tehnokratsko, razumsko odločanje ob upoštevanju vseh dejstev in možnih 
posledic vodi k holističnemu pogledu na svet in k boljšim rešitvam za vse vpletene. 
Racionalno odločanje pomeni tudi izključitev čustev, ki bi lahko povzročila 
sprejetje iracionalne odločitve. 

D Racionalno se odločimo, ko med več možnimi alternativami na podlagi objektivnih 
kriterijev izberemo tisto, za katero menimo, da bo najboljša. Alternative na podlagi 
kriterijev analiziramo in se odločimo za najboljšo. 

E Za racionalno odločanje potrebujemo čas in podlage, ki nam bodo pomagale izbrati 
pravo odločitev. Racionalno odločanje pojmujemo kot odločanje, ki temelji na 
specifičnem znanju za pripravo ustreznih podlag. Za pripravo kakovostnih podlag, 

na podlagi katerih sprejmemo odločitev, je nujno imeti na voljo dovolj časa. 
Racionalno odločanje ni hipno. Dejavniki racionalnega odločanja so: znanje, viri, 
čas, informacije, sposobnost povezovanja. 

F Racionalno odločanje je produkt uma, ko hkrati intuicijo potisnemo v ozadje. V 
takšnih miselnih procesih analiziramo dejavnike, ki vplivajo na problem z 
razumom, in se nato odločimo. Dejavniki racionalnega odločanja so: seštevek 
plusov in minusov, ki ponudi odločitev o tem, ali se odločiti za možnost A ali 
možnost B, pregled in analiza storjenega, ocenjevanje situacije. 

G Racionalno odločanje pomeni odločanje na osnovi preverjenih dejstev ob 
upoštevanju objektivnih dejavnikov. Pomeni tudi neimpulzivno, premišljeno 
dejanje. Dejavniki racionalnega odločanja so: red, odločnost, avtoritativnost, široko 
razmišljanje, osredotočenost. 

H Racionalno odločanje je odločanje na osnovi analize dejstev in preverjanja ciljev. 
Racionalno odločitve upoštevajo gola dejstva. Dejavnika racionalnega odločanja sta 
preračunljivost in objektivnost. 

I Racionalno se odločamo, ko dobro proučimo cilje, koristi in potrebne vložke. 
Racionalno odločanje temelji na večfaznih korakih in izbiri različnih možnosti. 
Dejavniki racionalnega odločanja so analiza, tveganje in izbira. 

J Racionalno odločanje temelji na analitičnih postopkih, lahko matematičnih in 
statističnih. Uporablja se v situacijah, ki se ne ponavljajo in je na voljo dovolj 
informacij. Dejavnika racionalnega odločanja sta analiza in informacije. 

K Človek se odloča racionalno, ko se odloča po skrbnem premisleku na osnovi 
argumentov in logične analize pridobljenih podatkov. Dejavniki racionalnega 
odločanja so podatki, proučitev, premislek. 
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Tabela 17: Intuitivno odločanje – vprašanje 10: Kako razumete intuitivno odločanje 
in kateri so po vašem mnenju dejavniki tovrstnega odločanja? 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

A Intuitivno odločanje je sprejemanje odločitev na podlagi osebnega, notranjega, tako 
imenovanega subjektivnega občutka. Običajno se tako odločajo tisti, ki so v časovni 
ali kaki drugi stiski. Včasih je lahko takšno odločanje napačno, saj različni subjekti 
različno razmišljajo in se pri tem preveč zanašajo na svojo intuicijo. 

B Gre za odločanje po občutku, nezavedno odločanje, ki je lahko odvisno od več 
dejavnikov. Ti dejavniki so mešanica znanja, izkušenj, simpatij do situacij, 
predmetov in ljudi. Večinoma ženske temu pravijo šesti čut. Nezavedno odločanje 
ima za podlago objektivno znanje in izkušnje. Na tak način se odloča v primerih, ko 
ni dovolj dobrih podlag za analize in ni časa za temeljito proučitev situacije, možnih 
različic in posledic odločitev. 

C Intuicija je sposobnost razumevanja nekaterih stvari brez pojasnjenega izvora tega 

znanja. Gre za neka znanja in vedenja, ki so v nas in za katera ne znamo ali ne 

moremo pojasniti izvora. Intuitivno se odločamo, ko imamo na določenem področju 
dovolj izkušenj. Iz izkušenj tako presodimo, ali vemo dovolj za sprejetje odločitve, 
ki bo prinesla želen rezultat. 

D Intuitivno se odloča hitro, brez razmišljanja, sploh kadar so vse možne alternative 
enako sprejemljive ali enako nesprejemljive. Odločevalec je v primeru intuitivnega 
odločanja zelo samozavesten in prepričan, da se odloča prav, ter temu tudi sledi. 

E Intuitivno odločanje je odločanje in ravnanje v skladu s svojimi občutki, zaznavo, ki 
je lahko popolnoma drugačna, kot jo pogojuje razum oziroma ego. Intuitivno 
odločanje omogoča hitre odločitve, ni pa primerno za kompleksne probleme. 

F Intuitivno odločanje je odločanje po občutku, notranjem vzgonu. To lahko tudi 
pomeni, da se glede pomislekov v nekem trenutku odločimo tako, kot tisti trenutek 
menimo, da je prav. Če si to lahko privoščimo (glede na težo pomislekov), skušamo 
moč razuma potisniti v ozadje ali ga pregnati, čeprav slednje redko kdaj uspe. Pri 
odločitvah sta oba magneta, tako razum kot čustvo, zelo močna dejavnika. Pri 
tehtanju o odločitvi je bolje, če je tehtnica nagnjena v korist razuma. 

G Intuitivno odločanje je odločanje na osnovi občutka, ki omogoča sposobnost 
nezavednega prepoznavanja vzorcev iz okolja za sprejemanje hitrih odločitev. 
Prednost intuitivnega odločanja je predvsem njegova hitrost, slabost pa, da pri 
intuitivnem odločanju ne upoštevamo vseh razpoložljivih okoliščin in dejstev, kar 

lahko privede do napačne odločitve. 

H Gre za odločanje, ki upošteva znanje in izkušnje ter nastane v delni podzavesti. 
Takšno odločanje temelji na izkušnjah in je podzavesten proces, zato odločevalec v 
veliko primerih ne zmore obrazložiti in utemeljiti svoje odločitve. Proces je odvisen 
od vloge in osebnostnih lastnosti tistega, ki odloča.  

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

Intervjuvanci Povzetki odgovorov 

I Intuitivno odločanje je način odločanja kompetentne osebe, ki ima na 
obravnavanem področju veliko delovnih izkušenj – prakse. Tovrstno odločanje je v 
največji meri prisotno pri vrhnjem menedžmentu, ki se lahko o določeni 
problematiki odloči glede na pretekle izkušnje, kljub drugačnim indikatorjem, ki 
izhajajo iz analiz. Za tovrstno odločanje je predvsem pomembno, da odločevalec 
uporablja hevristiko v povezavi z algoritmi. Pomembno je tudi, da zna snovati 

miselne vzorce različnih dogodkov, razvrstiti relevantne informacije in alternative, 
jih ustrezno sestavljati v celoto ter povezati s še sprejemljivim kritičnim mišljenjem. 

J Intuitivno odločanje se največkrat uporablja v izrednih situacijah, ki jih nismo 
predvideli, ko ni dovolj časa ali ko niso znane alternative. Negotovost je okoliščina, 
ki sili pristojne v intuitivno odločanje. Odločanje sloni na notranjih občutkih, 
izkušnjah in rutinskih sposobnostih. Pristojni za odločanje pri intuitivnem odločanju 
uporabljajo bolj občutke kot informacije iz okolja in v manjši meri neposredne kot 
posredne sugestije. 

K Gre za odločanje, ki temelji na znanju in čustvih. Običajno se tako odloča, ko ni 
ustreznih podatkov in dejstev o nastali situaciji in možnih rešitvah. Pri intuitivnem 
odločanju prevladujejo nagnjenja k določeni osebi ali stvarem. Tisti, ki tako odloča, 
se odloča subjektivno in se poistoveti s situacijo ter jo jemlje kot svojo.  

 


