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POVZETEK 

Banke pri poslovanju večinoma razpolagajo z denarjem svojih vlagateljev. Banke torej 

upravljajo tuj denar, ki ga naprej posojajo kreditojemalcem, kar za banko predstavlja različna 

tveganja. Za ugotavljanje, merjenje in upravljanje s tveganji banka določi politiko obvladovanja 

tveganj. Za vsako od vrst tveganj morajo biti določeni ukrepi in postopki za njihovo izvajanje. 

Namen zaključnega projektnega dela je opisati bančništvo in njegovo delovanje. Podrobneje 

smo pregledali bančna tveganja in način njihovega opravljanja v Sloveniji. Ugotovili smo, da 

banke v času krize niso popolnoma obvladovale bančna tveganja, posebno leta 2013, ko smo 

zabeležili veliko izgubo bančnega sektorja. Po sprejetju Basel III so se banke podrobneje 

fokusirale na upravljanje tveganj ter izboljšale plačilne discipline. 

Ključne besede: bančništvo, bančna tveganja, banke, Basel, kapitalska ustreznost, upravljanje.  

 

SUMMARY 

When doing business, banks mostly operate with their depositors' money. As such, banks 

handle foreign money that is loaned to the debtors, which may present various risks to the 

loaner. For this reason, a risk handling policy is established in each bank, so as to assess, 

measure, and handle them. For each type of such risks, adequate measures (and procedures for 

their execution) must be determined and taken. The aim of this thesis is to describe banking and 

its operation and to study more in-depth banking risks and the way in which they are managed 

in Slovenia. Findings show that during the period of economic crisis, banks did not have 

complete control over banking risks, especially in the year of 2013, when severe losses in the 

banking sector could be observed. After the implementation of Basel III, the banks have focused 

on managing banking risks and improving financial discipline. 

Key words: banking, bank risks, Basel, capital suitability, management. 
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1 UVOD 

Bančništvo je pomembna dejavnost za vsako državo. Države stremijo k finančno stabilnemu 

bančnemu sistemu, ki mu javnost zaupa, kar je tesno povezano z gospodarsko rastjo in razvojem 

države. Pomembna dejavnost v bančništvu so bančna tveganja. Upravljanje bančnih tveganj 

predstavlja kompleksno in zahtevno področje, na katerem velja več smernic ter postopkov. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Bančništvo se je v zgodovini hitro in v velikem obsegu spreminjalo. V tem kontekstu se ne 

moremo izogniti bančnim tveganjem, ki so imela pomembno vlogo pri delovanju in razvoju 

bank ter bančništva in tudi pomemben učinek na samo gospodarstvo.  

Tveganje lahko v splošnem opredelimo kot odstopanje dejanskega rezultata od pričakovanega 

(Stubelj, Dolenc in Laporšek 2016, 104). Iz narave in obsega poslovanja bank izhaja več vrst 

tveganj, ki so jim izpostavljene, in sicer kreditno tveganje, tržno tveganje, obrestno tveganje, 

likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tveganje, tveganje ugleda, kapitalsko 

tveganje in tveganje dobičkonosnosti (Banka Slovenije 2007). Banke se aktivno pristopajo k 

upravljanju tveganja, ker s tem ustvarjajo konkurenčno prednost. Banke, ki delajo napake pri 

upravljanju s tveganji, na ta način zmanjšujejo dobiček ali pridelajo izgubo (Fišer 2010a, 65). 

V zaključni projektni nalogi bomo podrobneje pregledali šest vrst bančnih tveganj, tj. kreditno 

tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje (ki je del tržnega tveganja), operativno tveganje, 

tržno tveganje in kapitalsko tveganje. Pregledali bomo značilnosti tveganj, način in orodja 

merjenja, kako se banke zavarujejo pred obravnavanim tveganjem ter druge aktivnosti. V praksi 

na prvo mesto postavljajo kreditno tveganje, ki ga poznamo tudi pod izrazom riziko izpada 

terjatev. Tako se pojavi bojazen zaradi delnih ali popolnih izgub pri tveganjih. To tveganje 

pomeni, da kreditojemalec ne bo mogel poravnati svojih obveznosti iz naslova različnih 

dogodkov. Večina bančnih transakcij je povezana s kreditnim tveganjem. Poznamo več 

dejavnikov, ki vplivajo na kreditno tveganje (okolje, panoga in podjetje), zato se je razvilo tudi 

več vrst analiz kreditnega tveganja (kvantitativna, kvalitativna in klasična kreditna analiza). 

Obrestno tveganje nastane zaradi gibanja obrestne mere. Ta tveganja se spreminjajo mesečno 

na odboru za upravljanje z bilanco banke. Valutno tveganje je tveganje, ki nastane zaradi 

spremembe tečaja valute. Večinoma se pojavlja le za vrednostne papirje, ki se izdajajo v tuji 

valuti. Banke imajo sprejeto politiko, da nalagajo sredstva v vrednostne papirje, ker pa nalagajo 

tudi v vrednostne papirje tujih valut, je to tveganje za banke aktualno (Fišer 2010b, 66). 

Operativno tveganje je tveganje, povezano z nastankom izgub. Povezano je s pravnim 

tveganjem iz različnih okoliščin: nepravilni in neustrezni speljani notranji procesi, nepravilno 

ravnanje z ljudmi, nepravilno oz. nedelovanje sistemov ali zunanji dogodki. S tem tveganjem 

povezujemo tudi IKT, ki je posledica nedelovanja pravilnega informacijskega sistema, in 
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pravna tveganja, ki izhajajo iz nepravilnega ravnanja z zakoni, akti ter drugimi priporočili. 

Tržno tveganje nastane zaradi spreminjanja tržnih cen dolžniških in lastniških vrednostnih 

papirjev, blaga oziroma deviznih tečajev. Torej je finančno tveganje, ki nastane zaradi bojazni, 

da se bodo cene surovin, obveznosti in terjatve iz naslova vrednostnih papirjev ter valute 

spremenile na trgu. Med tržna tveganja umeščamo tudi valutno tveganje. Kapitalsko tveganje 

je merilo za solventnost banke in se nanaša na neustrezno sestavo kapitala bank glede na njen 

način poslovanja. Banke s kapitalom zavarujejo sredstva njihovih vlagateljev in investitorjev, 

kar pomeni, da ustrezna višina kapitala predstavlja rezervo za bančna tveganja (Banka Slovenije 

2007). 

Banka Slovenije, skladno z Zakonom o Banki Slovenije, deluje kot nadzorni organ slovenskega 

bančnega sistema. Kot nadzorni organ skrbi za stabilnost valute in splošno likvidnost 

plačevanja v državi ter do tujine. Glavne naloge Banke Slovenije so uravnavanje količine 

denarja v obtoku, skrb za splošno likvidnost bank in hranilnic ter opravljanje nadzora nad 

bankami in hranilnicami (Banka Slovenije 2017a). Banka Slovenije je članica Evrosistema, ki 

jo vodi Evropska centralna banka. (Evro – za vse nas 2017). Banka Slovenije kot članica 

Evropskega sistema centralnih bank izvaja naloge, ki so ji bile dodeljene skladno s pravili 

Evropske centralne banke. Evrosistem deluje centralizirano, saj vse odločitve sprejemajo v 

Evropski centralni banki. Operativne naloge izvajajo decentralizirano preko nacionalnih 

centralnih bank, ki jim posredujejo mednarodne veljavne določbe in standarde, ki jih morajo 

upoštevati v državi (Banka Slovenije 2017b). Znotraj Evrosistema oblikuje Evropska centralna 

banka denarno politiko, ki ji morajo druge centralne banke slediti. Tako imamo razne ukrepe, 

kot so CUDOR, Basel in drugi ukrepi.  

Še posebej pomemben, tudi z vidika tveganj, je sistem Basel III, ki zajema tri stebre. Prvi steber 

ureja minimalne kapitalske zahteve, drugi steber ureja nadzor in upravljanje s tveganji, tretji 

steber pa tržno disciplino (Bank for international Settlements 2011a). Ob Basel III je še posebej 

pomemben paket CRD IV, katerega namen je, da okrepi odpornost bančnega sektorja v 

Evropski uniji. Pri tem je še posebej pomembna Direktiva o kapitalskih zahtevah, ki med 

drugim določa blažilnike za sistemska tveganja, kapitalske blažilnike in druge blažilnike 

(Direktiva 2013/36EU Evropskega parlamenta in sveta 2017). Cilj ukrepa je, da bančništvo 

absorbira šoke, ki izhajajo iz finančnega in gospodarskega stresa ne glede na vir (European 

banking authority 2017). 

V zaključku projektne naloge bomo predstavili analizo in kazalnike upravljanja tveganja na 

ravni slovenskega bančnega sistema. Podatke bomo pridobili iz letnega poročila Banke 

Slovenije 2016. S temi podatki so posamezne banke skope in jih ne objavljajo. Večinoma so to 

interni podatki, zato ni na razpolago veliko študij in neodvisnih analiz.  



 

3 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je obravnavati bančna tveganja v slovenskem bančnem 

sistemu. 

Cilji zaključne projektne naloge: 

 predstaviti razvoj bančništva; 

 prestaviti delovanje bančnega sistema v tujini in doma; 

 opredeliti bančna tveganja, način upravljanja z njimi in določbe, ki veljajo na tem področju;  

 prikazati kazalnike tveganj v slovenskem bančnem sistemu za leto 2016. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi bomo za pridobivanje potrebnih informacij skrbno pregledali že 

obstoječe izročke, knjige, splet in druge vire informacij s področja bančništva ter bančnih 

tveganjih.  

Naloga bo sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Teoretični del bo temeljil na 

domači in tuji literaturi s področja. Pri teoretičnem delu bomo uporabili naslednje metode: 

 metodo opisovanja oziroma deskripcije (opisovali bomo dejstva, procese in pojave), 

 metodo komparacije (primerjava različnih virov) in 

 metodo kompilacije (prevzemanje različnih virov). 

Empirični del bo zajemal pregled kazalnikov tveganj, pri čemer bomo podatke pridobili iz 

poročil Banke Slovenije. Prikazali bomo splošne podatke tveganj za tekoče leto 2016 na ravni 

slovenskega bančnega sistema in primerjali razlike med bankami. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavka: 

 Bančna tveganja so pereči problemi za bankirje, ker s tveganji lahko pridelajo izgubo ali 

dobiček; na to temo obstaja veliko ukrepov, zaradi česar je treba tveganja učinkovito 

upravljati. 

Omejitev: 

 Nedostopnost finančnih in poslovnih podatkov bank, na podlagi katerih bi lahko 

ovrednotili bančna tveganja ter način upravljanja z njimi v posamezni banki.  
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2 BANČNIŠTVO 

2.1 Razvoj bančništva 

Razvoj bančništva je povezan z razvojem denarja. Skozi različna zgodovinska obdobja so se 

plačilna sredstva, vrsta plačil, vrednost dobrin in odnos ljudi do rabe plačilnih sredstev 

spreminjali.  

V preteklosti skorajda ni bilo blaga, ki ga ne bi lahko uporabljali kot denar (na primer tobak, 

riž, živina, srebro, zlato itd.). Blago se je tako uporabljalo kot menjalni posrednik. Postopno se 

je začel proces dematerializacije blaga kot menjalnega posrednika, saj so ljudje vedno manj 

mislili na uporabno vrednost blagovnega denarja, ki so ga uporabljali kot plačilo (Ribnikar 

1997, 10). 

Prvi zametki organiziranega bančništva in menjave blaga segajo v vzhodno Mezopotamijo v 

četrto tisočletje pred našim štetjem. Posli so bili takrat osredotočeni samo na hrambo, posojanje 

in prodajo blaga (Waltritsch 1983a, 15). V Siriji in starem Babilonu so imeli storitve že bolj 

razvite in s tem so se razvila tudi plačilna sredstva. Zgodovinsko odkritje je znana zbirka 

Hamurabijevih zakonov iz približno leta 1700 pred našim štetjem (Bobek 1989a, 9). Del zakona 

se nanaša na banke in določa plačilna sredstva ter druga pravila. Glavno vlogo pri plačilnih 

sredstvih je imel rž, uporabljali pa so tudi zlato in srebro. Ti dve plačilni sredstvi nista bili 

obdelani v kovnicah, zato so jih tehtali in imeli za enoto težino (Orožen 1973a, 8). Posojali so 

tudi razne druge dobrine, ki so bile takrat nujno potrebne za preživetje. V promet so dajali še 

žito, volno, olje in druge potrebne dobrine. V zakonu je bilo določeno, da je treba plačevati 

fiksne obresti, ob katerih je tudi določilo izplačila kreditov in odpisa kreditov. Hamurabijev 

zakonik je tako postal izhodišče za bančne določbe na tem področju. Ljudje, ki so v tistem 

obdobju pridelovali razne dobrine, so jih najraje shranili v templje. Tako so ti templji 

shranjevali dobrine in jih dajali na kredit. Templji so imeli razne funkcije v zgodovini, ker so 

opravljali funkcije finančne in komercialne dejavnosti, lahko rečemo, da so prvi zametki 

današnjih poslovnih bank (Bobek 1992a, 8).  

V časih stare Grčije in rimskega imperija zasledimo, da je bil dosežen najhitrejši razvoj 

bančništva. Prvi denar so začeli kovati Lidijci pod vladavino kralja Kreza. Denar je bil 

opremljen z državnim grbom. Grki so od njih prevzeli kovanje oziroma proizvodnjo denarja. V 

Grčiji so imeli v mestu Atene srebrne rudnike in so lahko kovali srebrne kovance; imenovali so 

jih drahme, manjše kovance pa obolos (Waltritsch 1983b, 18). Tako so Grki vrednosti 

shranjevali v templjih, posamezni svečeniki pa so s posojanjem denarja povečevali premoženje. 

Pri Grkih tudi zasledimo, da so imeli napredno bančno knjigovodstvo, zasnovali so državno 

banko, ki se je razširila po državah, ki so nastale z imperijem Aleksandra Velikega (Orožen 

1973b, 8–9). 



 

5 

Stari Rim je sprejel denarne posle, ki so prišli preko Sicilije iz Grčije. Trapeziti so se prvi 

ukvarjali z denarnimi posli. V 4. stoletju pred našim štetjem so te ljudi imenovali tudi mensarii 

(beseda izvira iz latinščine in pomeni, miza). Ta dejavnost se je sčasoma hitro razvijala in 

oblikovala v smeri, mensarii pa so začeli dajati tudi posojila ter sprejemati depozite. Razširitev 

bančništva v starem Rimu je bila povezana z nastankom knjigovodstva in z dopolnitvijo pravnih 

predpisov o denarnem poslovanju (Veselinovič 2003a, 9). Leta 568 pred našim štetjem so začeli 

v rimsko cesarstvo vpadati Langobardi. To je bil razlog, da so se začeli narodi preseljevati. S 

tem dogodkom je bilo konec razvoja takratnega bančništva (Bobek 1989b, 11).  

Razvoj bančništva je od obdobja preseljevanja narodov do križarskih vojn nekoliko zastal. V 

tem obdobju je bil znan bančni poklic menjalec denarja, izoblikoval pa se je tudi poklic 

posojevalec denarja, ki je zbiral depozite za dajanje kreditov. V srednjem veku so nastali 

dvostavno knjigovodstvo, menica in depozitna potrdila. V tem obdobju so se razvili tudi prvi 

korespondenti, menica pa je pridobila vlogo kreditnega instrumenta (Veselinovič 2003b, 9). 

Po propadu rimskega imperija so kovanci, ki so bili takrat v Evropi, večinoma odtekli v Bizanc. 

Šele leta 1485 se začne nova doba za Evropo in trgovanje z dobrinami. Evropejci odkrijejo 

»New World« oziroma nove trge. Začnejo trgovati z Indijo, Severno in Južno Ameriko, Afriko, 

Jugovzhodno Azijo, Avstralijo in Novo Zelandijo. Tako začnejo evropski mornarji pluti po 

oceanih in razvijajo se pomorsko-trgovske poti med državami (Davies 2002, 176).  

V srednjeveški Italiji zasledimo nastanek sodobnega bančništva, kjer so menjalci denarja 

postajali čedalje pomembnejši. Zapuščina takratnega bančništva je vrsta kredita, ki ga po 

lombardijskih bančnikih imenujemo lombardni kredit. V tem obdobju se je pojavila tudi širitev 

javnopravnih bank v Španiji, Nemčiji, Italiji, Nizozemski, Franciji in v drugih državah. 

Prelomnica v razvoju bančništva je nastopila leta 1852, ko je bila v Parizu ustanovljena banka 

Credit Mobilier, delniška družba, ki je močno odstopala od lastninske sestave večine takratnih 

zasebnih bank. Delniška družba je namreč imela večje število delničarjev. V 19. stoletju so 

začele delovati tudi hranilnice, ki so zbirale razpršena sredstva prebivalstva na določenih 

območjih (Veselinovič 2003c, 10–11). 

2.2 Razvoj bančništva na Slovenskem 

Prvi poskusi ustanovitve bank na slovenskih tleh segajo v leto 1820, ko so ustanovili Kranjsko 

hranilnico. Leta 1883 so v Celju ustanovili zadružno zvezo Zveza slovenskih posojilnic. Namen 

zadružne zveze je bil povezovanje slovenskih hranilnic in posojilnic, kar je prispevalo k 

zmanjševanju odvisnosti od tujcev (Veselinovič 2003d, 12). 

Začetek slovenskega poslovnega bančništva se začne v letu 1900. V Ljubljani je bila 

ustanovljena Ljubljanska kreditna banka, prva inkorporirana domača banka. (Veselinovič 

2003e, 12). Do prve svetovne vojne je bilo ustanovljenih še nekaj slovenskih bank. 
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Najpomembnejša je bila Jadranska banka, ki je bila locirana v Trstu (1905), in Ilirska banka v 

Ljubljani (1916). Prva svetovna vojna je na slovensko bančništvo vplivala pozitivno, zaradi 

»vojnega dobička«. Finančna moč drugih bank je upadala, medtem pa se je bilanca slovenskih 

bank povečevala. Razlog za večanje je bil v tem, da so slovenske banke temeljile na kmetijstvu 

in živilski industriji, ki je bila med vojnim obdobjem zaradi bližine bojišč večinoma uspešna. 

Ilirska banka je bila ustanovljena ravno zaradi teh razlogov (Štiblar 2010a, 26). 

Po zaključku prve svetovne vojne se je Slovenija priključila kraljevini SHS. V tistem obdobju 

je bila finančna in gospodarska konjunktura (Štiblar 2010b, 15). Posledice so bile, da se je 

slovensko gospodarstvo okrepilo in potrebovali so finančne institucije. V tem obdobju 

ekspanzivne monetarne politike je bilo do leta 1923 ustanovljenih 80 novih delniških družb, ki 

so se na borzi pridružile že 11 obstoječim družbam (Štiblar 2010c, 26). 

V obdobju po prvi svetovni vojni so bile v Ljubljani ustanovljene Hipotekarna banka 

jugoslovanskih hranilnic, Mariborska eskomptna banka, manjše banke v Prekmurju in 

Združena gospodarska banka (1920). V letih 1922 sta bili ustanovljeni tudi Zadružna banka in 

Celjska posojilnica. Ko je Slovenska banka razglasila bankrot, so bile posledično likvidirane 

tudi številne druge slovenske banke: Eskomptna banka, Hipotekarna banka, Ilirska banka, 

Trgovska banka, Merkatilna banka Kočevje in številne manjše banke. Likvidacije in slabe 

naložbe nekaterih bank so pripomogle h konsolidaciji slovenskega bančnega sistema ter 

ustvarile temelje slovenskemu bančništvu v obdobju svetovne gospodarske krize v tridesetih 

letih 20. stoletja (Štiblar 2010d, 27). 

Leta 1930 je bil slovenski bančni kapital večinoma v Ljubljani. Tu so bile tri največje finančne 

institucije (KZTI, LKB in Zadružna gospodarska banka). Začetki krize v letu 1930 so se 

pokazali v padanju cen in naraščanju zalog, kasneje pa v omejevanju proizvodnje. Slovenske 

banke krize niso še občutile, saj se je celo povečala likvidnost (Lazarevič 2001, 55). Na vrata 

je potrkala druga svetovna vojna, ki ni bila prijazna do slovenskega bančnega sistema. 

Slovensko ozemlje so zajeli trije okupatorji: Nemčija, Italija in Madžarska, ki so imeli večinski 

nadzor finančnega sektorja na slovenskem območju. S tem je bilo slovensko bančništvo 

pahnjeno v kot (Štiblar 2010e, 27). Druga svetovna vojna je z okupacijo slovenskega ozemlja, 

z menjavo denarja v okupatorske valute in z inflacijo povzročila neposreden odtok ter 

razvrednotenje slovenskega realnega in finančnega premoženja. 

Po drugi svetovni vojni je oblast v Jugoslaviji centralizirala vse finančno poslovanje v eno samo 

banko s sedežem v Beogradu. Centralna banka je imela podružnice po celotni državi, ki pa niso 

bile samostojne poslovne banke. Opravljale so le servis centralne banke. Sledila je omilitev 

centralizacije in centralnega plana, kar je prispevalo k temu, da so začele nastajati močne 

slovenske poslovne banke. Bistveno vlogo je odigrala Ljubljanska banka, ki je podpirala razvoj 

slovenskega gospodarstva: trgovino in sektorje višje stopnje dodelanosti proizvodov ter 

storitev. Tukaj lahko govorimo o tem, da je delovala kot centralizacija na republiški ravni. 

Slovenija je s temi ukrepi prehitevala druge federativne države.  
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Pravna ureditev bančništva Jugoslavije (1946–1963) se je v okviru Federativne republike 

Jugoslavije (FLRJ), po letu 1963 pa v okviru Socialistične federativne republike Jugoslavije 

(SFRJ) hitro spreminjala. Vzrok za zelo hitre spremembe je bilo spreminjanje idej, kakšen 

ekonomski in bančno-kreditni sistem naj bi obstajal. To obdobje lahko razdelimo na 

podobdobja (Štiblar 2010f, 35): 

 Obdobje administrativnega sistema (1945–1952). Za to obdobje je značilna prevlada 

državne lastnine in obseg zasebne lastnine. Značilen je bil centralno-planski sistem, 

kreditni sistem je bil preprost, obstajal je že potrošniški kredit.  

 Obdobje prve decentralizacije (1953–1965). Za to obdobje je značilen prehod iz 

administrativnega upravljanja na samoupravljanje, sprejet leta 1950. Leta 1954 so začeli 

množično ustanavljati komunalne banke in hranilnice. Sprejet je bil Zakon o kreditnih in 

drugih bančnih poslih (Ur. l. RS, št. 10/1961). Ta zakon je bil sprejet z namenom, da bi se 

izognili monopolističnemu vplivu družbenopolitičnih skupnosti na delovanje bank. 

 Obdobje druge decentralizacije (1966–1971). Leta 1963 so se v bančnem sistemu začele 

spremembe z ukinjanjem investicijskih skladov. Največ sprememb je bilo v letu 1965, leta 

1966 pa se je spremenil tudi kreditni sistem. Cilj sprememb je bilo racionalnejše delovanje 

celotnega gospodarstva in sistem planiranja. 

 Obdobje ustavnih amandmajev iz leta 1971 (1972–1976). V tem obdobju so se razvile ideje 

o novem samoupravnem ekonomskem sistemu in dobile tudi svojo zakonsko obliko. Banke 

so definirali kot samoupravne finančne organizacije, ki naj bi jih gospodarstvo čim bolj v 

neposredni obliki upravljalo, bančni aparat in družbenopolitične skupnosti pa bi izgubile 

vsako možnost odločanja. Na zakonodajnem področju je bilo sprejetih veliko ustavnih 

dopolnil in nadaljevalo novo Ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije (Ur. l. 

SFRJ, št. 9/153, 1974).  

 Obdobje zakona o združenem delu (1977–1983). V tem obdobju ni prišlo do sprememb v 

organizaciji Narodne banke, njene funkcije in poslovanja. Pomembno pa se je spremenil 

bančni sistem na področju poslovnega bančništva. Temeljne organizacije združenega dela 

so ustanavljale interne banke. Zakon o temeljih kreditnega in bančnega sistema (Ur. l. 

SFRJ, št. 2/10) iz leta 1977 zastopa tristopenjski bančni sistem z internimi ter združenimi 

bankami. 

 Obdobje zaostritve gospodarskih in mednacionalnih odnosov (1986–1989). V tem obdobju 

je prišlo do velikih zakonodajnih sprememb. Spremenjeni in dopolnjeni so bili predpisi, ki 

so urejali delovanje kreditnega, bančnega ter denarnega sistema. Leta 1985 je bil sprejet 

Zakon o temeljih bančnega in kreditnega sistema (Ur. l. SFRJ, št. 70/842). Spremenjen je 

bil tudi Zakon o kreditnih odnosih s tujino (Ur. l. RS, št. 38/1986) in sprejeta novela Zakona 

o deviznem poslovanju (Ur. l. št. 71/1986) (Štiblar 2010g, 29–34). 

 Bančna reforma iz leta 1989. Sledila je sprememba celotnega sistema gospodarjenja, in 

sicer iz tržno-planskega na tržni sistem. Narodna banka Slovenije je obdržala svoje delovno 

področje. Ljubljanska banka je ustanovila novo banko na delniški podlagi (za 

medrepubliško sodelovanje in razvoj) (Lazarevič, Prinčič, 2000, 438). Februarja 1989 je 
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skupščina sprejela tri pomembne zakone: Zakon o bankah in drugih finančnih 

organizacijah (Ur. l. SFRJ, št. 10/89), Zakon o sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in drugih 

finančnih organizacij (Ur. l. SFRJ, št. 84/89) in Zakon o agenciji federacije za zavarovanje 

depozitov in sanacijo bank (Ur. l. SFRJ, št. 84/89) ter Zakon o zagotavljanju sredstev za 

ustanovitev in delo Agencije federacije za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (Ur. l. 

SFRJ, št. 84/89). Smisel reforme je bil, da je šlo pravzaprav za privatizacijo bančnega 

sistema.  

Po osamosvojitvi Slovenije se je sistem bančništva zelo spremenil. Banka Slovenije je nastala 

kot pravna naslednica Narodne banke Slovenije z Zakonom o Banki Slovenije (ZBS, Ur. l. RS 

št. 1/1991-I), ki ga je DZ sprejel 5. 6. 1991, z uvedbo tolarske valute pa je dejansko postala 

Centralna banka Slovenije. Začela je voditi samostojno denarno politiko in politiko deviznega 

tečaja, ni pa še mogla nastopati kot pravni ter ekonomski subjekt na mednarodnih in finančnih 

trgih (Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1992, 3). V prvi polovici 90. let je bila uspešno 

izvedena sanacija NLB in NKBM, zato ni prišlo do kolapsa. Delovanje slovenskega bančništva 

je bilo uspešno in izpolnjevali smo pogoje za vstop v Evropsko unijo ter za sprejem evra, ki je 

bilo ključne narave za Republiko Slovenijo; od uvedbe evra leta 2007 je skladno s Pogodbo o 

ustanovitvi tudi članica Evrosistema. Slovensko bančništvo je po finančnih indikatorjih 

najrazvitejše med vsemi tranzicijskimi državami oz. novimi članicami Evropske unije. To 

potrjuje tuja študija, ki je bila objavljena v Bančnem vestniku 55, 11/2006 z naslovom »Banking 

Systems in the New EU Members (Štiblar 2010h, 16). Tako smo postali člani Evropske 

centralne banke (ECB) in Evrosistema.  

2.3 Pravna ureditev bančništva  

Z vstopom v Evropsko unijo je slovensko bančništvo postalo »decentralizirano«, kar pomeni, 

da je zavezano k spoštovanju določil Evropske unije na področju bančništva. Področje 

bančništva v Sloveniji urejajo naslednji zakoni:  

 Zakon o Banki Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/06). Zakon ureja status, položaj, sedež, cilj 

kapitala in rezerve Banke Slovenije, izhajanje bankovcev in kovancev, organe BS, 

postopke odločanja v posameznih zadevah, prihodke in odhodke, kazenske določbe, 

uvedbo evra kot valute v Republiki Sloveniji. 

 Zakon o bančništvu (ZBan-2), (Ur. l. RS, št. 25/15). Zakon ureja pogoje za ustanovitev, 

poslovanje in redno prenehanje kreditnih institucij s sedežem v Republiki Sloveniji, pogoje 

poslovanja, pristojne organe, ukrepe in pooblastila za izvajanje nadzora nad poslovanjem, 

ukrepe in pooblastila za obvladovanje makro bonitetnega ali sistemskega tveganja. 

 Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l. RS, št. 16/08). Zakon ureja menjalniško poslovanje, 

določitev nadzornih in prekrškovnih organov po tem zakonu, določitev pristojnih organov 

in sankcije za kršitev. 
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 Zakon o plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 110/06). Zakon ureja upravljanje plačilnega 

prometa, razmerja med izvajalcem plačilnega prometa, imetnikom transakcijskega računa 

in Banke Slovenije, nadzor nad plačilnim prometom, statistiko in informiranje, prenos 

direktiv Evropske skupnosti itd. 

 Zakon o uvedbi evra (Ur. l. RS, št. 114/06). Zakon podrobneje ureja postopke v zvezi z 

uvedbo evra kot valute Republike Slovenije. 

 Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK), (Ur. l. RS, št. 43/06). Zakon določa dopolnilni 

nadzor nad zavarovalnimi osebami, ki so del finančnega konglomerata, v skladu z 

zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta. 

 Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/95). Državna statistika, kot neodvisna strokovna 

dejavnost izvaja program statističnih raziskovanj, zagotavlja uporabnikom podatke o stanju 

in gibanjih na ekonomskem, demografskem, socialnem področju ter na področju okolja in 

naravnih virov. 

 Zakon o potrošniških kreditih (Ur. l. RS, št. 77/16). Zakon ureja kreditne pogodbe, pri 

katerih, kot jemalec kredita nastopa potrošnik/potrošnica, ki jemlje kredit in pod pogoji, ki 

jih določa zakon. 

 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), (Ur. l. RS, št. 98/04). Zakon ureja pravice 

potrošnikov/potrošnic pri ponujanju, podajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev 

s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov, drugih subjektov, da te pravice 

zagotavlja. 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), (Ur. l. RP, št. 94/07). Zakon določa pravice, 

obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in 

neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika/posameznice. 

Z regulacijo bančnega sistema v Sloveniji ob Banki Slovenije so obvezane še naslednje 

institucije (Portal – DZ 2017a):  

 Agencija za trg vrednostnih papirjev. Agencija je pravna oseba javnega prava. Pri 

opravljanju dela deluje samostojno in neodvisno, njeno glavno poslanstvo je, da zagotavlja 

varen pregled in učinkovit trg finančnih instrumentov. Tako Agencija nadzoruje 

borznoposredniške družbe, banke (opravljajo investicijske posle in storitve), družbe za 

upravljanje, investicijske sklade, vzajemne pokojninske sklade, javne družbe in delniške 

družbe (Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2017).    

 Računsko sodišče Republike Slovenije: nadzoruje proračun Agencije za trg vrednostnih 

papirjev. Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega 

proračuna in celotne javne porabe (Zakon o računskem sodišču, 2017). 

 Državni zbor je najvišja predstavniška in zakonodajna institucija. Bistvena naloga je 

opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v katero sodi sprejemanje najpomembnejših 

pravnih aktov države (Portal – DZ, 2017b). 
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2.4 Banka Slovenije 

Republika Slovenija ima centralno banko Banka Slovenije s sedežem v Ljubljani. Ustanovljena 

je bila 25. 6. 1991 s sprejemom Zakona o Banki Slovenije. Banka Slovenije deluje kot 

neodvisna institucija. Glavna organa odločanja sta guverner in svet banke. Svet banke sestavlja 

pet članov (guverner in štirje viceguvernerji). Guverner je predsednik Sveta Banke Slovenije, 

ki lahko pooblasti enega od viceguvernerjev za svojega namestnika. Njihovo delovanje potrdi 

parlament in podeli se jim vodenje banke za čas šestih let. Svet banke odgovarja parlamentu, ki 

mu poroča dvakrat letno o delovanju banke in poslovnih odločitvah (Banka Slovenije 2017a). 

Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in upravljavsko avtonomijo; z lastnim 

premoženjem razpolaga samostojno kot pravna oseba javnega prava (Banka Slovenije 2017č). 

Banka Slovenije jamči za obveznosti Republike Slovenije, skrbi predvsem za stabilnost valute 

in za splošno likvidnost poslovanja v državi ter tujini. Deluje kot nadzornik bančništva (Štiblar 

2010i, 37). 

Glavne naloge Banke Slovenije so (Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1); Banka Slovenije, 

2017d): 

 skrbi za stabilnost in delovanje plačilnega sistema, zagotavlja varne, učinkovite in 

pravočasne poravnave finančnih transakcij; 

 oblikuje in uresničuje denarno politiko Evrosistema s temeljno nalogo, ohranjati stabilnost 

cen; 

 izdaja bankovce in organizira oskrbovanje Republike Slovenije z gotovino; 

 izvaja nadzor nad bankami in sodeluje pri ohranjanju finančne stabilnosti, oblikuje ter 

nadzoruje pravila za varno in skrbno delovanje bank ter hranilnic; banke redno spremlja in 

analizira poslovanje; deluje tudi kot posojilodajalec solventni banki ali hranilnici v 

likvidnostnih težavah;  

 vodi evidenco za zadolževanje fizičnih oseb (SISBON) in poslovnih subjektov (SISBIZ); 

 skrbi za varnost depozitov in reševanje bank, upravlja s sistemom za jamstva za vloge 

Republike Slovenije, katerega temeljni cilj je zaščititi vlagatelje ter vzdrževati finančno 

stabilnost; 

 zbira, obdeluje in prikazuje podatke ter informacije o denarni in finančni statistiki, statistiki 

ekonomskih odnosov s tujino ter statistiki finančnih sredstev. 

Banka Slovenije opravlja tudi druge naloge, ki so pomembne za nemoteno delovanje bančništva 

v Sloveniji. K drugim nalogam štejemo (Zakon o Banki Slovenije 2016): 

 ima in upravlja uradne devizne rezerve in drugo svoje premoženje; 

 upravlja drugo aktivo, ki ji je zaupana; 

 lahko deluje kot plačilni in/ali fiskalni agent države ter kot predstavnik države v 

mednarodnih denarnih organizacijah; 

 vodi račune za Republiko Slovenijo in državne organe; 
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 vodi račune za osebe javnega prava; 

 vodi račune za domače in tuje banke; 

 lahko vodi račune nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravlja storitve v zvezi z 

vrednostnimi papirji za domače ter tuje udeležence; 

 oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem za nemoteno opravljanje svojih nalog; 

 opravlja naloge finančne, denarne, bančne in plačilno bilančne statistike v mejah, potrebnih 

za delovanje Evropskega sistema centralnih bank; 

 lahko vzpostavi in vodi register bančnih kreditov ter drugega finančnega premoženja; 

 opravlja plačilni promet; 

 bankam, hranilnicam in družbam za izdajanje elektronskega denarja lahko odobri posojila 

ob ustreznem zavarovanju; 

 izvaja pregled nad delovanjem plačilnih in poravnalnih sistemov; 

 lahko upravlja sistem za poravnavo  poslov z vrednostnimi papirji. 

Z izvajanjem denarne politike Evrosistema Centralna banka Slovenije uresničuje temeljne cilje 

Evrosistema, ker s tem ohranja stabilnost cen. Glavna naloga je, da uravnava inflacijo, ki je v 

letu 2016 ostala pod ciljem Evrosistema, ki je blizu, a pod 2 %. Politika Evrosistema je od leta 

2014 usmerila ukrepe k podpiranju in okrevanju gospodarstva evropskega območja. Ukrepi 

zajemajo tri stebre (Banka Slovenije 2016, 30): 

 ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja;  

 kupovanje vrednostnih papirjev javnega in zasebnega sektorja; 

 negativne obrestne mere za mejni depozit ob zavezanosti prihodnjih naravnih denarnih 

politik in 

 mejna posojila.  

2.4.1 Poslovne banke in hranilnice 

Bančni sistem tvorijo centralna banka Slovenije, poslovne banke in hranilnice. Poslovne banke 

opredeljujemo kot depozitne finančne institucije. Njihova skupna lastnost je zbiranje finančnih 

prihrankov z vlogami varčevalcev. Prihranke prenašajo takšne finančne institucije na 

investitorje, večinoma v obliki posojil (Mramor 1993). 

Dovoljenje za poslovanje bank izdaja Banka Slovenije. Hranilnice lahko ustanavljajo pravne in 

fizične osebe. Njihova vloga je, da zbirajo sredstva prebivalstva v obliki hranilnih vlog in 

depozitov na transakcijskih računih ter z drugimi bančnimi posli (Bobek 1992b, 32).  

Naloge poslovnih bank, priznane po Zakonu o bančništvu (Zban-2, 5. člen), so: 

 sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev; 

 dajanje kreditov (potrošniški, hipotekarni, odkup terjatev z regresom ali brez – factoring); 

 plačilne storitve; 
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 izdajanje in upravljanje z drugimi plačilnimi instrumenti (potovalni čeki, bančne menice); 

 izdajanje garancij, izdajanje drugih jamstev; 

 trgovanje za račun strank ali za svoj račun;  

 sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, ki so s tem povezane; 

 svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij; 

 svetovanje v zvezi z upravljanjem naložb; 

 shranjevanje vrednostnih papirjev in podobne storitve; 

 kreditne bonitetne storitve; 

 oddajanje sefov; 

 investicijske storitve in posli; 

 pomožne investicijske storitve po ZTFl. 

Banke lahko opravljajo tudi dodatne finančne storitve po Zakonu o bančništvu (Zban-2, 6. člen) 

(Banka Slovenije 2017a). 

V Sloveniji so na dan 28. 2. 2017 dejavnost opravljale naslednje banke:  

 Abanka, d. d., s sedežem v Ljubljani;  

 Addiko bank, d. d., s sedežem v Ljubljani;  

 Banca Intesa San Paolo, d. d., s sedežem v Kopru;  

 Banka Sparkasse, d. d., s sedežem v Ljubljani;  

 Deželna banka Slovenije, d. d., s sedežem v Ljubljani;  

 Gorenjska banka, d. d., s sedežem v Kranju;  

 Nova kreditna banka Maribor, d. d., s sedežem v Mariboru;  

 Nova Ljubljanska banka, d. d., s sedežem v Ljubljani;  

 Sberbank  banka, d. d., s sedežem v Ljubljani;  

 SKB banka, d. d., s sedežem v Ljubljani in  

 SID – slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., s sedežem v Ljubljani.  

Hranilnice so delniške družbe, za katere velja Zakon o gospodarskih družbah in pravila 

poslovanja delniških družb. Dovoljenje za poslovanje v bančnem poslovanju jim izda Banka 

Slovenije, skladno z Zakonom o bančnem poslovanju. Podrobneje to ureja 5. člen, ki določa 

dovoljenja za opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev (Banka Slovenije 2017a). 

V Sloveniji so tri hranilnice (Banka Slovenije 2017a):  

 Delavska hranilnica, d. d., s sedežem v Ljubljani; 

 Hranilnica LON, d. d., s sedežem v Kranju in  

 Primorska Hranilnica, d. d., s sedežem v Vipavi.  

V Sloveniji sodijo k državnim bankam: Abanka, d. d., Nova Ljubljanska banka, d. d. in Nova 

kreditna banka Maribor, d. d. Predstavili bomo njihove podatke. 
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Preglednica 1: Primerjava bank  

Banka Začetki Delež državne 

lastnine 

Velikost Finančni podatki 

Abanka, d. d. Ustanovljena je bila 

leta 1955 kot 

podružnica 

Jugoslovanske banke 

za zunanjo trgovino. 

Leta 1989 se je 

preoblikovala v 

Abanko, d. d., in leta 

2002 po združitvi z 

Banko Vipa, d. d., v 

Abanko Vipa, d. d. 

Po pripojitvi Banke 

Celje leta 2015 se je 

preimenovala v 

Abanko, d. d. 

(Abanka) 

100 % (Abanka) Na dan 31. 12. 2016 

je bilo zaposlenih 

1.147 (Abanka). 

Osnovni kapital 

151.000.000,00 

EUR in število 

delnic 15.100.000 

(Ajpes). 

Nova 

Ljubljanska 

banka, d. d. 

(NLB) 

Začetki banke segajo 

v leto 1989 z 

ustanovitvijo Mestne 

hranilnice 

ljubljanske, nato je 

doživela nekaj 

sprememb in od leta 

2002 do2008 je kot 

NLB ustanavljala in 

kupovala finančne 

družbe v tujini 

(Štiblar, 2010j, 285). 

100 % (NLB)  NLB, d. d., je 

največja bančna in 

finančna ustanova v 

Sloveniji. Ima 113 

poslovalnic in 23,7-

odstotni delež po 

bilančni vsoti. Kot 

NLB Skupina ima 

razširjeno poslovno 

mrežo s 355 

poslovalnicami in 

6.162 zaposlenimi 

od tega v NLB, d. d., 

2.873 (NLB, Letno 

poročilo 2017). 

Osnovni kapital 

200.000.000,00 

EUR in število 

delnic 20.000.000 

(Ajpes). 

Nova kreditna 

banka Maribor, 

d. d. (NKBM) 

Začetki banke segajo 

v leto 1862, ko je 

začela delovati 

Mestna hranilnica 

Maribor. Leta 1994 

se je banka 

preimenovala v 

Novo KBM (Štiblar, 

2010k, 284).  

30. 6. 2015 je bila 

sklenjena 

pogodba o prodaji 

državnega deleža, 

ki je takrat znašal 

100 % (NKBM). 

Ima 89 bančnih enot 

v državi Sloveniji. 

Konec leta 2016 je 

imela 1246 

zaposlenih. Dne 21. 

4. 2016 je Nova 

KBM, d. d., postala 

zasebna delniška 

družba in ni več pod 

prevladujočim 

vplivom države ter 

drugih oseb javnega 

prava (NKBM). 

Osnovni kapital 

150.000.000,00 

EUR in število 

delnic 10.000.000 

(Ajpes). 

Državne banke so ocenjene z ratingom; oceni jih bonitetna agencija MOODY´S. Spodnja 

preglednica prikazuje bonitetne ocene. 



 

14 

Preglednica 2: Ratingi državnih bank  

 21. 6. 

2017 

3. 5 

2017 

25. 10. 

2016 

4. 8. 

2016 

10. 2. 

2016 

9. 6. 

2015 

17. 3. 

2015 

29. 5. 

2014 

30. 1. 

2014 

25.7 

2012 

Abanka Ba1 Ba3 Ba3 B3 B3 B3 Caa1 Caa2 Caa2 Caa1 

NLB Ba1 Ba3 Ba3 B2 B2 B2 Caa1 Caa1 Caa1 B2 

NKBM Ba2 B2 B2 B3 B3 B3 Caa1 Caa1 Caa1 B2 

Vir: Moody's 2017.  

V zgornji preglednici so prikazani ratingi za tri državne banke, ki jih je podala agencija Moody's 

v obdobju od leta 2012 do leta 2017. Iz preglednice lahko razberemo, da so po Moody'su banke 

v špekulativnem razredu skozi celotno opazovano obdobje. Najslabše so bile ocenjene v letih 

2014 in 2015. V letu 2017 so banke napredovale glede ratingov, vendar so še vedno v 

špekulativnem razredu. Napredovanje ratingov je odraz povečane profitabilnosti bank, 

stabilizacije lokalnega okolja, učinkovito izpeljanih ukrepov za likvidnost in kapitalizacije, 

višje kapitalske ustreznosti ter drugih. Razlogov za boljše ratinge je veliko, posamezni ukrepi 

temeljijo na posameznih bankah in jih ne moremo povezovati z drugimi bankami. Med te 

ukrepe sodijo npr. izboljšana regionalna franšiza, prevzem bank, nove storitve, boljši kadri, 

prestrukturiranje in drugi. Banke potrebujejo oceno Baa, da bodo prešle v investicijski razred.  

2.4.2 Evropska centralna banka 

Evropska centralna banka je bila ustanovljena 1. junija 1998 s sedežem v Nemčiji v mestu 

Frankfurt. Je uradna institucija v Evropski uniji in je center Evrosistema. Banka opravlja 

različne naloge, ena glavnih nalog je, da opravlja enotni mehanizem nadzora. Naloge opravljajo 

skupaj s centralnimi bankami Evrosistema (Evropska centralna banka 2017a). 

Za odločitve v Evropski centralni banki je odgovoren svet banke. Sestavljen je iz šestih članov 

izvršilnega odbora in guvernerjev 19 nacionalnih centralnih bank držav Evropske unije, ki so 

sprejele evro. Njihove naloge in pristojnosti so, da sprejemajo smernice in sklepe na področju 

oblikovanja denarne politike ter prejemanje nadzorniških odločitev. Svet banke se v praksi 

sestaja dvakrat mesečno v Frankfurtu. Na vsakih šest tednov svet sprejme, ali potrdi nove sklepe 

o denarni politiki. Prav tako v sklopu te seje ocenijo gospodarstvo in denarna gibanja. Na drugih 

sejah, ki pa potekajo ločeno, razpravljajo o nalogah in pristojnosti Evropske centralne banke. 

Sklepi, ki jih potrdijo in sprejmejo, so obširneje razloženi na tiskovni konferenci (Evropska 

centralna banka 2017b). 

Naloge in dolžnosti Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evrosistema določa 

Pogodba o delovanju Evropske unije. Naloge so podrobneje opredeljene v Statutu Evropskega 
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sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Statut velja kot protokol k Pogodbi 

(Evropska centralna banka 2017c). 

Glavna naloga Evropske centralne banke je vzdrževanje stabilnosti cen na območju evra. Da 

inflacija ne bi spodkopala kupne moči evra, poskuša Evropska centralna banka zagotoviti, da 

je rast cen življenjskih potrebščin letno nižja od dveh odstotkov. To zagotavlja na dva načina 

(Evropska centralna banka 2017d): 

 z nadzorom ponudbe denarja (inflacijo povzroči, če denarna ponudba presega ponudbo 

blaga in storitev) in določanjem obrestnih mer na celotnem območju evra; 

 s spreminjanjem gibanja cen in presojo tveganja zaradi gibanj.  

Evropska centralna banka v skladu s členom 127 (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

opravlja naslednje temeljne naloge: 

 opredeljuje in izvaja denarno politiko evroobmočja; 

 opravlja devizne posle; 

 upravlja uradne devizne rezerve držav evroobmočja (upravljanje portfelja); 

 podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov; 

 izvaja nadzor skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij, ustanovljenih v 

sodelujočih državah članicah. 

Poleg temeljnih nalog opravlja tudi druge naloge. Te so (Evropska centralna banka 2017e): 

 Evropska centralna banka ima izključno pravico, da odobri izdajanje bankovcev v 

evroobmočju; 

 v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi bankami zbira statistične podatke; 

 prispeva k nemotenemu izvajanju politik pristojnih organov pri nadzoru skrbnega in 

varnega poslovanja kreditnih institucij ter stabilnosti finančnega sistema; 

 vzdržuje delovne odnose na območju Evrosistema in na svetovni ravni.  

2.4.3 Nadzor nad bankami  

Banka Slovenije opravlja nadzor nad bančnim sistemom v Sloveniji in bankami, ki jim tudi 

podeljuje licence za njihovo delovanje. Podrobneje pregleduje, ali spoštujejo pravila o 

obvladovanju tveganja in pravilnik o poslovanju bank. Banka Slovenije nadzoruje vse storitve 

in posle, ki jih druge banke opravljajo na območju Republike Slovenije (Banka Slovenije 

2017č). 

Banka Slovenije lahko zahteva od drugih bank, kadar meni, da je to nujno potrebno, poročila 

in informacije. Lahko pa opravi pregled njihovega poslovanja. V pregledu lahko Banka 

Slovenije opravi nadzor skupaj z drugim organom (Banka Slovenije 2017č). 
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Banka Slovenije je dolžna opravljati nadzor nad tujimi bankami, ki so članice Evropske unije 

in opravljajo posle, storitve na območju Republike Slovenije. To zajema tudi podružnice banke 

države članic. Prav tako je odgovorna za podružnice, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji 

in pripadajo tretjim državam (Banka Slovenije 2017č). 

Banka Slovenije preverja organizacijski ustroj, postopke in sisteme (po Zakonu o bančništvu, 

124. člen), strategije in procese (po Zakonu o bančništvu, 126. člen) banke, zaradi uskladitve 

poslovanja z zakonom in izdanimi predpisi. V nadaljevanju Banka Slovenije ocenjuje tveganja 

banke, ki jim je, ali bi lahko bila izpostavljena pri svojem delu, ocenjuje tudi ustreznost 

zneskov, vrsto in razporeditev notranjega kapitala, ki je potreben za pokritje teh tveganj. Banka 

Slovenije prav tako ocenjuje finančni položaj in tveganja, ki jim je, ali bi jim lahko bila banka 

izpostavljena zaradi razmerij z drugimi osebami v bančni skupini (Banka Slovenije 2017č). 

2.5 Določila glede bančnih tveganj  

V bančnem poslovanju poznamo vedno več določil, ki urejajo razmerja kapitala, obveznosti in 

drugih računovodskih postavk. Tako v bančništvu pomenu kapitala dajejo velik poudarek, ker 

lahko le s kapitalom krijejo nepričakovane izgube in omejujejo stečaj bank. Banke in njihovi 

zaposleni vedno bolj stremijo k temu, da nadzorujejo kapital in kaj se dogaja z njim. Banke 

danes poslujejo v vedno večji konkurenci in morajo sprejemati vedno večja bančna tveganja. 

Pri sprejemanju raznih bančnih tveganj lahko pride do izgub in le kapital predstavlja pravo 

zavarovanje pred izgubami. Tako v praksi najdemo več definicij bančnega kapitala. Vendar za 

vse definicije velja, da so glavne postavke osnovni kapital in rezerve. Resnejši problemi 

nastanejo pri določanju kapitalske ustreznosti. Ustreznost kapitala je razmerje med kapitalom 

in tehtano aktivo banke. V uredbi o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska 

podjetja Capital Requirements Regulation (CRR) je določeno, da mora znašati najmanj 8 %. 

Tehtano aktivo dobimo, da seštejemo knjigovodsko stanje vseh aktivnih bilančnih in zunaj 

bilančnih postav. Ta seštevek pa moramo zmanjšati za posebne rezerve in tehtane po stopnji 

tveganja. Banka Slovenije pa določi uteži za aktivne bilančne postavke, kot to določujejo 

mednarodni standardi. Tako banke to dejanje izvršujejo najmanj dvakrat letno, in sicer 30. 6 ter 

31. 12 po stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev (Banka Slovenije 2017d). 

Kapital delimo po funkciji, ki je namenjen za poslovanje banke, zato poznamo več oblik 

kapitala. Podrobneje bomo pregledali jamstveni kapital, temeljni kapital in dodatni kapital.  

 Jamstveni kapital v bančništvu sestavlja temeljni in dodatni kapital (Dimovski 1999a, 36). 

 Temeljni kapital je brezpogojno nevračljiv kapital, ki je na razpolago za pokrivanje rednih 

ali izrednih obveznosti in izgub bank.  

Temeljni kapital je sestavljen iz naslednjih postavk: ustanovitveni kapital, rezerve bank, 

nerazporejeni dobiček, tekoči dobiček in del revalorizacijskih rezerv. Dodatni kapital, ki se 

vključuje za izračun jamstvenega kapitala, vključuje naslednje postavke: splošne rezerve 
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(neznane prihodnje izgube), sredstva s pomočjo hibridnih instrumentov, sredstva z dolžniškimi 

instrumenti in del ustanovitvenega kapitala ter rezerv (Dimovski 1999b, 37). 

Hibridni instrumenti, ki so prisotni pri določanju dodatnega kapitala, imajo naslednje 

značilnosti (Dimovski 1999c, 38): 

 nezavarovanai to pomeni, da so ob primeru stečaja ali likvidacije banke podrejeni drugim 

dolžniškim instrumentom;  

 vplačani: glede poplačil ob stečaju ali likvidaciji banke so podrejeni dolžniškim 

instrumentom;  

 so opredeljeni za pokrivanje izgub iz naslova tekočega poslovanja in ob primeru stečaja ter 

likvidaciji in  

 dospelost znaša več kot pet let. 

Da se zagotovi zaupanje v bančni sistem in čim manjše tveganje, obstaja veliko pravil, direktiv, 

uredb ter drugih aktov, ki urejajo kapitalsko obveznost, pri čemer je med pomebnejši kapitalski 

sporazum Basel III. Cilj kapitalskega sporazuma Basel III je tako zagotavljanje trdnosti 

finančnih institucij in finančnega sistema (Sukič 2002, 87). Kapital v bančništvu vodimo na 

pasivni strani bilance in ga sestavljajta, dolžniški ter lastniški kapital. S kapitalom banke 

absorbirajo nepričakovane izgube in krijejo bančna tveganja. Kapital služi za kritje 

kratkoročnih vlog, ker bo dolgoročno črpanje kapitala banko najverjetneje privedlo do črnega 

scenarija v bančništvu. Kapital banki nudi nakup osnovnih sredstev in omejevanje obsega 

tveganih dejavnikov (Glogovšek, Beloglavec 2002, 81).  

V nadaljevanju prikazujemo razvoj kapitalskega sporazuma Basel. 

Basel I:  

Začetki baselskih kapitalskih sporazumov segajo v leto 1988. Tako je Baselski komite izdal 

baselski sporazum za poenotenje minimalnih kapitalskih zahtev na področju bančništva. 

Imenovali so ga Basel I. Določa minimalni temeljni kapital, ki znaša vsaj 4 % (Bank for 

international Settlements 2011b).  

Basel II: 

Po sprejetju kapitalskega sporazuma Basel I smo bili priča večjim spremembam na finančnih 

trgih – od dolžniške krize pa vse do razvoja različnih finančnih inovacij in novih oblik 

finančnega poslovanja. Hkrati je ta razvoj pokazal na potrebo po upoštevanju večjih, ne samo 

kreditnih tveganj. Vse to je zahtevalo spremembo kapitalskega sporazuma. Leta 1999 je bil tako 

sprejet sporazum Basel II, katerega temeljna novost je bila uvedba treh stebrov – ob stebru 

minimalnih kapitalskih zahtev so dodali še steber 2, ki temelji na regulativnem nadzoru, in 

steber 3, ki se nanaša na tržno disciplino. Basel II je prenovil tudi metodo za izračun minimalne 

kapitalske ustreznosti, ki določa 8 %. To je koeficient razmerja med kapitalom in kreditnim 
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tveganjem sredstev banke. Basel II tako ob kreditnem tveganju upošteva še operativna tveganja 

(Sušnik 2001, 40).  

Basel III:    

Basel III zajema obsežen nabor reform ukrepov, ki ga je skrbno razvil Baselski odbor in je bil 

sprejet leta 2010. S tretjim izvodom ureditve želijo okrepiti in urediti bančni nadzor ter 

obvladovanje tveganj bančnega sektorja. Izboljšave temeljijo na absorbiranju šokov, ki izhajajo 

iz finančnega in gospodarskega stresa, ne glede na vir. Vendar Basel III ureja še druge dejavnike 

v bančnem poslovanju, kot so: izboljšati obvladovanja tveganja in upravljanja, okrepiti 

preglednost podatkov ter razkritje bank. Glavni cilji so, da so banke odpornejše v obdobju stresa 

in da imajo razvit sistem tveganja. Tako lahko opazimo na spodnji sliki, kaj se dogaja s 

kazalniki med leti s pomembnimi elementi v bančnem poslovanju (Bank for international 

Settlements 2011c).  

Basel III je sestavljen in treh stebrov. Prvi steber so minimalne kapitalske zahteve, drugi steber 

je regulatorni nadzor in tretji steber tržna disciplina. Prinaša naslednje novosti (Banka Slovenije 

2017d): 

 Kakovost in dospelost kapitala; kapital Tier 1 mora biti večinoma sestavljen iz navadnih 

delnic (Common Equity Tier 1). 

 Finančni vzvodi. 

 Spremembe na področjih kapitalskih blažilnikov. 

 Basel III zahteva več likvidnosti in nov pristop k merjenju. 

 Zagotoviti stabilno bančno okolje. 

 Obravnava kreditnega tveganja nasprotne stranke.  
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Preglednica 3: Baselske III reforme bančnega nadzora 

Kapital 

Steber 1 Steber 2 Steber 3 

Kapital Kritje tveganja Finančni 

vzvod 

Obvladovanje 

tveganj in 

nadzor 

Tržna disciplina 

 Kakovost in 

raven 

kapitala 

 Absorpcija 

kapitalskih 

izgub 

 Sklad za 

ohranjanje 

kapitala 

 Blažilniki 

 Listinjenje 

 Trgovalna 

knjiga, višji 

kapital za 

trgovanje in 

izvedene 

finančne 

instrumente 

 Kreditno 

tveganje 

nasprotne 

stranke 

 Izpostavljenosti 

bank 

nasprotnim 

strankam 

 Razmerje 

vzvoda 

 Dodatne 

zahteve 

iz 2. 

stebra 

 Revidirane 

zahteve za 

razkritja 

stebra 3 

Vir: Bank for international Settlements 2011a. 

Če naredimo povzetek, nam prvi steber prinese nove ureditve glede kapitalskih zahtev njegove 

ustreznosti in količine kapitala. Pri tem je še podrobneje usmerjen na: sekuritizacijo, kreditna 

tveganja, izpostavljenost do nasprotne stranke in trženje z derivati. Drugi steber nam prinese 

boljše upravljanje s tveganji in nadzorovanjem, tretji steber pa poudarja, da je treba razkriti  

Basel III in njegove uredbe, ki se nanašajo na pravila minimalnih kapitalskih zahtev, morajo 

biti implementirane v obdobju od 2013 do 2015. Pravila, ki se nanašajo na kapitalske pribitke, 

morajo biti implementirana v obdobju od 2016 do 2019 (Chan in Benedict 2011).   

Minimalne kapitalske zahteve so prikazane spodaj. 
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Slika 1: Minimalne kapitalske zahteve 

Vir: Koritnik 2015. 

Banke in investicijska podjetja morajo imeti celoten znesek kapitala vsaj 8 %. Kapitalski 

blažilniki se zagotavljajo izključno z navadnim kapitalom. Blažilniki so prikazani v spodnji 

piramidi.  

 

Slika 2: Kapitalski blažilniki 

Vir: Koritnik 2015.  

Skupni kapital Tier 1 (4,5 %) Dodatni kapital Tier (1,5 %)

Kapital Tier 2 (2 %)

Celoten znesek 
kapitala (8 %) 

Lastni 
blažilniki 

banke (do 2 
%)

Pillar 2 (do 2 %)

Blažilnik za sistemsko 
pomembno banko ali 
rezerve za sistemsko 

tveganje (do 5 %)

Proticiklični blažilnik (do 2,5 %)

Varovalni kapitalski blažilnik (2,5 %)
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Preglednica 4: Sprememba kapitala 

 Faze  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Kapital Razmerje 

vzvoda 

 Velja od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2017 Steber 1 

Najmanjši 

delež 

skupnega 

lastniškega 

kapitala 

 3,5 % 4 % 4,5 % 4,5 % 

Sklad za 

ohranjanje 

kapitala 

    0,625 

% 

1,25 % 1,875 % 2,5 % 

Najmanjši 

skupni kapital 

in sklad za 

ohranjanje 

kapitala 

 3,5 % 4 % 4,5 % 5,125 

% 

5,75 % 6,375 % 7 % 

Vstopna 

stopnja 

odbitka iz 

CET1 

  20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100 

% 

Minimalni 

kapital Tier 1 

 4,5 % 5,5 % 6 % 6 % 

Minimalni 

skupni kapital 

 8 % 8 % 

Minimalni 

skupni kapital 

in sklad za 

ohranjanje 

kapitala 

  8 % 8,625 

% 

9,25 % 9,875 % 10,5 

% 

Kapitalski 

instrument, ki 

ni več 

upravičen kot 

nebistveni 

kapital Tier 1 

ali Tier 2 

 Začasno prekinjena, začne se leta 2013. 

Likvidnost Najmanjše 

zahteve za 

pokritje 

likvidnosti 

   60 % 70 % 80 % 90 % 100 

% 

Neto razmerje 

stabilnega 

financiranja 

      Minimalni 

standardi 
 

Vir: Bank for international Settlements 2011b. 
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3 Bančna tveganja 

Bančna tveganja imajo pomembno vlogo pri poslovanju bank in bančnega sistema. Opazimo 

lahko, da skoraj vsaka uredba in druga priporočila vsebujejo tudi področje tveganj (Glogovšek 

1995a, 24). Podrobneje področje bančnih tveganj v Sloveniji ureja Zakon o Bančništvu (Zban-

2). Zakon razvršča tveganja po naslednjih postavkah (ZBan-2): 

 kreditno tveganje,  

 tržno tveganje,  

 operativno tveganje in  

 kapitalsko tveganje. 

Banke imajo skupaj z Nadzornim svetom oblikovano komisijo za tveganja. Komisija deluje kot 

posvetovalno telo in ima naslednje naloge (Zban-2): 

 svetuje strategijo upravljanja tveganja;  

 svetuje pri splošni, sedanji in prihodnji nagnjenosti banke k prevzemanju tveganja; 

 je v pomoč pri izvajanju nadzora glede višjega vodstva in upoštevanja strategije upravljanja 

tveganj; 

 preverja, ali so v spodbudah, ki jih zagotavlja sistem prejemkov, upoštevana tveganja: 

kapitalsko, likvidnost in časovni razpored prihodkov banke;  

 nadzoruje, ali so cene produktov banke združljive s poslovnim modelom banke in strategijo 

upravljanje tveganj banke; če so ugotovljene nepravilnosti, pripravi poročilo o ugotovljenih 

neskladnostih, oblikuje predloge ukrepov za njihovo odpravo ter ga posreduje upravi in 

nadzornemu svetu banke.  

V tem diplomskem delu bomo podrobneje pregledali: kreditno tveganje, tržno tveganje, 

obrestno tveganje, valutno tveganje, operativno tveganje in kapitalsko tveganje. Pri tveganjih 

so temeljna pravila (Glogovšek 1995b, 24): 

 upravljanje tveganja na področju sistema notranjih kontrol,  

 postopek ugotavljanja tveganj in  

 organizacijski sistem. 

3.1 Kreditno tveganje 

Je tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, da v primerih različnih 

razlogov ne poplača svoje finančne ali pogodbene obveznosti v celoti. Pri tem tveganju je riziko 

izpad delne ali popolne terjatve. Kreditna tveganja nastajajo v bankah na vseh področjih 

bančnega poslovanja. Na to tveganje vpliva več dejavnikov, ki so povezani z gibanji v domačem 

in mednarodnem okolju ter nastajajo s tveganimi aktivnimi bilančnimi postavkami (Banka 

Slovenije 2007):  

 sprememba tržnih cen,  
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 bonitetne ocene,  

 zaznavanje neplačil na trgu (tržna disciplina),  

 obveznice,  

 krediti vseh ročnosti (dospeli in nedospeli), 

 naložbe v vrednostne papirje, 

 naložbe v naložbene nepremičnine, 

 dolgoročne naložbe v kapital, 

 terjatve iz finančnih najemov, 

 obračunane obresti, 

 terjatve za plačane obresti, 

 avale,  

 eskontirane menice, 

 terjatve iz izvedenih finančnih instrumentov, 

 nadomestila in odpravnine ter terjatve za plačane garancije, 

 izvedeni finančni instrumenti …  

Banke uporabljajo različne modele za oceno kreditnih tveganj. Modeli so večinoma učinkoviti, 

a je to odvisno od njihove teoretične utemeljenosti, pravilnih napovedi sposobnosti integracije 

v proces kreditnega upravljanja. V praksi je za implementacijo modela pomembno, da 

izpolnjuje še preostale kriterije (Glogovšek 2014a, 164):  

 tehnične možnosti implementacije (obstajajo računalniške rešitve);  

 sprejetje modela s strani zaposlenih (preglednost in enostavnost, transparentni in z 

razumljivimi strukturami pristopa);  

 fleksibilni pristop (hitro kvantificiranje oz. analiziranje kreditnega tveganja) in  

 ekonomičnost.  

Za merjenje kreditnega tveganja obstaja več modelov, podrobneje bomo pregledali tri 

(Glogovšek 2014b, 163): 

 CreditRisk je baziran na kalkulacijo tabel, ki delujejo v Excelu. Program je dostopen na 

internetu brezplačno; omogoča, da brez finančnih vložkov vključijo program v obstoječo 

strukturo obdelovanja podatkov. Program je lažji za uporabo, ker zahteva manjši input 

podatkov.  

 CreditMetrics deluje tako, da kreditojemalcem, ki spadajo v isto bonitetno oceno ne glede 

na sektor, določi isto verjetnost prehoda med bonitetno oceno.  

 CreditPortfolioView je model, ki je izboljšan in ima naprednejši pristop med bonitetnimi 

razredi. Pri modeliranju upošteva makroekonomske dejavnike na kreditnem portfelju. Pri 

tem izračunava stopnjo neplačila kreditojemalca, ki jih sortira v sektorje in pri tem ocenjuje 

prehode kreditojemalcev med bonitetnimi ocenami.  
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Za sprejemanje analitičnih orodij je pomembno, da je pregledno in enostavno za uporabo. 

Orodje more biti izdelano tako, da je transparentno in ima razumljivo strukturo pristopa. 

Problem CreditPortfolioView je, da je kompleksno njegovo delovanje v nasprotju s 

CreditMetrics in CreditRisk. Dogaja se vse večji pritisk nadzornih organov in obvladovanje 

kreditnega tveganja, zato so banke primorane v izdelavo obsežnih modelov za merjenje 

kreditnega tveganja. Pri tem se pojavi vprašanje ekonomičnosti, ker so stroški investicije 

modelov zelo dragi. Za manjše banke in tiste banke, ki nimajo velikega portfelja kreditnega 

tveganja, je primerno, da uporabljajo model CreditRisk. Za večje banke, ki lahko upravičijo 

večje izdatke in banke s kompleksnim kreditnim portfeljem, je upravičena uporaba 

CreditPortfolioView (Glogovšek 2014c, 163). 

Preglednica 5: Modeli za merjenje tveganj 

Kriterij za 

primerjavo 

CreditRisk CreditMetrics CreditPortfolioView 

Koncept: 

 Iniciator 

 Metodične 

osnove 

Credit Suisse 

Financial Products 

(1997) uveljavljena 

metodika 

zavarovalniške 

matematike 

J. P. Morgan (1997) 

uveljavljen statistični 

pristop/pristop po 

metodah 

zavarovalniške 

matematike 

McKinsey & Company 

(1997) uveljavljen 

statistični pristop  

Možnost tehnične 

implementacije: 

 Software 

 Potrebni 

podatki 

Brezplačen in 

standardiziran excel 

– tool relativno 

merilo 

CreditManager 

relativno veliko 

CreditPortfolioView 

relativno veliko  

Sprejemljivost Relativno velika Relativno velika Relativno velika 

Fleksibilnost  Enostavne/hitre 

analize in 

prilagajanja 

 Zelo velika 

hitrost računanja 

 Fleksibilnost 

zaradi vhodnih 

parametrov 

 Zelo majhna 

hitrost računanja 

zaradi simulacije 

Monte Carlo 

 Modeliranje in 

parametrizacija 

zelo fleksibilna 

 Zelo majhna hitrost 

računanja zaradi 

simulacije Monte 

Carlo 

Ekonomičnost Implementacija in 

prenos relativno 

nezahtevna 

Implementacija in 

prenos srednje do zelo 

zahtevna 

Implementacija in 

prenos relativno 

zahtevna 

Vir: Glogovšek 2014, 164. 

S tem modelom merimo kreditna tveganja, ki nastajajo v bančništvu. Pravilo je, da so merjena 

po sistemu odplačane vrednosti, nabavni vrednosti ali po pošteni vrednosti (Glogovšek 2014d, 

164). 
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Za obvladovanje tveganja poznamo naslednje elemente (Banka Slovenije 2007): 

 Kultura prevzemanja kreditnega tveganja  

Bankam je pomembno, na kakšen način prevzamejo in upravljajo kreditno tveganje; to je ena 

osnovnih komponent skrbnega ter varnega upravljanja tveganja. Banke s tem namenom iščejo 

optimalno razmerje med donosom in tveganjem; kreditno tveganje jim predstavlja največji 

delež med tveganji, zato ugotavljanje, merjenje, obvladovanje ter evalvacija tega tveganja 

predstavljajo finančno skrbnost in kakovost banke na vseh področjih. Kultura, ki jo posamezna 

banka kaže do kreditnega tveganja, je vidna v ciljih, načelih in strategiji banke. V banki je zelo 

pomemben odnos uprave in zaposlenih do tega tveganja; s tem kažejo kulturo in druge 

osebnostne kvalitete, ki slonijo na zaposlenih. Pomembno je, da jasno določijo nivoje 

pooblastil, ki jih izvajajo v bankah na tem področju (Banka Slovenije 2007). 

 Ključni produkti in trgi  

Večje število, kot je na trgu produktov, tem težje in kompleksnejše je ocenjevanje tveganj. 

Banka Slovenije se loteva obvladovanja teh tveganj kvalitativno in kvantitativno. Pri tem delu 

ocenjevanja ocenjuje nivo izpostavljenosti do posameznih trgov, ki so del tržišča (Banka 

Slovenije 2007). 

 Značilnosti portfelja  

Banka Slovenije ocenjuje portfelj glede na verjetnost zmanjšanja kvalitete portfelja in na 

uspešnost izterjatve neplačil. Pri tem dejanju računajo koeficient razpršenosti oz. koncentracije 

glede na verjetnost slabše kvalitete portfelja, ki veča verjetnost neplačil. To se odraža na 

dejavnikih (Banka Slovenije 2007):  

 bonitetna analiza, 

 način pridobivanja strank, 

 upoštevanje bonitetnih ocen (zunanjih ocenjevalcev), 

 analize donosa na portfeljih, 

 odzivnost in vplivanje na zunanje dejavnike ter 

 analiza in obravnava denarnih tokov. 

Banka Slovenije meri način in uspešnost izterjave neplačanih terjatev z uporabo instrumentov 

za izboljšanje kreditne kakovosti. Pri tem opravilu uporablja način za zmanjševanje tveganja. 

Banka redno pregleduje tista zavarovanja, katerih vrednost je odvisna od gibanja na trgu (Banka 

Slovenije 2007). 

Oslabitev iz naslova kreditnega tveganja in njihovo gibanje na trgu je pomemben dejavnik, ki 

pokaže kvalitete kreditnega portfelja. To dejanje je le rezultat računovodske politike in ni 

determinanta kreditnega tveganja (Banka Slovenije 2007). 
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 Koncentracija portfelja  

Pojavi se, ko je v portfelju banke prekomeren obseg (Banka Slovenije 2007): 

 kreditnih poslov, sklenjenih s samo enim segmentom kreditojemalcev (npr. fizičnimi 

osebami), poslov, usmerjenih na posamezno geografsko regijo, dejavnost, posamezne tuje 

države ali skupine tujih držav; 

 ene vrste kreditnih poslov; 

 kreditnih poslov z eno vrsto zavarovanja; 

 kreditnih poslov z zapadlostjo v kratkoročnem časovnem obdobju. 

 Trendi  

Upoštevajo pretekle dogodke, ki so vplivali pozitivno ali negativno na kreditna tveganja. Banka 

Slovenije skupaj z drugimi kazalniki upošteva elemente, ki so bili že opisani zgoraj. Tako 

nastajajo modeli za ocenjevanje tega tveganja in s tem povezano priporočila za spopadanje s 

kreditnimi tveganji (Banka Slovenije 2007).  

3.2 Tržno tveganje 

Pri tržnem tveganju nastane izguba, ker se spremenijo tržne spremenljivke. Te so (Banka 

Slovenije 2007): 

 cena, 

 obrestna mera in  

 devizni tečaj. 

Pod tržno tveganje umeščamo (Banka Slovenije 2007): 

 pozicijsko tveganje, 

 valutno tveganje, 

 obrestno tveganje, 

 spremembe cen blaga, 

 preseganje največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja in tveganje 

poravnave,  

 kreditno tveganje nasprotne stranke. 

Podrobneje bomo v tem podpoglavju razložili obrestno in valutno tveganje.  

Tržno tveganje se v banki pojavlja, ko banka izvaja vlogo vzdrževalca trga (Banka Slovenije 

2007): 

 trguje ali prevzame pozicijo v obveznicah, 

 delnicah, 

 tujih valutah, 
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 blagu in 

 izvedenih finančnih instrumentih. 

Za obvladovanje tveganja poznamo naslednje elemente (Banka Slovenije 2007): 

 Sestava trgovalnega portfelja finančnih instrumentov 

Portfelj finančnih instrumentov ima močno korelacijo s tržnim tveganjem. V praksi velja, da so 

naložbe v obveznice manj tvegane in s tem povezano prinesejo manjše tržno tveganje, kot pa v 

delnice ali izvedene finančne instrumente. To pomeni, da je portfelj sestavljen iz majhnega 

števila raznovrstnih finančnih instrumentov; takšna sestava predstavlja za banke manjše 

tveganje in banke s tem temeljijo na večji razpršenosti. Banke določijo skladno s svojo poslovno 

politiko želeno višino portfelja in s tem povezano tveganje, ki ga prevzemajo nase. Banka 

Slovenije je fokusirana iz načela tveganja – donosa; ocenjuje sestavo trgovalnega portfelja 

finančnih instrumentov (Banka Slovenije 2007). 

 Nestanovitnost tečajev finančnih instrumentov in tujih valut 

Velja trgovska politika, ki temelji na ponudbi in povpraševanju. S tem se igrajo s tečaji 

finančnih instrumentov oz. tujo valuto. Na spremembe vplivajo dejavniki (Banka Slovenije 

2007): 

 uspešno poslovanje podjetja,  

 sprememba gospodarskega ali finančnega položaja države,  

 pričakovani trendi in 

 denarna politika posamezne države ter mnogi drugi dejavniki. 

Banka Slovenije pri ocenjevanju upošteva znane informacije in na podlagi tega ocenjuje 

nestanovitne tečaje (Banka Slovenije 2007). 

 Valutna neusklajenost sredstev in obveznosti kapitala  

Banke se lahko popolnoma odrečejo valutnemu tveganju; lahko zaprejo vse valutne pozicije. 

Torej je za valutno tveganje odvisna količina odprte pozicije in koliko bodo banke imele (Banka 

Slovenije 2007). 

 Likvidnost finančnih instrumentov in tujih valut 

Bankam omogoča, da lahko takoj prodajo finančne instrumente oz. tuje valute. Banke, ki imajo 

večjo likvidnost finančnih instrumentov, imajo s tem povezano manjše likvidnostno tveganje. 

Banka Slovenije ocenjuje na podlagi: trga, obremenjenosti finančnih instrumentov in možnosti 

spremembe likvidnost trga. Pri tem banka upošteva informacije, ki bodo v prihodnje aktualne 

in bodo vplivale na poslovanje banke ter poslovnega sveta (Banka Slovenije 2007). 
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 Trend  

Banke s pomočjo znanih trendov oblikujejo poslovno politiko banke in s tem ravnajo po 

najboljših smernicah za posamezno banko. Bankam je v interesu, da poznajo svetovne trende 

in trende na trgih, kjer posluje dotična banka (Banka Slovenije 2007). 

Tržno tveganje merimo po dveh najpogostejših oblikah merjenj (Jorion 2000, 15):  

 Absolutno tveganje je tveganje, glede na referenco nič. To je primerljivo med bankami in 

služi za izračun kapitalske zahteve.  

 Relativno tveganje merimo z izbrano referenco.  

3.2.1 Obrestno tveganje 

Obrestno tvegaje je rezultat izgube, ki je posledica gibanja obrestne mere. Pri gibanjih obrestnih 

mer nastajajo obrestni prihodki ali odhodki in spremembe ekonomske vrednosti kapitala. Banke 

izberejo pri uspešnem ocenjevanju obrestnega tveganja politiko, ki velja za njihovo banko in 

prilagodijo velikosti ter zapletenosti bančnih poslov (Banka Slovenije 2007). Za banke 

predstavlja obrestno tveganje tradicionalno tveganje posebnega pomena, ker ima najvišje 

donose banka, povezana z obrestmi. Banke, ki poslujejo večinoma v storitvenem in tržnem 

segmentu, se ne morejo odpovedati skrbnim kontrolam tega tveganja, ki se navezujejo s 

spremembo obrestnih mer (Glogovšek 2014e, 243). 
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Slika 3: Postopki za merjenje tveganj 

Vir: Glogovšek 2014f, 248. 

Slika prikazuje sodobne postopke za merjenje tveganj. Ob upoštevanju volatilnosti obrestnih 

mer izračunamo parametre obrestne občutljivosti, specifične glede na ročnost. V nadaljevanju 

postopka se izračunavajo obrestna tveganja, specifična glede na ročnost. S pridobljenimi 

podatki iz oblakov 1, 2, in 3 se izračunava obrestna korelacija in opazuje razpon obresti 

(Glogovšek 2014g, 248). 

Za obvladovanje tveganja poznamo naslednje elemente (Banka Slovenije 2007): 

 Časovno neujemanje obrestno občutljivih postavk  

Tveganje nastane zaradi ponovne določitve obrestne mere, ker se ne ujema zapadlost fiksnih 

obrestnih mer. Druga možnost je, da se ne ujema obdobje, v katerem se obrestna mera določi 

in velja za variabilne obrestne mere. Ta dejstva so znana za bančništvo in se dogajajo, kadar 

preračunavajo iz kratkoročnih obveznosti v dolgoročna sredstva. Nepravilno ravnanje banke 

1. Izračun 
volatilnosti 

obresti, 
specifičnih glede 

na ročnost

2. Izračun 
parametrov 

obrestne 
občutljivosti, 

specifične glede 
na ročnost 

3. Izračun 
obrestnih 
tveganj, 

specifičnih glede 
na ročnost 

4. Izračun 
obrestnih 
korelacij

5. Agregacija 
obrestnih 
tveganj, 

specifičnih glede 
na ročnost, v 

celotnem 
tveganju
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ima pri obrestno občutljivih postavkah vpliv na ekonomsko vrednost kapitala. Banka Slovenije 

nadzoruje neujemanja obrestno občutljivih sredstev po različnih ročnostih (Banka Slovenije 

2007). 

 Premik krivulje donosnosti  

Spreminja svojo obliko paralelno ali pa spreminja oblike krivulje. Premiki nastanejo zaradi 

neujemanja obdobja določitve obrestne mere aktivnih in pasivnih sredstev ter obveznosti. 

Vsaka sprememba krivulje prav tako vpliva na spremembo ekonomske vrednosti kapitala. Pri 

tej točki Banka Slovenije ocenjuje in nadzoruje možnost premika ter spremembe oblike 

krivulje. Ocenjevalci krivulje se bazirajo na pretekli zgodovini nihanja obrestnih mer (Banka 

Slovenije 2007). Pri spremembi naklona krivulje donosnosti pomeni, da se je obrestna mera 

spremenila različno na krivulji. Lahko se je obrestna mera spremenila samo na delu krivulje in 

so obrestni prihodki ali odhodki nesimetrični; tukaj govorimo o financiranju virov iz različnih 

ročnosti. Če se želijo izogniti obrestnemu tveganju, morajo uskladiti bilanco banke, aktivo in 

pasivo po ročnosti (Basel Committee on Banking Supervision 2004, 6). 

 Bazično tveganje  

Nastane zaradi nepopolne korelacije, ki nastopi zaradi gibanja različnih spremenljivih obrestnih 

mer; to se dogaja na različnih finančnih instrumentih, ki so bili plačani v enakem obdobju 

postavitve nove obrestne mere. To nastane zaradi spremembe obrestnih odnosov med 

različnimi krivuljami donosov in diferencialnimi trgi (Banka Slovenije 2007). 

 Vsebovane opcije  

Nudijo lastniku opcijo, da lahko popravi finančne tokove ali zapadlost finančnih tokov iz 

naslova finančnih instrumentov. Imetniki opcije uveljavljajo opcije ne glede na to, ali je dejanje 

za banko blagodejno ali predstavlja za banko padec. Najpogosteje srečamo opcije v bančnem 

poslovanju, da lahko stranka poplača kredit predčasno ali odpokliče depozit. Tako predstavlja 

to za banke dodatno skrb glede tveganj, ker ne morejo vnaprej predvidevati, kdaj bo imetnik 

opcije uveljavljal in oškodoval dotično banko. Banke morajo ovrednotiti tveganja, ki izhajajo 

iz vsebovanih opcij, vnaprej. Banka Slovenije nadzoruje in ocenjuje vpliv opcije na prihodnje 

finančne tokove (Banka Slovenije 2007). 

 Trend  

Banka Slovenije sklepa o preteklih poslovnih dogodkih in načrtuje optimalne opcije za 

prihodnja poslovna leta. Banka Slovenije obvešča o pripravljenosti in sposobnosti drugih bank 

na obvladovanje obrestnih tveganj (Banka Slovenije 2007).  
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Vsaka banka ima več načinov, kako obvladuje obrestno tveganje. Vendar sistem mehanizmov 

ponuja več načinov, kako se lahko zavarujejo pred neželenimi izpadi prihodkov iz naslova 

obrestnih tveganj. Tako poznamo (Banka Slovenije 2007): 

 naravne imunizacije, izravnavanje vrzeli trajanja posameznih naložb ali sredstev; 

 umetno imunizacijo, izvedene finančne instrumente, ali instrumente finančnega 

inženiringa; 

 modele simulacije.   

Banka z imunizacijo zmanjša izpostavljenost obrestnemu tveganju; poveča varnost poslovanja, 

zniža stroške zadolžitve, poveča učinkovitost poslovanja in ohranja vrednost premoženja 

delničarjev (Banka Slovenije 2007). 

3.2.2 Valutno tveganje 

To je tveganje, ki je posledica izgube, nastale zaradi sprememb deviznih tečajev. Na obseg 

valutnega tveganja vplivajo različni finančni instrumenti. To tveganje je večinoma povezano s 

tujino in spremembami na mednarodnih finančnih trgih. Elementi, ki vplivajo, so: višina odprte 

pozicije v tuji valuti, nestanovitnost posameznega tečaja tuje valute in likvidnost trgov za 

posamezno valuto (Banka Slovenije 2007). 

Banka oblikuje s svojo interno politiko strategijo določitev, kakšno višino bodo imela valutna 

tveganja in likvidnost trgov za posamezno valuto. Na tem principu oblikujejo primeren sistem 

limitov. Pri oblikovanju sistemov likvidnosti upoštevajo banke za odločitve likvidnost trgov z 

naslednjimi pogoji: globino trga, obseg dnevnega trgovanja, razmik med nakupnimi in 

prodajnimi tečaji. Pri tem opravilu še upoštevajo nestanovitnost posamezne valute (Banka 

Slovenije 2007). 

Pri valutnem tveganju imamo iste elemente, kot pri tržnem tveganju, ker je valutno tveganje 

del tržnega tveganja (Banka Slovenije 2007). 

Temelj valutnega tveganja in bančnega poslovanja z valutnim tveganjem je devizna pozicija. 

Pozicije pri tem tveganju delimo na (Dimovski, Gregorič 2000a, 148): 

 kratke pozicije (short position), kadar ima banka več obveznosti v tuji denarni enoti kakor 

pa naložb;   

 dolge pozicije (long position), kadar ima banka več sredstev v tuji denarni enoti kakor pa 

obveznosti. 

Pri valutnem tveganju poznamo več vrst valutnih tveganj, na katere morajo biti banke, pozorne. 

Pomembno je, da vrstam valutnega tveganja določimo časovni horizont. V različnih časovnih 

obdobij se pojavljajo različni načini tveganja, ki jih delimo na (Van Horne 1995, 730–745):  
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 Transakcijsko izpostavljenost (nastane tveganje, ko določimo višino pogodbe in ko je 

pogodba dokončno zaključena ter poravnana). 

 Pretvorbena računovodska izpostavljenost (s tem se ukvarjajo podjetja, ki imajo 

podružnice po svetu in so za normalno delovanje primorana konsolidirati računovodske 

izkaze). 

 Konkurenčna ekonomska izpostavljenost (ukvarja se s spremembo deviznega tečaja. Na 

podjetje lahko vpliva blagodejno ali kritično. V osnovi vpliva na srednje in dolgoročno 

časovno obdobje. Tako lahko podjetje poceni, ali podraži tržno vrednost danega podjetja; 

spremeni pogoje poslovanja podjetja, ker se spreminjajo stroški poslovanja, stroški nabave 

materiala, stroški dela, prodajna cena izdelka …). 

3.3 Operativno tveganje 

Pri operativnem tveganju nastajajo izgube iz različnih okoliščin, kot so neustrezno in nepravilno 

izvajanje notranjih procesov, druga nepravilna ravnanja ljudi (znotraj sistema banke), 

neustreznost ali nepravilno delovanje sistemov, informacijska komunikacijska tehnologija in 

pravno tveganje. V zgodovini niso veliko poudarjali   operativnega tveganja. Posledica tega je, 

da nimamo jasnih ciljev poslovanja bank in smernic, kako naj ravnajo z operativnim tveganjem. 

Šele Basel II začne podrobneje urejati problematiko operativnih tveganj. Kategorije, ki vplivajo 

na operativno tveganje, so (Banka Slovenije 2007): 

 ljudje, kultura, znanje, veščine, etika …, 

 procesi, 

 sistemi, 

 okolje, spremembe, kriminal, nesreče …  

Za obvladovanje tveganja poznamo naslednje elemente (Banka Slovenije 2007): 

 Ljudje  

Banka Slovenije poda oceno poslovanja posamezne banke, z upravljanjem operativnega 

tveganja. Predmet ocenitve je, če lahko banka svojo poslovno strategijo uresniči s svojimi 

človeškimi viri na vseh ravneh poslovanja. Pri pregledu so jasne omejitve banke, ki temeljijo 

na: velikosti banke in na kompleksnosti ter transparentnosti organizacije. V povezavi s tem se 

dodajo k ocenjevanju v kontekst kompleksnost in raznovrstnost njene ponudbe ter 

kompleksnost sistemov. Banka Slovenije razdeli kadrovske zadeve na tri dele, ki so: uprava, 

nižji vodstveni nivo in zaposleni. Pri tem ocenjujejo (Banka Slovenije 2007): 

 zasedenost sistematiziranih delovnih mest, 

 razpoložljivost potrebnih profilov na trgu dela, 

 kvalitativne kazalnike (izobrazbena raven, izkušnje, pripadnost, motiviranost), 

 fluktuacijo, 
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 izobraževanje, 

 nasledstveni plan, sukcesijo in 

 višino osebnega dohodka, denarna nadomestila ter druge ugodnosti v primerjavi z okoljem. 

Pri teh opravilih Banka Slovenije ocenjuje ravnanje z zaupnimi informacijami.  

 Procesi  

Pojavljajo se v banki (Banka Slovenije, 2007m1): 

 osnovni bančni krediti, 

 procesi upravljanja, 

 podporni procesi in 

 izboljševalni procesi. 

Pri ocenjevanju procesov uporablja Banka Slovenije naslednja merila: celovitost, 

standardizacijo, urejenost, dokumentiranost, skladnost (z drugimi procesi, skladno z 

zakonodajo), obvladovanje, natančnost, pravočasnost, tehnično podporo in nadzor (Banka 

Slovenije 2007). 

 Sistemi  

Za delovanje banke so sistemi nujno potrebni; za prenos informacij pregledujejo informacijske 

sisteme in infrastrukturo ter pri tem poudarjajo naslednja področja (Banka Slovenije 2007): 

 strategijo usklajenosti s poslovno strategijo banke, 

 obvladljivost,  

 dostopnost, 

 integralnost, 

 nadzor sistemov, 

 neprekinjeno delovanje in uporabnost. 

 Okolje  

Banke nimajo velikega vpliva na okolje. Prizadevajo si, da pravilno predvidevajo in s tem 

pravočasno reagirajo na spremembe v okolju. Poznamo ogromno raznovrstnih faktorjev, ki 

negativno oz. pozitivno vplivajo na delovanje banke. Banka Slovenije podrobneje obravnava 

naslednje faktorje (Banka Slovenije 2007): 

 finančno, ekonomsko, politično stabilnost trgov, 

 pravno varnost v poslovnem okolju, 

 verjetnost pojava naravnih katastrof in  

 pojav kriminala. 
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 Trend  

Spremembe, ki se dogajajo pri operativnem tveganju na elemente, so dinamične. Za to so 

odgovorni notranji ali zunanji vzroki, ki pridejo neposredno iz okolja. Banka Slovenije ocenjuje 

smer gibanja in razvoj banke na tem perečem področju (Banka Slovenije 2007). 

Banka Slovenije podpira sorazmeren pristop posamezne banke k upravljanju operativnega 

tveganja. Vsaka banka ima diferencialni pristop k operativnemu tveganju, kar je odvisno od 

velikosti banke, razvitosti banke in narave ter kompleksnosti njenih poslovnih dejavnosti. 

Vendar morajo imeti jasne cilje. Banka Slovenije si prizadeva, da bi imele posamezne banke 

jasne celovite slike izpostavljenosti operativnega tveganja. To naj bi podrobneje temeljilo na 

prikazu frekvence in pomembnosti ugotovljenih ter ocenjenih operativnih tveganj. Banke 

morajo nujno evalvirati in analizirati vrste operativnega tveganja (Banka Slovenije 2007). 

Za merjenje operativnega tveganja imamo več pristopov, ki so (Mohorič 2002a, 33): 

 Podatki o izgubi: evalvirajo se vse realizirane izgube, nastale v preteklih obdobjih.  

 Revizijska ocena: banke so pod drobnogledom notranjih in zunanjih revizij. Po vsaki 

prejmejo revizijsko poročilo, ki je pomemben podatek za merjenje operativnega tveganja. 

 Ocenjevalne kartice: gre za vprašalnik s standardnimi vprašanji.  

 Kazalniki izpostavljenosti: metoda zajema velikost in frekvenco določenih aktivnosti, ki 

so lahko povezane z operativnimi tveganji. 

 Statistična ocena: uporaba statističnih metod za lažje prikazovanje podatkov.  

 Lastna ocena tveganja: to je strukturiran pristop, da posamezne enote identificirajo in 

ocenijo tveganje z namenom načrtovanja ukrepov. 

 Količniki napovedujejo stopnjo izpostavljenosti operativnega tveganja. 

3.4 Kapitalsko tveganje 

Nanaša se na sestavo kapitala banke. Kapital oblikujejo glede na obseg in način poslovanja ter 

težave, ki banko pestijo v poslovnem okolju. Banke imajo težave pri pridobivanju svežega 

kapitala, kar je drago in težavno vzdrževati. Ob neugodnih pogojih poslovanja je nujno 

potrebno, da banka poveča obseg kapitala, ker tako ohranja likvidnost banke in stabilen bančni 

sistem. Banki predstavlja kapital glavno merilo za ocenitev banke in njeno solventnost. Nujno 

potrebno je, da imajo banke ustrezno višino kapitala in s tem varujejo sredstva svojih 

vlagateljev ter investitorjev (Banka Slovenije 2007).  

Vodstvo banke je odgovorno za uravnavanje ustrezne višine kapitala; tako skrbi za zaupanje in 

varnost ter stabilno banko. Pri merjenju ustreznosti kapitala upoštevamo razmerje med 

kapitalom in seštevkom kapitalskih rezerv za kreditno, tržno ter operativno tveganje; to 

podrobneje ureja Zakon o bančništvu, ki določuje minimalne kapitalske zahteve in po 

posameznih tveganjih. Pereče banke so tiste, ki poslujejo in trgujejo na več trgih ter nase 
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prevzemajo večjo količino tveganja. Banke, ki imajo boljšo ustreznost kapitala oz. imajo več 

kapitala, so ocenjene boljše s strani bonitetnih agencij. Tako banke, ki so prejele boljšo 

bonitetno oceno, ceneje pridejo do novega svežega kapitala na kapitalskih trgih (Banka 

Slovenije 2007). 

Za obvladovanje tveganja poznamo naslednje elemente (Banka Slovenije 2007): 

 Lastniška struktura  

Za banko je pomembna, ker ji daje stabilnost. Večinski lastnik banke predstavlja močan steber 

banki in jo lahko pri slabem poslovanju dokapitalizira. Lastnik banke mora imeti jasno izdelano 

strategijo in cilje o kapitalskih naložbah ter odgovorno dividendno politiko (Banka Slovenije 

2007). 

 Struktura kvalitete kapitala  

Sestavine bančnega kapitala določa Sklep o kapitalu. V praksi ima kapital tri pomembne 

dejavnike, ki so (Banka Slovenije 2007): 

 stalnost, 

 razpoložljivost kapitala za pokrivanje izgub in  

 pravno podrejen pravicam vlagateljem ter drugim upnikom.  

Nadzorniki Banke Slovenije ocenjujejo: strukturo kapitala, stalnost kapitala, kvaliteto in vzroke 

sprememb kapitala (Banka Slovenije 2007). 

 Dostopnost kapitala  

Pomeni, da bi banke, ki so stabilne in temeljijo na rasti banke, morale zadržati dobiček ter ga 

nameniti povečanju kapitalske osnove; to predstavlja bankam rast in konkurenčnost ter jih 

ohranja stabilne in likvidne. Banka Slovenije ocenjuje možnosti za dokapitalizacijo banke s 

strani delničarjev in izdajanje novih delnic (Banka Slovenije 2007). 

 Ocena višine kapitalske ustreznosti  

Predstavlja le začetek ocenjevanja kapitalske ustreznosti; kajti ocenjevanje bančnega kapitala 

je kompleksno, ker moramo oceniti vsa bančna tveganja, ki pestijo dotično banko. S tem 

povezano ocenjujemo poslovno politiko banke, politiko dividend, poslovni izid banke in druge 

dejavnike, ki prav tako vplivajo na banko med letom. Banka Slovenije uporablja pri 

ocenjevanju posredne in neposredne spremenljivke, prisotne pri poslovanju banke (Banka 

Slovenije 2007). 
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 Trendi  

Kapitalska ustreznost se med leti spreminja, ker je poslovno okolje turbulentno in se 

spreminjajo kapitalske zahteve. Na trgih so prisotne inflacije, hiperinflacije, konjunkture … S 

temi dejavniki se banke vsakodnevno spopadajo in kreirajo poslovno politiko banke. Banka 

Slovenije ocenjuje gibanje posamezne sestavine kapitala. S temi dejstvi operira in načrtuje 

strateške plane ter letne plane za posamezne banke (Banka Slovenije 2007). 
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4 EMPIRIČNA ANALIZA PODATKOV S PODROČJA BANČNIŠTVA IN 

UPRAVLJANJE S TVEGANJI  

V nadaljevanju naloge se bomo osredotočili na podatke, ki so pomembni za bančništvo in 

posredno ali neposredno vplivajo na bančna tveganja. V prvem delu empiričnega dela bomo 

prikazali ekonomske kazalnike, nato sledijo kazalniki, ki se vežejo na bačni kapital in bančna 

tveganja.  

4.1 Metodološki okvir raziskave 

V zaključni projektni nalogi bomo utemeljili vidike raziskave in kronološke rezultate, ki so nam 

služili za izbor podatkov. Informacije temeljijo na: 

 slovenskemu bančništvu in 

 evropskih ekonomskih kazalnikih. 

Na tem področju raziskave se srečamo s preobširnimi podatki, ki temeljijo na ekonomskih 

kazalnikih in jih ne moremo v celoti prikazati. Kazalnikov, ki predstavljajo bančna tveganja, je 

veliko manj, ker banke ne želijo objavljati internih podatkov, ki so lahko predmet konkurenčne 

prednosti.  

Podatke smo pridobili s strani Banke Slovenije, iz poročil o finančni stabilnosti, letnih poročil, 

iz Ajpesa in z Vrhovnega sodišča.  

4.2 Rezultati empirične analize 

Rezultati bodo prikazani po naslednjih naslovih: 

 Ekonomski kazalniki, 

 Finančno stanje bank,  

 Nepravilnosti in ukrepi. 

4.2.1 Ekonomski kazalniki 

Razmere v bančništvu so odvisne od makroekonomskih gibanj na trgu, še posebej od 

gospodarske aktivnosti in stopnje inflacije, ki jo uravnavajo centralne banke.   
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Slika 4: Stopnja rasti realnega BDP 

Vir: Banka Slovenije 2017f. 

Na sliki 5 je prikazan realni BDP po posameznih državah v obdobju 2013–2016. Opažamo, da 

so gospodarstva po krizi začela postopno okrevati. V Sloveniji se je stopnja gospodarske rasti 

dvignila iz -1 % v letu 2013 na 2,9 % v letu 2015, temu sledi rahel upad, čeprav so napovedi o 

stopnji gospodarske rasti v nadaljnjih letih zelo dobre. Sodeč po sliki 5 je najbolj zaskrbljujoča 

Italija, ki ima najmanjšo rast.  

Leta 2016 je Evropska centralna banka ocenila, da je pričakovana srednjeročna inflacija 

nezadostna in da rast cen temelji predvsem na ekspanzivni denarni politiki ter znižani obrestni 

meri. V marcu je bila upočasnjena gospodarska rast na rastočih trgih, kot je Kitajska. Takrat so 

bili priča zgodovinsko nizkih cen nafte, ki so dodatno znižale inflacijske cilje. V svetu je bilo v 

tistem obdobju prisotno še geopolitično tveganje, ki je nenaklonjenost tveganju močno 

povečalo; kasneje je sledilo stabiliziranje razmer v drugi polovici leta 2016. Tako je 
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gospodarska rast evropskega območja ostala stabilna. Izboljšale so se tudi razmere na trgu 

delovne sile, vendar inflacija še vedno ni dosegla ciljnega trenda naraščanja, zato je Evropska 

centralna banka znižala vse tri obrestne mere: obrestno mero mejnega posojila, mero za 

operacije glavnega refinanciranja in mero mejnega depozita. Obrestne mere so ostale, 

nespremenjene, preostanek leta 2016 (Banka Slovenije 2016, 32). 

 

 

Slika 5: Inflacija 

Vir: Banka Slovenije 2017f. 

Na zgornji sliki je prikazana stopnja inflacije v Sloveniji, v primerjavi s povprečjem Evropske 

unije in evroobmočja ter v primerjavi z izbranimi evropskimi gospodarstvi. Slovenija beleži 

leta 2015 negativno inflacijo, ki znaša -0,8 % in je najnižja v tem opazovanem obdobju med 

opazovanimi državami. Primerljivo nizko stopnjo inflacije beleži Hrvaška, ki je dosegla v letu 

2016 -0,6 %. S slike lahko razberemo, da ima Slovenija pozitivnejšo inflacijo v letu 2016, ki 
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pa je še vedno pod 0. Kazalniki za leti 2017 in 2018 iz vira Banke Slovenije kažejo, da bo 

Slovenija imela pozitivno inflacijo.  

4.2.2 Finančno stanje bank 

Bankam predstavljajo naložbe osnovo za varno delovanje in ohranitev stabilnega bančništva. S 

tem pridobivajo ohranitev zaupanja v bančni sistem. Banke, ki imajo dobre naložbe in z njimi 

pravilno upravljajo, imajo boljše bonitetne ocene ter ceneje pridejo do svežega novega kapitala, 

ki je na trgu zelo drag. Spodnje slike predstavljajo strukturo naložb bank in virov bank za 

obdobje med letoma 2011 ter 2016.  
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Slika 6: Struktura naložb bank 

Vir: Banka Slovenije 2017g. 

Na zgornji sliki vidimo, da se zmanjšujejo posojila nebančnemu sektorju in povečujejo naložbe 

v vrednostne papirje. Najnižji delež naložb v vrednostne papirje je bil leta 2012, ko so znašale 

16 %. Kasneje spremljamo pozitivne učinke po krizi in imamo leta 2015 najvišji delež naložb 

v vrednostne papirje, ki znaša 26 %; to je za kar 10 % odstotnih točk višja stopnja kot v kriznem 

obdobju.  
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Slika 7: Struktura virov bank 

Vir: Banka Slovenije2017f. 

Vloge nebančnemu sektorju predstavljajo bankam najpomembnejši vir financiranja. Iz zgornje 

slike vidimo, da je leta 2016 približno 70 % in predstavlja dober kazalnik za bančni sistem. 

Najmanjši vir je bil leta 2011 in je predstavljal pod 50 %. Z rastjo gospodarstva in prenehanjem 

krize se zmanjšujejo obveznosti iz dolžniških vrednostnih papirjev, kar je znašalo leta 2011 

7,5 %, ob koncu leta 2016 pa 2,1 %.  
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Slika 8: Izkaz poslovnega izida bančnega sektorja 

Vir: Banka Slovenije 2017g. 

Na zgornji sliki opažamo, da je leta 2015 prišlo do pozitivnih kazalnikov v bilancah bank. Leta 

2016 so se pozitivni kazalniki še povečali in imajo banke rast v bilancah. Največjo izgubo so 

banke pridelale v letu 2013, ki je znašala –3586 milijonov EUR poslovnega izida po obdavčitvi. 

Leta 2014 so banke zelo uspešno sanirale poslovni izid po obdavčitvi in druge elemente, kar je 

plod celotnega pozitivnega poslovanja v letu 2015.  
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Slika 9: Vrednosti posameznih komponent 

Vir: Banka Slovenije 2017g. 

Ko govorimo o uspešnosti bank med leti, moramo predstaviti naslednje kazalnike: 

 ROE, kazalnik donosnosti lastniškega kapitala. Prikazuje, koliko enot čistega dobička 

ustvari podjetje na enoto lastniškega kapitala. Izračuna se tako, da dobiček delimo s 

kapitalom banke (Stubelj, Dolenc in Laporšek 2016, 152). 

 Raven tveganosti pomeni stopnjo tveganja, ki jo imajo banke. Izračuna se tako, da tvegano 

aktivo delimo z bilančno vsoto (Banka Slovenije 2017d).  

 Neto obrestna marža je stopnja učinkovitosti banke. V banki razlikujejo, med dobljenimi 

obrestmi in danimi obrestmi. Dobimo jo tako, da obrestnim prihodkom odštejemo obrestne 

odhodke in delimo s povprečno bilančno vsoto (Dimovski, Gregorič, 2000b, 71).  

 Finančni vzvod nam pove, koliko se poveča dobiček z dodatnim zadolževanjem. 

Računamo ga tako, da bilančno vsoto delimo s kapitalom (Zveza računovodij, finančnikov 

in revizorjev Slovenije, 2017). 

S slike razberemo, da se je v letu 2016 delovanje bank zelo popravilo. Predvsem se je v tem 

letu dvignil ROE in prinaša pozitivne donose na kapital. Banke so najslabše poslovale leta 2013, 

kar je jasno razvidno s slike.  
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Slika 10: Kapitalska ustreznost temeljnega kapitala po skupinah bank na posamično 

osnovo 

Vir: Banka Slovenije 2017f. 

Zgornja slika predstavlja kapitalsko ustreznost bank. Ocenimo, da so po krizi, to pomeni po 

letu 2013, banke uspešnejše in imajo boljše kazalnike. Najmanjše kazalnike imajo majhne 

domače banke; njihova rast kazalnikov po krizi je enakomerna in počasna. Najvišje vrednosti 

kazalnikov imajo velike domače banke in njihova rast je neenakomerna.  
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Preglednica 6: Količnik kapitalske ustreznosti temeljnega kapitala po državah 

evroobmočja na konsolidirani osnovi za september 2016 

Estonija 34,10 % 

Finska 22,40 % 

Irska 21,80 % 

Luksemburg 21 % 

Litva 19 % 

Slovenija 18,60 % 

Grčija 18,10 % 

Malta 17,80 % 

Nizozemska 17,20 % 

Latvija 16,50 % 

Ciper 16,50 % 

Slovaška 16,50 % 

Belgija 15,90 % 

Nemčija 15,50 % 

EMU 14,80 % 

Francija 14,10 % 

Avstrija 13,60 % 

Španija 13,10 % 

Italija  12,70 % 

Portugalska 12,60 % 

Vir: Banka Slovenije 2017f. 

Preglednica predstavlja ustreznost temeljnega kapitala in je merjena za september 2016. V 

preglednici je 20 držav, ki so razporejene po obsegu temeljnega kapitala. Najnižji odstotek ima 

Portugalska, 12,6 %, najvišjega pa Estonija, 34,1 %. Slovenija se je uvrstila na 15. mesto z 18,6 

% temeljnega kapitala.  
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Preglednica 7: Struktura kapitalskih zahtev za kreditno tveganje 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Širše država, 

mednarodne 

organizacije 

5, 1 % 5, 9 % 4, 6 % 12, 7 % 11 % 7, 5 % 

Podjetja 50, 4 % 45, 1 % 39, 9 % 33,1 % 34, 7 % 37, 5 % 

Zavarovanje z 

nepremičninami 

1, 4 % 2, 5 % 3, 9 % 5, 6 % 6, 8 % 6, 9 % 

Izpostavljenost z zelo 

visokim tveganjem 

8 % 9, 6 % 9 % 2, 9 % 2, 1 % 1, 2 % 

Institucije 8, 5 % 10, 7 % 8, 6 % 6, 6 % 7, 5 % 7, 9 % 

Bančništvo na drobno 21, 9 % 20, 9 % 25, 7 % 27, 9 % 28, 8 % 30, 2 %  

Neplačane 

izpostavljenosti 

0, 7 % 0, 6 % 0, 8 % 1, 8 % 2 % 1, 9 % 

Drugo  4 4, 7 % 7, 5 % 9, 4 % 7, 1 % 6, 9 % 

Vir: Banka Slovenije 2017g. 

Preglednica predstavlja strukturo kapitala, namenjenega kreditnim tveganjem. Podatki so 

predstavljeni za obdobje od leta 2011 do leta 2016. Na sliki je razvidno, da so se kazalniki za 

izpostavljenost z zelo visokim tveganjem zmanjšali. V letu 2011 je kazalnik znašal 8 %; 

najvišjo vrednost pa je dosegel v letu 2012, ko je znašal 9,6 %. V prihodnjih letih so se kazalniki 

manjšali in v letu 2016 znaša kazalnik samo 1,2 %. Večje spremembe so se zgodile pri 

kazalnikih za podjetja. V letu 2011 je znašal kazalnik 50,4 %, v letu 2016 pa 37,5 %. V tem 

obdobju lahko razberemo, da so se znižali odstotki za podjetja. V opazovanem obdobju je bil 

najnižji kazalnik za podjetja v letu 2014 in je znašal 33,1 %. Povečevalo se je bančništvo na 

drobno in zavarovanje z nepremičninami, ki pa predstavljajo majhen odstotek v strukturi 

kapitala. Presenetljiv podatek je, da je kazalnik za neplačane izpostavljenosti leta 2014 silovito 

narasel in se v letih 2015 in 2016 ni veliko spremenil.  
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Slika 11: Začetni stečajni postopki 

Vir: Banka Slovenije 2017f. 

Za banke so pomembni podatki stečajev, ker s tem tvegajo, da dolžniki ne bodo poravnali svojih 

obveznosti do banke. Na sliki so predstavljeni trije segmenti stečajev: 

 vsa podjetja, 

 nefinančna podjetja, 

 osebni stečaji. 

Obdobje zajema čas med letoma 2011 in 2016. Vidimo, da trendi nefinančnih in vseh podjetij 

blago naraščajo. Osebni stečaji so se v letih 2011 in 2015 povečali za skoraj štirikrat. Za osebne 

stečaje ocenjujemo, da je bila zakonodaja mila do stranke v stečaju. Pred kratkim se je 

zakonodaja nekoliko spremenila in vidimo, da so se stečaji pred spremembo stečajne 

zakonodaje nekoliko povečali.  

4.2.3 Nepravilnosti in ukrepi 

Banka Slovenije sistemsko pregleduje banke v Sloveniji. Banke deli v dve skupini (Banka 

Slovenije 2017a): 



 

49 

 Pomembne banke (NLB, d. d., Nova KBM, d. d., Abanka, d. d., Unicredit banka Slovenije, 

d. d., SKB banka, d. d., Banka Intesa Sanpaolo, d. d., Sberbank banka, d. d. in Banka 

Sparkasse, d. d.).  

 Manj pomembne banke (Gorenjska banka, d. d., Deželna banka Slovenije, d. d., Addiko 

bank, d. d., Delavska hranilnica, d. d., Hranilnica LON, d. d., Primorska hranilnica Vipava, 

d. d., SID – Slovenska izvozna banka, d. d.  

Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami in licenciranimi hranilnicami. Cilj je pravočasno 

zaznati tveganja na vseh področij poslovanja bank in hranilnic ter z učinkovitim ukrepanjem 

zagotoviti stabilnost kreditne institucije in sistema. V področje poslovanja bank spadajo: 

kreditna, likvidnostna in operativna. Banka Slovenije želi z nadzorom ugotoviti in s tem 

preprečiti škodo, ki bi nastala zaradi nepravočasnih ukrepanj. Tako je njen namen, da 

pravočasno zazna tveganja na vseh področjih poslovanja banke in hranilnice. S temi dejanji 

želijo zagotoviti stabilnost kreditne institucije in sistema. Pri pregledih bank nadzorniki izrečejo 

ukrepe, ki se jih morajo banke držati in jih izpolniti. Banka Slovenije je v letu 2016 izdala 

dvema bankama ukrep za povečanje kapitala. Podatki v spodnjih preglednicah veljajo za leto 

2016 (Banka Slovenije 2017č).  

Preglednica 8: Pomembne banke, število ugotovljenih nepravilnosti, pomanjkljivosti  

Področja Število ugotovljenih 

nepravilnosti, 

pomanjkljivosti 

% 

Operativno tveganje 37 31 

Korporativno upravljanje 36 30 

Kreditno tveganje in sistem 

zgodnjega opozarjanja 

33 28 

Obrestno tveganje  7 6 

Tržno tveganje 5 4 

Likvidnostno tveganje 1 0,8 

Skupaj 119 100 % 

Vir: Banka Slovenije 2017a. 

Evropska centralna banka je v začetku leta 2016 sprejela prednostne naloge in glede na obseg 

ter profil tveganosti banke določila minimalne nadzorniške aktivnosti za vse pomembne banke. 

Za vsako pomembno banko je bil izdelan plan stalnih nadzorniških aktivnosti in plan pregledov 

za obdobje 2016. V zgornji preglednici vidimo, na katerih področjih so bile ugotovljene 

nepravilnosti. Vseh ugotovljenih nepravilnosti je bilo 119. Največ kršitev so zabeležili pri 

operativnem tveganju in korporativnem upravljanju. Najmanj kršitev so zabeležili pri 

likvidnostnem tveganju, to je manj kot 1 %. Preglednica zajema pomembne banke v Sloveniji 

in na podlagi teh ugotovitev so izdali nadzorniki ukrepe.  
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Preglednica 9: Nadzorniški ukrepi, izrečeni pomembnim bankam  

Vrsta ukrepa Število izdanih ukrepov % 

Izdane odločbe o začetku 

postopka za odvzem 

dovoljenja za opravljanje 

funkcije člana uprave 

1 7 

Sklep o ustavitvi postopka 

za prepoved opravljanja 

funkcije člana nadzornega 

sveta banke  

1 7 

Izdana nadzorniška pisma  12 86 

Skupaj 14 100 % 

Vir: Banka Slovenije 2017a. 

Preglednica prikazuje število izdanih ukrepov pomembnim bankam. Izdanih je bilo 14 ukrepov. 

Največ je bilo izdanih nadzorniških pisem, ki predstavljajo 86 % vseh izdanih ukrepov. Sledijo 

jim izdane odločbe o začetku postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana 

uprave in sklep o ustavitvi postopka za prepoved opravljanja funkcije člana nadzornega sveta 

banke. Nadzorniki so izdali po en ukrep, od katerih pomeni vsak 7 %.   

Preglednica 10: Manj pomembne banke, število ugotovljenih nepravilnosti,  

  pomanjkljivosti 

Področja Število ugotovljenih 

nepravilnosti, pomanjkljivosti 
% 

Korporativno upravljanje 30 49 

Operativno tveganje 7 11 

Kreditno tveganje 5 8 

Likvidnostno tveganje 5 8 

Obrestno tveganje 5 8 

Kapitalsko tveganje 3 5 

Tveganje poslovnega modela in 

Dobičkonosnosti, strateško 

tveganje, tveganje ugleda, 

področja notranjih kontrol 

6 10 

Skupaj 61 100 % 

Vir: Banka Slovenije 2017a. 

Pri pregledu manj pomembnih bank je bilo ugotovljenih 61 nepravilnosti. Skoraj polovica 

nepravilnosti je bila zabeležena pri korporativnem opravljanju. Veliko število nepravilnosti pri 

korporativnem upravljanju so ugotovili tudi pri pomembnih bankah. Pozitiven podatek je, da 

so lani zabeležili pri kreditnem tveganju 29 nepravilnosti, v tem letu, pa samo 5 nepravilnosti. 

Zelo majhen delež so zabeležili pri kapitalskem tveganju, ki znaša 5 %.  
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Preglednica 11: Nadzorniški ukrepi, izrečeni manj pomembnim bankam  

Vrsta ukrepa Število izdanih ukrepov % 

Izdane odredbe o odpravi 

kršitev 

3 37,5 

Izdane odredbe o odpravi 

kršitev z dodatnimi ukrepi  

2 25 

Izdane odločbe o začetku 

postopka za odvzem 

dovoljenja za opravljanje 

funkcije člana uprave 

1 12,5 

Izdana pisma po pregledu 2 25 

Skupaj 8 100 % 

Vir: Banka Slovenije 2017a. 

Manj pomembnim bankam so izdali 8 ukrepov. Največ ukrepov predstavljajo odredbe o odpravi 

kršitev. Najmanj odločb so izdali o začetku postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje 

funkcije člana uprave, in sicer eno odločbo.  
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5 SKLEP 

Namen zaključnega projektnega dela je predstaviti bančništvo in njegovo delovanje. 

Podrobneje smo se osredotočili na bančna tveganja. Bralcem želimo prikazati, kako je 

bančništvo reagiralo na področju bančnih tveganj in kakšna pravila poznamo na tem področju. 

Skladno z bančnimi tveganji ne moremo mimo Evropske centralne banke in Banke Slovenije. 

Evropska centralna banka deluje skupaj s centralnimi.  

Vsak gospodarski subjekt se srečuje z določenimi tveganji, vendar je poslovanje bank zaradi 

specifičnih posebnosti izpostavljeno značilnim bančnim tveganjem. Najznačilnejša tveganja so: 

kreditno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje in kapitalsko tveganje. Kreditno tveganje 

je riziko izpada delne ali popolne terjatve. Tržno tveganje nastane zaradi izgube, ker se 

spremenijo tržne spremenljivke. Operativno tveganje je tveganje posredne ali neposredne 

izgube, ki je posledica različnih dejavnikov, na primer slabih postopkov, napak ljudi in sistemov 

ter tveganje sestave kapitala.  

V empiričnem delu smo ugotovili, da banke v času krize niso bile pripravljene na bančna 

tveganja. To potrjujejo tudi kazalniki, ki so prikazani v zaključni projektni nalogi. Najslabše 

poslovanje bank smo zabeležili leta 2013, kjer je bila rekordna izguba bančnega sektorja. V tem 

letu so vsi podatki negativni na področju bančništva in kapitalske ustreznosti temeljnega 

kapitala. Sklepamo lahko, da je po sprejetju Basel III, ta blagodejno in pozitivno vplival na 

bančništvo ter bančna tveganja. Banke so se podrobneje fokusirale na upravljanje tveganj in 

uspešnejšo kontrolo tveganj ter izboljšanje plačilne discipline. 

Slovenska kapitalizacija bank je bila nujno potrebna, ker so tudi v Evropi izvedli 

dokapitalizacijo bank s tem, da smo v Sloveniji vložili manjši delež kot evropske države v svoje 

banke. 

Bančna politika stremi k javnemu poročanju podatkov in tako banke pridobivajo večjo zaupnost 

vlagateljev in kreditojemalcev. Slovenske banke in bančništvo približno od leta 2015 

izboljšujejo svoje poslovanje in s tem blagodejno vplivajo na gospodarsko politiko. 

Kot možnost nadaljnjega raziskovanja bi bilo zanimivo raziskati, kako bodo banke v 

prihodnosti v času konjunkture poslovale in kako skrbno bodo upravljale bančna tveganja ter 

kako bo to vplivalo na gospodarstvo in nova delovna mesta. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Kategorije bonitetnih ocen 
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Priloga 1: Kategorije bonitetnih ocen 

Kategorije bonitetnih ocen v investicijskem razredu 

MOODY´S  

Aaa  

 

Naložba, ki prejme tako oceno, je varna in zanesljiva. Velja za prvovrstno naložbo in je izpostavljena 

najmanjšemu kreditnemu tveganju. Izdajatelj dolga ima izjemno visoko sposobnost izpolnjevanja 

finančnih obveznosti. Verjetnost je, da bo plačilo obveznosti, ne glede na spremembe v razmerah, ki bi 

lahko kakorkoli vplivale na morebitne nezmožnosti plačila, ki so bila dogovorjena.   

Aa 

 

Bonitetna ocena določa zelo visoko kreditno sposobnost izdajatelja dolga ali izpolnjevanje finančnih 

obveznosti. V tem razredu je zelo majhna verjetnost s spremembo razmer, da bi vplivale na nezmožnost 

poravnavanja obveznosti. 

A 

 

Bonitetna ocena določa visoko kreditno sposobnost izdajatelja dolga oz. zelo visoko sposobnost 

izpolnjevanja finančnih obveznosti. V tem razredu je, da v neugodnih gospodarskih in poslovnih 

razmerah ne bo mogel poravnati obveznosti, večja, kot pri višji bonitetni kategoriji.  

Baa  

 

Bonitetna ocena je najnižja kategorija v investicijskem razredu bonitetnih ocen. Temelji na dobri kreditni 

sposobnosti izdajatelja dolga. V primeru neugodnih gospodarskih in poslovnih razmer pa bi najverjetneje 

oslabile to njegovo sposobnost. 

Kategorije bonitetnih ocen v špekulativnem razredu  

Ba 

 

Bonitetna ocena je najvišja kategorija v okvirih špekulativnega razreda ocen. Pomeni, da varnost naložbe 

v okvirih kreditnega tveganja v prihodnosti ni zajamčena. Možnost je, da v primerih gospodarskih 

razmer (pozitivnih ali negativnih) izdajatelj dolga ne bo izpolnil. Zgodi se lahko, da bo obveznost 

poplačana na drug način (finančne alternative).  

B 

 

Bonitetna ocena, ki je določena za ta razred, je visoko špekulativna naložba oz. z visokim kreditnim 

tveganjem. Izdajatelj dolga trenutno izpolnjuje obveznosti, vendar je odvisen od ugodnih gospodarskih 

in poslovnih razmer.  

Caa, Ca, C 

 

Predstavlja slabo kvalitetno naložbo in zelo visoko kreditno tveganje. Velika možnost je, da izdajatelj 

dolga ne bo sposoben poravnati svojih finančnih obveznosti. Ocena Caa pomeni, da je izdajatelj dolga 

trenutno občutljiv na področju poravnavanja finančnih obveznosti. Ocena Ca temelji na dejstvih, da je 

prišlo do že večkratnega izpada plačila obveznosti. Ocena C pa pomeni, da je nezmožnost poravnavanja 

obveznosti neizogibna.  

D 

 

Neizpolnjevanje obveznosti.  

Vir: Moody’s 2017 


