DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 12. november 1998

Letnik XXIV

POSEBNI DAVEK NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank
in hranilnic (ZPDVBH-A)
- EPA 608 - II - skrajšani postopek

BANČNIŠTVO
Predlog zakona o bančništvu (ZBan)
- EPA 1556 - druga obravnava

PROGRAM REFORME KMETIJSKE POLITIKE
Predlog programa reforme kmetijske politike 1999 - 2002
- EPA 607 - II -

POROČILO
Poročilo o izvajanju nadzora bank in hranilnic v letu 1997 in v prvi polovici leta 1998
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Vlada Republike Slovenije je na 82. seji dne 29/10-1998 določila
besedilo:

)

Navedeni konti so pomembni za ugotavljanje davčne osnove.
Predlog zakona prinaša tudi spremembo davčne stopnje,
povišanje katere je posledica prenehanja veljavnosti zakona
o prometnem davku in uveljavitve zakona o davku na dodano
vrednost v letu 1999. Časovno hiter postopek za sprejem
tega zakona je nujen, saj se bo uporabljal že za obračun za
leto 1998, višja stopnja pa mora biti uveljavljena s 1/1-1999.
Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije meni, da je
predlog za obravnavo po skrajšanem postopku utemeljen.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POSEBNEM DAVKU IN BILANČNO VSOTO
BANK IN HRANILNIC,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava po
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve zakona in za manj zahtevne uskladitve z drugimi
zakoni. Zakon namreč prinaša spremembe in dopolnitve, ki jih
je treba uveljaviti zaradi tega, ker veljavni zakon ne upošteva
sprememb kontov vsebovanih v zadnjem veljavnem sklepu
Banke Slovenije o kontnem okviru za banke in hranilnice.
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- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance.
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banke in hranilnice.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 87/97), ki obdavčuje določen del bilančne
vsote bank in hranilnic, zavezuje banke in hranilnice za davek
prvič za leto 1998. Glede na to, da se v skladu z zakonom davek
akontira in je osnova za določitev akontacije davka za leto 1998
obračunan davek, kot bi bil ugotovljen za leto 1997, so davčni
zavezanci zaradi določitve akontacij davka za leto 1998 do 20.
maja 1998 predložili obračun davčne obveznosti, kot bi bila
ugotovljena za leto 1997.
Navedeni zakon pri določanju davčne osnove upošteva konte
določene v kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu s
sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za banke in hranilnice.
Določbe zakona še ne upoštevajo zadnje spremembe
navedenega sklepa (Uradni list RS, št. 73/97) zato so davčni
zavezanci plačali akontacije davka za leto 1998 glede na račune,
vsebovane še v prej veljavnem kontnem okviru.
Prvega julija naslednjega leta se ukinja obdavčevanje z zakonom
o prometnem davku in se uveljavlja obdavčenje z zakonom o
davku na dodano vrednost. Z novim načinom obdavčevanja pa
se zaradi težko določljive davčne osnove med drugim ne
obdavčujejo tudi finančne storitve. Oprostitev finančnih storitev
pomeni, da je le majhen del davka vsebovan v ceni finančnih
storitev oziroma da davčni zavezanci, ki opravljajo te storitve, ne
obračunavajo in plačujejo davka, ob tem pa nimajo pravice odšteti
že prej plačanega davka na dodano vrednost.
Iz fiskalnih razlogov ter drugih sistemskih razlogov (npr. davčne
nevtralnosti) se z uvedbo davka na dodano vrednost uveljavi
drugačna obdavčitev "izvzetih" finančnih storitev.
Za banke in hranilnice oziroma njihove storitve je eden od novih
načinov tudi posebno obdavčenje bilančne vsote.
Ocenjen finančni učinek uvedb^ davka na dodano vrednost na
proračunske prihodke ter ocenjena "dodana vrednost" na področju
bančnih storitev so razlog, da se stopnja tega davka v naslednjem
letu poviša iz 2% na 2,5% ter v letu 2000 na 3%.

V izogib spreminjanju zakona vsakokrat, ko se spremeni kontni
okvir zaradi spremembe sklepa Banke Slovenije o kontnem okviru
za banke in hranilnice, se predlaga pooblastilo ministru za finance, da s podzakonskim aktom uveljavi ustrezno spremembo
posamičnih kontov.
Predlaga se višja stopnja davka, in sicer 3%. S 1. julijem prihodnjega
leta prenehajo veljati določbe zakona o prometnem davku, s
katerim je med drugim uveljavljeno tudi 6,5% obdavčenje bančnih
storitev.
Zaradi uveljavitve davka na dodano vrednost, ki je pripravljen na
podlagi smernic Evropske zveze, se od bančnih storitev ne bo
plačeval novi davek. Po sedaj razpoložljivih ocenah bi iz tega
naslova prihodek proračuna (na letni ravni) bil manjši za približno
4 500 mio SIT. Že v predlogu zakona o davku na dodano vrednost
za prvo obravnavo (Poročevalec št. 29/96) je v oceni finančnih in
drugih posledic navedeno, da je z ukinitvijo prometnega davka
potrebno uveljaviti (do pričetka uporabe zakona o davku na
dodano vrednost) drugačno obdavčitev na področju iger na
srečo, zavarovalniških storitev ter finančnih storitev.
Glede na navedeno je smatrati predložen zakon za napovedano
drugačno obdavčitev finančnih storitev ter predlagano povišanje
stopnje za nadomestitev predvidenega izpada proračunskih virov.
Zaradi uveljavitve novega sistema obdavčitve sredi leta,
predlagamo za naslednje leto višjo stopnjo in sicer 2,5%.
Upoštevajoč določbe zakona, ki urejajo obračunavanje in
plačevanje davka za poslovno leto, ki je enako koledarskemu
letu, je potrebno predlagano povišanje davčne stopnje uveljaviti s
1.1.1999.
3. FINANČNE POSLEDICE
Ocena je, da uskladitev določb zakona s spremembami v kontnem
okviru za banke in hranilnice ter zmanjšanje davčne osnove po 2.
členu tega zakona ne bo pomembno vplivalo na davčno obveznost
zavezancev po tem zakonu.

2. PREDLAGANE REŠITVE
Zaradi ugotavljanja davčne osnove upoštevaje konte, določene
v kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu z veljavnim
sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za banke in hranilnice,
se predlaga, da se členi, ki določajo konte, na katerih so izkazane
odbitne postavke, ustrezno spremenijo in dopolnijo v skladu z
zadnjim veljavnim sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za
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Da ne bi prihajalo do obračunavanja davka od osnove, v kateri so
zajete tudi plačane akontacije davka, več plačane dajatve,
obveznosti za davke in druge dajatve in zneski izključenih
prihodkov, se predlaga, da se iz osnove izvzamejo tudi konti, na
katerih so le-ti izkazani.

Predlagana višja stopnja davka, zaradi že navedenih razlogov,
pa bi po sedanjih ocenah imela za posledico višjo davčno
obveznost za okoli 4 700 mio SIT po stopnji 3% in polovično
vrednost po stopnji 2,5%.
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Doda se druga alinea, ki se glasi:
kratkoročna tolarska posojila bankam in hranilnicam v skupini,
izkazana na kontih 4611, 4612, 4613, 4618, 4619, 5616 in 5617".

BESEDILO ČLENOV:
1. člen

8. člen

V zakonu o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 87/97) se v 1. členu beseda "odplačevanja"
nadomesti z besedo "plačevanja".

Za 11. členom se dodata nova 11 .a člen in 11 .b člen, ki se glasita:
"11.a člen

2. člen

Za plačane akontacije davka, za več plačane dajatve in za
obveznosti za davke in druge dajatve iz 4. člena tega zakona
štejejo:

V 4. členu se za besedama "papirje podjetij" postavi vejica in doda
besedilo "za plačane akontacije davka, za več plačane dajatve in
za obveznosti za davke in druge dajatve, za zneske izključenih
prihodkov".

- terjatve za plačane akontacije davka na dobiček, izkazane na
kontu 171;
- terjatve za plačane akontacije drugih davkov, prispevkov in
drugih davščin, izkazane na kontu 172;
- terjatve do davčne uprave za več plačane davke, izkazane na
kontu 1730;
- obveznosti iz davka na dobiček, izkazane na kontu 271;
- obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge davščine,
izkazane na kontu 272;
- obveznosti za manj plačane davke, prispevke in drugedavščine,
izkazane na kontu 273.

3. člen
V 5. členu se v prvi alinei črta konto "703" in dodata konta "7060
in 7085".
V drugi alinei se dodajo konti "7483, 7656, 7687 in 7796".
V tretji alinei se besedi "odvisnih bank" črtata in nadomestita z
besedami "bank v skupini" ter dodata konta "7562 in 7764".

11.b člen

V četrti alinei se črtata konta "765 in 779" in dodajo konti "7650,
7680, 7683 in 7790".

Za zneske izključenih prihodkov iz 4. člena tega zakona štejejo:

V peti alinei se besedi "odvisnih bank" črtata in nadomestita z
besedami "bank v skupini" ter doda konto "7762".

-

izključeni prihodki od obresti, izkazani na kontu 2950 ;
izključeni prihodki od provizij, izkazani na kontu 2951;
drugi izključeni prihodki, izkazani na kontu 2952;
izključeni revalorizacijski prihodki od tolarskih terjatev, izkazani
na kontu 2960;
- izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev z valutno klavzulo,
izkazani na kontu 2961;
- izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev v tuji valuti, izkazani
na kontu 2962."

V šesti alinei se črta konto "7301" in doda konto "730".
4. člen
V 6. členu se v prvi alinei črtajo konti "7001, 7011, 702 in 7060" in
dodajo konti "7083, 7086 in 7087".
V drugi alinei se dodajo konti "7482, 7484, 7485, 7646, 7666,
7688, 7746 in 7797".

9. člen
V 14. členu se stopnja "2%" nadomesti s stopnjo "3%".

V tretji alinei se dodata konta '7563 in 7765".

10. člen
V četrti alinei se črtajo konti "764, 766, 7680 in 774" in dodajo konti
"7640, 7660, 7682, 7684, 7685, 7740 in 7791".

V 18. členu se v prvem odstavku za vejico črta besedilo "ki sta
enaka" in nadomesti z besedilom "od katerih je vsak enak".

V peti alinei se doda konto "7763".

11. člen

Za šesto alineo se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila tujih in domačih oseb,
izkazane na kontu 2764."

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
"25.a člen

5. člen

Če se spremeni kontni okvir za banke in hranilnice, predpiše
minister za finance ustrezno spremembo posamičnih kontov."

V 8. členu se v prvi alinei doda konto "8109".

12. člen

V peti alinei se doda konto "1698".

Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:

6. člen
V 9. členu se v prvi alinei doda konto "8149".

"27.a člen

7. člen

Ne glede na določbo 14. člena tega zakona se davek za leto 1999
plačuje po stopnji 2,5%.

V 10. členu se v prvi alinei za besedo "neodvisnim" črtata besedi
"in odvisnim" ter črtajo- konti "4611, 4612, 4613, 4618, 4619, 5616
in 5617" in dodajo konti "4255, 4256, 4257, 4280, 4283 in 4284".

Ne glede na prvi odstavek 18. člena tega zakona je drugi obrok
akontacije za leto 1999 enak polovici davčne obveznosti za
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preteklo leto, kot bi bila ta ugotovljena, če bi se davek plačal po
stopnji 2,5% od davčne osnove in akontacija davka za leto 2000
se plača v dveh enakih obrokih, od katerih je vsak enak polovici
davčne obveznosti za preteklo leto, kot bi bila ta ugotovljena, če
bi se davek plačal po stopnji 3% od davčne osnove."

13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja že za leto 1998, razen določbe
9. člena, ki začne veljati 1.1.1999.

OBRAZLOŽITEV:
S predlogom se sedanji konti spremenijo oziroma dopolnijo glede
na novi kontni okvir (členi 3, 4, 5, 6 in 7).

na stopnjo 3%.
Po predlogu minister za finance predpiše ustrezno spremembo
posamičnih kontov, če se spremeni kontni okvir za banke in
hranilnice (11. člen).

Zakon izvzema iz obdavčevanja postavke plačanih akontacij
davkov, več plačanih dajatev, obveznosti za davke in druge
dajatve in zneske izključenih prihodkov (2. člen).
Izkaz navedenih novih odbitnih postavk (po 2. členu tega zakona)
v kontnem okviru za banke in hranilnice je opredeljen v
predlaganem členu 8.

Zakon, razen 9. člena, začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, torej bodo davčni zavezanci upoštevali
spremembe in dopolnitve pri ugotavljanju davčne osnove in
določitvi davčne obveznosti za leto 1998. Davčna obveznost bo
za prvo leto - to je leto 1998, ko so davčni zavezanci zavezani za
davek, določena z upoštevanjem sprememb v predlogu. Glede
doplačil in preplačil med akontacijami za leto 1998 in davčno
obveznostjo za taisto leto, ki so nastale tudi zaradi upoštevanja
prej veljavnega kontnega okvira, se bodo davčni zavezanci in
davčni organ ravnali v skladu z 17. členom zakona o posebnem
davku na bilančno vsoto bank in hranilnic. Deveti člen zakona
začne veljati 1.1.1999, davčni zavezanci pa bodo davek za leto
1999 obračunali po stopnji 2,5% (12. člen), po stopnji 3% pa prvič
za leto 2000 (9. člen).

Predlog vsebuje tudi spremembi redakcijske narave (člena 1 in
10) in spremembo davčne stopnje (9. člen), in sicer povišanje od
2% na 3%, ki bo vplivalo na obračun davka za leto 2000. Sredi
leta 1999 bo prenehal veljati zakon o prometnem davku, uveljavljen
pa bo zakon o davku na dodano vrednost, kar pomeni tudi
spremembo pri obdavčevanju bančnih storitev, zaradi tega
predlagamo za leto 1999 stopnjo 2,5%.
S spremembo stopnje je tudi usklajena določba 12. člena, ki določa,
da se bo drugi obrok akontacije za leto 1999 obračunal že glede
na stopnjo 2,5%, akontacija (oba obroka) za leto 2000 pa glede

4. člen

ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO:

Davčna osnova je celotna pasiva, zmanjšana za obveznosti do
bank in hranilnic v tuji valuti, za obveznosti do strank, ki niso
banke, v tuji valuti, za tolarska posojila fizičnim osebam, za tolarska
posojila podjetjem, za tolarska posojila Vladi Republike Slovenije
in javnemu sektorju, za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim
in odvisnim bankam in hranilnicam, tržne vrednostne papirje
podjetij ter za obvezne rezerve, izračunane v višini 7% od vseh
vpoglednih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu.

1. člen
S tem zakonom se določijo davčni zavezanci, davčna osnova in
davčna stopnja ter predpiše obveznost obračunavanja in
odplačevanja posebnega davka na bilančno vsoto bank in
hranilnic.

poročevalec, št. 66
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- kratkoročna posojila gospodarstvu - neodvisnim strankam,
izkazana na kontih 4200, 4208, 4209, 4400, 4401, 4406, 4408,
4409, 5106, 5107, 5206, 5207, 5406, 5407, 8009;
- kratkoročna posojila gospodarstvu - odvisnim strankam,
izkazana na kontih 4210, 4218, 4219, 5116, 5117, 5216, 5217;
- dolgoročna posojila gospodarstva - neodvisnim strankam,
izkazana na kontih 5100, 5108, 5109, 5200, 5203, 5208, 5209,
5400, 5401, 5402, 5408, 5409;
- dolgoročna posojila gospodarstva - odvisnim strankam,
izkazana na kontih 5110, 5118, 5119, 5210, 5213, 5218, 5219;
- terjatve iz danih jamstev gospodarstvu, izkazane na kontih
1600,1608,1609,1690,1699.

5. člen
Za obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti iz 4. člena tega
zakona štejejo:
- vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih, določenih v
kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu s sklepom Banke
Slovenije o kontnem okviru za banke in hranilnice (v nadaljnjem
besedilu: konto) 7000, 7002, 7010, 703, 7080 ;
- kratkoročna posojila v tuji valuti do neodvisnih bank, izkazana
na kontih 261, 745, 7480, 7510, 7520, 7521, 7522, 758, 7716,
7726;
- kratkoročna posojila v tuji valuti do odvisnih bank, izkazana na
kontih 7560, 7766;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank, izkazane
na kontih 765, 7710, 7720, 7722, 779;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank, izkazane
na kontu 7760.
- obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev bank v
tuji valuti, izkazane na kontu 7301.

9. člen
Za tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju
iz 4. člena tega zakona štejejo:
- kratkoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na kontih 4240,
4241, 4248, 4249, 4440, 4441, 4446, 4448, 4449, 5146, 5147,
5246, 5247, 5446, 5447, 8049;
- dolgoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na kontih 5140,
5142, 5148, 5149, 5240, 5241, 5243, 5248, 5249, 5440, 5441,
5442, 5448, 5449.

6. člen
Za obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti iz 4. člena tega
zakona štejejo:
- vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih 7001, 7011,
702, 7040, 7041, 7042, 7060, 7081, 7082, 7110, 7112, 7122,
7124, 7128, 713, 7140, 7149, 7170, 7171, 718, 7191, 7192,
7199, 7270, 7271, 7278, 731, 7380, 7381, 7383, 7387;
- kratkoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank,
izkazane na kontih 7400, 7409, 744, 746, 7470, 7481, 7511,
7523, 7524, 759, 7686, 7676, 7727;
- kratkoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, izkazane
na kontih 7561, 7767;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank,
izkazane na kontih 7600, 7609, 764, 766, 7670, 7671, 7679,
7680, 7681, 7721, 7723, 774;
- dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, izkazane
na kontu 7761;
- devizne obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil tujine,
izkazane na kontu 2762.

10. člen
Za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisni bankam
in hranilnicam iz 4. člena tega zakona štejejo:
- kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam
in hranilnicam, izkazana na kontih 4250, 4251, 4252, 4253,
4254, 4258, 4259, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458, 4459,
5156, 5157, 5256, 5257, 5456, 5457, 4611, 4612, 4613, 4618,
4619, 5616, 5617.
14. člen
Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.
18. člen
Akontacija davka se plača v dveh enakih obrokih, ki sta enaka
polovici davčne obveznosti za preteklo leto.

8. člen

Prvi obrok akontacije iz prejšnjega odstavka se plača najkasneje
do 30. junija, drugi obrok pa najkasneje do 31. oktobra tekočega
leta.

Za tolarska posojila podjetjem iz 4. člena tega zakona štejejo:
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Predlog zakona o

BANČNIŠTVU

(ZBan)

- EPA 1556 - druga obravnava

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 82. seji dne 29/10-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O BANČNIŠTVU,

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej SIMONIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- mag. Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za
finance,
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa, stališč in
priporočil 8. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
22/4-1998 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

samo banke,
(2) Depozit po prvi točki prvega odstavka tega člena je vplačilo
denarja oziroma drugih vračljivih sredstev, na podlagi katerega
pridobi vplačnik pravico do vrnitve vplačanih sredstev v določenih
rokih.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Splošna določba
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in
prenehanje bank in hranilnic.

Opravljanje bančnih storitev
4. člen (-)

Banka
2. člen

Bančne storitve lahko opravlja:
1. banka, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke
Slovenije;
2. podružnica tuje banke, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije
za ustanovitev;
3. banka države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi
podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu
s tem zakonom pooblaščena neposredno opravljati bančne
storitve na območju Republike Slovenije.

(1) Banka je delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih
storitev.
(2) V sodni register se ne sme vpisati ime banka ali hranilnica ter
izpeljanka iz teh besed, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje bančnih storitev.
Bančne storitve
3. člen

Prepoved opravljanja bančnih storitev
5. člen (-)

(1) Bančne storitve so naslednje finančne storitve:
1. sprejemanje denarnih depozitov od fizičnih in pravnih oseb ter
dajanje kreditov iz teh sredstev za svoj račun,
2. storitve, za katere drug zakon določa, da jih smejo opravljati
12. november 1998
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oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj
20% deležem.
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali
deleže v kapitalu določene pravne osebe.

Druge finančne storitve
6. člen (5. člen)
(1) Druge finančne storitve po tem zakonu so naslednje finančne
storitve:
1. factoring;
2. finančni zakup (leasing);
3. izdajanje garancij in drugih jamstev;
4. kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi
krediti in financiranjem komercialnih poslov;
5. trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi
posli;
6. trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti;
7. zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni
sposobnosti pravnih oseb;
8. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki
ureja zavarovalništvo;
9. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. plačilne in
kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice);
10. oddajanje šefov;
11. posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov;
12. storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg
vrednostnih papirjev.
13. upravljanje pokojninskih oziroma investicijskih skladov po
zakonu, ki ureja pokojninske oziroma investicijske sklade;
14. opravljanje poslov plačilnega prometa.
(2) Banka lahko opravlja druge finančne storitve iz prvega
odstavka tega člena, če za opravljanje teh storitev dobi dovoljenje
Banke Slovenije, in če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki
ureja posamezne od drugih finančnih storitev.
(3) Posamezni pojmi iz prvega odstavka tega člena imajo naslednji
pomen:
1. factoring je odplačno prevzemanje terjatev z regresom ali
brez;
2. finančni zakup (leasing) je dajanje sredstev v zakup, katerega
trajanje je približno enako pričakovani življenjski dobi sredstva,
ki je predmet zakupa, in pri katerem zakupnik pridobi večino
koristi od uporabe sredstva ter prevzame celotno tveganje
posla;
3. izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je
posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega
papirja, tujih valut ali blaga oziroma višine obrestne mere.

Povezane osebe in posredne naložbe
10. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe,
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja
skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na
poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe.
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki
so med seboj povezane:
1. kot ožji dolžinski člani;
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane
. po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno
udeležena v drugi osebi;
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma
osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena;
4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur.l. RS, št. 30/93,29/94,82/94 in 20/98 - v nadaljnjem besedilu:
ZGD);
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo
oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe.
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se
štejejo
1. zakonec oziroma izvenzakonski partner te osebe;
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne
sposobnosti;
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi
dodeljene v skrbništvo.
(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je
odvisna oziroma obvladujoča družba v smislu 462. člena ZGD.
(5) Obvladovanje po tem zakonu je razmerje med odvisno in
obvladujočo družbo oziroma temu razmerju podobno razmerje
med katerokoli fizično in pravno osebo.
(6) Kadar je v tem zakonu določeno, da banka ne sme imeti
naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na
neposredne kot tudi posredne naložbe.
(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane z
določeno pravno osebo iz šestega odstavka tega člena.

Druge finančne organizacije
7. člen
(1) Druge finančne organizacije po tem zakonu so pravne osebe,
ki kot izključno ali pretežno dejavnost opravljajo druge finančne
storitve iz prvega odstavka 6. člena tega zakona oziroma druge
finančne storitve na podlagi zakona, ki ureja zavarovalništvo, trg
vrednostnih papirjev, investicijske sklade in družbe za upravljanje
ter na podlagi drugih zakonov, ki urejajo finančne storitve.
(2) Nefinančne organizacije po tem zakonu so vse druge pravne
osebe, razen bank in pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše merila pretežnega
opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.

Posredna pridobitev
11. člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu,
je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik
pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju.
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic,
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba.

Prepoved opravljanja drugih dejavnosti
8. člen
Banka ne sme opravljati drugih dejavnosti razen bančnih storitev,
drugih finančnih storitev iz prvega odstavka 6. člena tega zakona
in pomožnih bančnih storitev iz 2. točke drugega odstavka 96.
člena tega zakona.
Udeležba in kvalificirani delež
9. člen (-)

Uskladitev denarnih zneskov
12. člen

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi,
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic
poročevalec, št. 66
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delnic banke, na podlagi katerih bi bila v kapitalu banke ali pri
glasovanju udeležena z več kot 10%.

odstavku 15. člena, drugem odstavku 153. člena in 229. členu
tega zakona, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja
proti EURO po tečaju Banke Slovenije.

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža
19. člen (18. člen)

Oseba države članice in tuja oseba
13. člen (-)

(1) Za pridobitev delnic banke, na podlagi katerih oseba posredno
ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež (v nadaljnjem
besedilu: kvalificirani imetnik) v banki je potrebno predhodno
dovoljenje Banke Slovenije (dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
deleža).
(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena, mora za vsako nadaljnjo pridobitev delnic banke, na podlagi
katere doseže ali preseže mejo 20% 33% ali 50% deleža
glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu banke ali na podlagi katerih
oseba postane obvladujoča družba banke, predhodno pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice tako, da bi
se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je pridobila
dovoljenje, mora o tem obvestiti Banko Slovenije.
(4) Banka Slovenije predpiše način obveščanja iz tretjega
odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije mora pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega
odstavka tega člena obvestiti pristojni nadzorni organ posamezne
države članice, če je bodoči kvalificirani imetnik ena od naslednjih
oseb:
1. banka, ki je v tej državi članici upravičena opravljati bančne
storitve,
2. obvladujoča oziroma odvisna družba banke iz 1. točke tega
odstavka,
3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo
banko iz 1. točke tega odstavka.

(1) Oseba države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru
Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) je fizična
oseba, ki ima bivališče na območju države članice, oziroma pravna
oseba s sedežem na območju države članice.
(2) Tuja oseba po tem zakonu je oseba, ki ima sedež oziroma
bivališče izven območja Republike Slovenije in izven območja
države članice.
2. STATUSNE DOLOČBE
2.1. UPORABA DOLOČB ZAKONA O
GOSPODARSKIH DRUŽBAH
Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah
14. člen (13. člen)
Za banke se uporabljajo določbe ZGD, ki veljajo za delniško
družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
2.2. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE BANKE
Osnovni kapital banke
15. člen (14. člen)
(1) Banka se lahko ustanovi samo kot delniška družba.
(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala banke je 1.000.000.000,00
tolarjev.

Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega
deleža
20. člen (-)

Delnice banke
16. člen (15. člen)

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža
je treba priložiti listine iz 4. in 5. točke 37. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža, če iz podatkov, s katerimi
razpolaga, izhaja:
1. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma
zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči kvalificirani imetnik oziroma
z njim povezane osebe, lahko ogroženo poslovanje banke v
skladu s pravili o obvladovanju tveganj;
2. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma
zaradi načina povezanosti med temi osebami, lahko
onemogočeno ali bistveno oteženo opravljanje nadzora nad
banko.
(3) Banka Slovenije zavrne zahtevo za pridobitev kvalificiranega
deleža bodočemu tujemu kvalificiranemu imetniku, tudi če je ob
upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju
prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov,
verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje
nadzora v skladu z določbami tega zakona.
(4) Pred odločitvijo na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka
tega člena mora dati Banka Slovenije bodočemu kvalificiranemu
imetniku rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni,
da se izjasni o razlogih za zavrnitev dovoljenja.
(5) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev, se postopek odločanja o dovoljenju
za pridobitev kvalificiranega deleža združi s postopkom odločanja
o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev.

(1) Delnice banke se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice banke morajo biti v celoti vplačane v denarju in pred
vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v
sodni register.
(3) Delnice banke morajo biti izdane v nematerializirani obliki.
(4) Banka ne sme posredno ali neposredno kreditirati in dajati
jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic družb, v katerih kapitalu
je banka udeležena z najmanj 20% deležem.
(5) Za kreditiranje iz četrtega odstavka tega člena se štejejo tudi
drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem namenu enaki
kreditu.
Prednostne delnice banke
17. člen (16. člen)
Banka ne sme imeti v sestavi osnovnega kapitala več kot tretjino
prednostnih delnic.
2.3. DELNIČARJI BANKE
Prepoved pridobitve delnic banke
18. člen (17. člen)
Če je banka imetnik delnic oziroma poslovnih deležev druge banke
oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih je v
kapitalu ali pri glasovanju udeležena z več kot 10%, ta druga
banka oziroma druga finančna organizacija, ne more pridobiti
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Sankcija za kršitev
21. člen (19. člen)

dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave
banke.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju
pogojev iz 24. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije lahko odloči, da mora kandidat za člana
uprave v postopku odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev
vodenja poslov banke.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena,
če na podlagi listin iz drugega odstavka tega člena in predstavitve
iz tretjega odstavka tega člena zaključi, da kandidat izpolnjuje
pogoje za člana uprave banke.
(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave banke tudi, če iz podatkov, s
katerimi razpolaga izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti in poslov, ki
jih oseba opravlja, oziroma zaradi dejanj, ki jih je oseba storila,
lahko ogroženo poslovanje banke v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj.
(6) Če je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana
uprave mora pred imenovanjem za opravljanje te funkcije v drugi
banki pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za imenovanje. Za
dovoljenje se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega in
petega odstavka tega člena.

(1) Če oseba pridobi delnice v nasprotju s 18. oziroma 19. členom
tega zakona, iz tako pridobljenih delnic nima glasovalnih pravic.
(2) Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje iz prvega oziroma
drugega odstavka 19. člena tega zakona, če imetnik kvalificiranega
deleža krši obveznosti nadrejene banke v bančni skupini iz 97.
člena tega zakona oziroma nadrejenega finančnega holdinga v
bančni skupini iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona oziroma
če oseba iz prvega odstavka 100. člena tega zakona krši
obveznosti iz drugega odstavka 100. člena tega zakona ali če
nastopijo okoliščine iz drugega oziroma tretjega odstavka 20.
člena tega zakona.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena imetnik
kvalificiranega deleža izgubi glasovalne pravice iz delnic, na
podlagi katerih je njegov delež pri glasovanju večji kot 10%.
2.4. ORGANI BANKE
Uprava banke
22. člen (20. člen)
(1) Uprava banke mora imeti najmanj dva člana, ki banko skupaj
zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed
članov uprave banke oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen
za samostojno zastopanje banke za celoten obseg poslov iz
dejavnosti banke.
(2) Člani uprave banke morajo biti v banki v delovnem razmerju
za nedoločen čas in polni delovni čas.
(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski jezik. Najmanj
en član uprave mora imeti v Republiki Sloveniji središče
uresničevanja svojih življenjskih interesov.
(4) Uprava mora voditi posle banke v Republiki Sloveniji.

Dolžnosti članov uprave
26. člen (24. člen)
(1) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v
skladu s pravili o obvladovanju tveganj kot so določena s tem
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma drugimi
zakoni, ki urejajo bančno poslovanje oziroma druge finančne
storitve, ki jih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Člani uprave banke morajo zagotoviti spremljanje tveganj,
katerim je banka izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne
ukrepe, s katerimi banka obvladuje tveganja.
(3) Člani uprave morajo zagotoviti organizacijo sistema notranjih
kontrol na vseh področjih poslovanja banke in notranjo revizijo
ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(4) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka vodi poslovne
in druge knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske
listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska
in druga poročila ter poroča oziroma obvešča Banko Slovenije v
skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Pogodba o zaposlitvi članov uprave
23. člen (21. člen)
(1) Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo vse posebne
ugodnosti, ki jih imajo člani uprave banke in drugi delavci banke
na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del
kolektivne pogodbe.
(2) Določba pogodbe o zaposlitvi člana uprave banke oziroma
drugega delavca banke, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, je nična.

Obveščanje nadzornega sveta
27. člen (25. člen)

Pogoji za člana uprave banke
24. člen (22. člen)

(1) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet
banke o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke,
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja
posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev,
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne
dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona,
4. o nastanku velikih izpostavljenosti ter izpostavljenostih banke
do povezanih oseb.
(2) Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma pisno
obvestiti o:
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v nadzornih organih
drugih pravnih oseb,
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno,
član uprave sam oziroma njegov ožji družinski član pridobil
delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi
katerih član uprave skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani
v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež, oziroma
se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža.

(1) Član uprave banke je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in
izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke;
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana;
3. da poleg poslov vodenja banke ne bo opravljala nobenega
drugega poklica.
(2) Pogoj iz prve točke prvega odstavka tega člena je izpolnjen,
če ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje
bančnih poslov. Šteje se, da je pogoj iz prve točke prvega odstavka
tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje pri
vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot banka
oziroma drugih primerljivih poslov.
Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke
25. člen (23. člen)
(1) Za člana uprave banke je lahko imenovana le oseba, ki pridobi
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za škodo, ki je nastala kot posledica opustitve njihovih dolžnosti
po prvem odstavku tega člena, razen če dokažejo, da so pošteno
in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.
(3) član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije
nemudoma obvestiti o:
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v upravnih in
nadzornih organih drugih pravnih oseb,
2. pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno,
član nadzornega sveta sam oziroma njegovi ožji družinski
člani, pridobili delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe,
na podlagi katerih član nadzornega sveta skupaj z njegovimi
ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže
kvalificirani delež oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo
kvalificiranega deleža.

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave
28. člen (-)
(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije
člana uprave banke:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 26. oziroma
27. člena tega zakona;
(2) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev
zaradi katerih je bil nad banko začet postopek za odvzem
dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, lahko Banka Slovenije
oba postopka združi.
Člani nadzornega sveta banke
29. člen (26. člen)

2.5. REDNA LIKVIDACIJA BANKE
Sklep skupščine o začetku likvidacijskega postopka
32. člen (-)

(1) Za člana nadzornega sveta banke ne more biti imenovana
oseba,
1. ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih ima banka več
kot 5% delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem
kapitalu.
2. ki je član nadzornega sveta ali uprave v drugi banki oziroma
borzno posredniški družbi,
3. katerih obveznosti do banke so večje od njenih terjatev in
naložb v banki, oziroma ki je povezana s pravnimi osebami,
katerih obveznosti do banke so večje od terjatev in naložb v
banki.
(2) Največ ena petina članov nadzornega sveta so lahko
predstavniki delavcev.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna
obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotovitve izločitvenega
razloga iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne velja za
osebe, ki so člani nadzornega sveta oziroma uprave nadrejene
banke v bančni skupini.

(1) Skupščina banke lahko sprejme sklep o prenehanju banke.
(2) Za likvidacijo banke na podlagi sklepa iz prvega odstavka
tega člena se uporabljajo določbe ZGD o likvidaciji delniške družbe
na podlagi sklepa skupščine, če ni v tem razdelku drugače
določeno.
(3) Določbe tega razdelka se smiselno uporabljajo tudi kadar
skupščina banke sprejme sklep, s katerim se dejavnost banke
spremeni tako, da banka ne opravlja več bančnih storitev.
Likvidacijski upravitelj banke
33. člen (-)
Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana samo
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za člana uprave
banke.
Omejitev dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
34. člen (-)

Pristojnosti nadzornega sveta banke
30. člen (27. člen)

(1) Uprava banke mora obvestiti Banko Slovenije o sklepu iz
prvega odstavka 32. člena tega zakona naslednji delovni dan po
sprejemu sklepa.
(2) Banka Slovenije na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega
člena izda odločbo, s katero:
1. omeji veljavnost dovoljenja za opravljanje bančnih oziroma
drugih finančnih storitev na posle, ki so potrebni za izvedbo
likvidacije banke,
2. določi, v katerem obsegu se za banko v likvidaciji uporabljajo
pravila o obvladovanju tveganj.
(3) Po začetku likvidacije lahko banka opravlja samo še tiste
bančne posle, ki so določeni z odločbo iz drugega odstavka tega
člena.

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po 2GD, ima nadzorni
svet banke tudi naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke,
2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta banke,
3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih
kontrol,
4. daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa
dela notranje revizije,
5. odločanje o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.
Dolžnosti članov nadzornega sveta banke
31. člen (28. člen)

Ponovna pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev
35. člen (-)

(1) Člani nadzornega sveta banke morajo:
1. nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja
notranje revizije,
2. obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpekcije in
drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko,
3. preveriti letna in druga finančna poročila banke, in o tem izdelati
obrazloženo mnenje,
4. obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu
poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave.
(2) Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo banki
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(1) Če skupščina banke odloči, da banka deluje dalje, lahko banka
ponovno prične opravljati bančne storitve samo, če ponovno
pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
(2) Predlogu za vpis sklepa iz prvega odstavka tega člena v
sodni register je treba priložiti novo dovoljenje Banke Slovenije za
opravljanje bančnih storitev.
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Odločanje o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev
39. člen (33. člen)

3. OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV
3.1. DOVOLJENJA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM
BANČNIH STORITEV

(1) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
če ugotovi, da banka izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev.
(2) Če banka zahteva tudi izdajo dovoljenja za opravljanje drugih
finančnih storitev Banka Slovenije v izreku odločbe izrecno
navede, na katere druge finančne storitve se dovoljenje nanaša.

Vrste dovoljenj
36. člen (30. člen)
(1) Banka mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje bančnih storitev).
(2) Če banka poleg bančnih storitev opravlja druge finančne
storitve mora pred vpisom ustrezne dejavnosti v sodni register
pridobiti dovoljenje Banke Slovenije'.
(3) Če se banka združi z drugo banko oziroma drugo pravno
osebo, mora pred vpisom v sodni register sklepa o pripojitvi
oziroma spojitvi pri prevzemni banki, pridobiti dovoljenje Banke
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za združitev).
(4) Banka mora pred ustanovitvijo podružnice v tujini pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: dovoljenje za
ustanovitev podružnice v tujini).
(5) O dovoljenju iz drugega odstavka tega člena odloči Banka
Slovenije hkrati z odločitvijo o dovoljenju za opravljanje bančnih
storitev, razen kadar je bila zahteva za izdajo dovoljenja iz drugega
odstavka tega člena vložena po tem, ko je banka pridobila
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.

Zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev
40. člen (34. člen)
Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev:
1. če delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev, nimajo
dovoljenja iz prvega odstavka 19. člena tega zakona;
2. če člani uprave nimajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave;
3. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja, da banka ni
organizirana v skladu s tem zakonom
4. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja, da niso
zagotovljeni pogoji za poslovanje banke, določeni s tem
zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
5. če iz dokumentacije in drugih znanih okoliščin izhaja, da banka
kadrovsko, organizacijsko oziroma tehnično ne bo sposobna
opravljati v poslovnem načrtu predvidenega obsega bančnih
oziroma drugih finančnih storitev,
6. če so določbe statuta banke v nasprotju z določbami tega
zakona oziroma določbami predpisov, izdanih na njegovi
podlagi,
7. če drug zakon, ki ureja opravljanje posameznih drugih finančnih
storitev, predvidenih v poslovnem načrtu banke, za opravljanje
teh storitev določa posebne pogoje, in banka teh pogojev ne
izpolnjuje.
8. če banka ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje bančnih
storitev oziroma drugih finančnih storitev, na katere se zahteva
za izdajo dovoljenja nanaša.

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev
37. člen (31. člen)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev je
potrebno priložiti:
1. statut v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
2. poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega je razvidna
vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska
zgradba banke, kadrovska struktura banke, računovodske
politike in postopki ter organizacija in postopki notranje revizije;
3. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova
oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu banke;
4. za delničarje, ki so imetniki kvalificiranih deležev:
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega
javnega registra;
- če je delničar delniška družba pa tudi izpisek delničarjev iz
knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice,
overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini;
- računovodske izkaze za zadnji dve poslovni leti.
5. seznam oseb, ki so povezane z imetniki kvalificiranih deležev
z opisom načina povezave;
6. dokumentacijo, ki jo določi Banka Slovenije, na podlagi katere
je mogoče ugotoviti, ali bo družba kadrovsko, tehnično in
organizacijsko sposobna opravljati dejavnosti, na katere se
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(2) Če namerava banka poleg bančnih storitev opravljati tudi
druge finančne storitve mora zahteva za izdajo dovoljenja obsegati
določno navedbo teh drugih finančnih storitev.

Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
41. člen (35. člen)
(1) Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev preneha:
1. če banka ne začne poslovati v šestih mesecih od izdaje
dovoljenja,
2. če banka preneha z opravljanjem bančnih storitev za več kot
eno leto,
3. z začetkom stečajnega postopka oziroma postopka prisilne
likvidacije,
4. z zaključkom redne likvidacije banke;
(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena izda Banka
Slovenije sklep, s katerim ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(3) Banka ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z opravljanjem
bančnih storitev:
1. v primeru iz 1., in 2. točke prvega odstavka tega člena od
dneva vročitve odločbe iz drugega odstavka tega člena,
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko
je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko,
oziroma od dneva, ko ji je vročena odločba, s katero Banka
Slovenije odloči o začetku postopka prisilne likvidacije,
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od dneva
sprejema sklepa iz prvega odstavka 32. člena tega zakona.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za
prenehanje dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev.

Pogoji za opravljanje bančnih storitev
38. člen (32. člen)
(1) Banka Slovenije lahko določi kadrovske, organizacijske in
tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka za opravljanje
bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter pogoje, ki jih mora
izpolnjevati kreditni posrednik.
(2) Banka lahko za posredovanje pri sklepanju kreditnih in drugih
poslov v okviru dejavnosti banke s pogodbo pooblasti kreditnega
posrednika.
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Dovoljenje za združitev
42. člen (37. člen)
(1) Za odločanje o dovoljenju za združitev se smiselno uporabljajo
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Nadzor nad opravljanjem bančnih storitev v državi
članici
46. člen (-)

določbe 37. do 40. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
združitev tudi če organ, pristojen za varstvo konkurence, zavrne
zahtevo za soglasje za združitev oziroma prepove združitev na
podlagi zakona, ki ureja varstvo konkurence.

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad podružnico banke v
državi članici.
(2) Banka Slovenije lahko zaprosi pristojni nadzorni organ države
članice, v kateri banka opravlja bančne storitve, da opravi pregled
poslovanja podružnice banke v tej državi članici, če se s tem
postopek nadzora pospeši oziroma poenostavi oziroma, če je to
v skladu z interesi učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti oziroma
manjših stroškov postopka. Pod enakimi pogoji se lahko
pooblaščene osebe Banke Slovenije udeležijo nadzora, ki ga izvaja
pristojni nadzorni organ države članice.
(3) Če banka, ki opravlja bančne storitve v državi članici kljub
opozorilu pristojnega nadzornega organa države članice krši
predpise te države članice, sprejme Banka Slovenije ukrepe
nadzora v skladu s tem zakonom. Banka Slovenije mora
nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ države članice o
ukrepih, ki jih je sprejela.
(4) Če Banka Slovenije banki odvzame dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev oziroma ji prepove opravljati posamezne bančne
posle oziroma druge finančne storitve, mora o tem nemudoma
pisno obvestiti pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih
banka opravlja bančne storitve.

3.2. OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV IZVEN
OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE
Opravljanje dejavnosti v državi članici
43. člen (-)
Banka lahko opravlja bančne in druge finančne storitve, za katere
je pridobila dovoljenje Banke Slovenije, na območju države članice
bodisi preko podružnice bodisi neposredno, če izpolnjuje pogoje,
določene s predpisi te države članice.
Opravljanje dejavnosti v državi članici preko
podružnice
44. člen (-)
(1) Banka, ki namerava odpreti podružnico v državi članici, mora
o tem obvestiti Banko Slovenije, in navesti državo članico, v kateri
namerava odpreti podružnico. Obvestilu mora priložiti:
1. opis dejavnosti, k"i jih bo opravljala podružnica in njen načrt
poslovanja;
2. imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice;
3. naslov podružnice v državi članici, na katerem bo mogoče
pridobiti dokumentacijo o podružnici.
(2) Banka Slovenije mora najkasneje v roku treh mesecev
obvestilo iz prvega odstavka tega člena s prilogami posredovati
pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti
banko.
(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena mora
Banke Slovenije pristojnemu nadzornemu organu države članice
posredovati tudi:
1. podatke o višini kapitala banke in kapitalski ustreznosti,
2. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Banka
Slovenije zavrne zahtevo za posredovanje obvestila nadzornemu
organu države članice, če na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga in dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, in ob
upoštevanju načrtovanega obsega poslovanja, zaključi, da obstoji
utemeljen dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja
podružnice oziroma finančnega položaja banke.
(5) Banka mora Banko Slovenije obvestiti o vsaki spremembi
podatkov iz prvega odstavka tega člena najmanj en mesec pred
nameravano spremembo. Banka Slovenije mora obvestilo
posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice v
roku treh mesecev od prejema.

Opravljanje bančnih storitev v tujini
47. člen (43. člen)
(1) Banka sme opravljati bančne in druge finančne storitve v tujini
samo preko podružnice.
(2) Za ustanovitev podružnice v tujini mora banka pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice v tujini
se smiselno uporabljajo določbe prvega, četrtega in petega
odstavka 44. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice v tujini tudi, če je ob upoštevanju predpisov
države, v kateri namerava banka ustanoviti podružnico, oziroma
ob upoštevanju prakse pri izvrševanju teh predpisov, verjetno,
da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.
3.3. PODRUŽNICA IN PROSTO OPRAVLJANJE
BANČNIH STORITEV BANK DRŽAV ČLANIC
Banke držav članic
48. člen (-)
(1) Banka, ki je v državi članici upravičena opravljati vse oziroma
posamezne bančne oziroma druge finančne storitve, lahko te
storitve opravlja tudi na območju Republike Slovenije, bodisi preko
podružnice, bodisi neposredno.
(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja bančne
storitve preko podružnice, veljajo določbe četrtega odstavka 118.
člena tega zakona.
(3) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena veljajo
določbe 90., 91. in 128. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na
poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in
nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja
likvidnostnega tveganja, statistike in uresničevanja jamstva za
vloge.

Neposredno opravljanje bančnih storitev v državi
članici
45. člen (-)
(1) Banka, ki namerava pričeti z neposrednim opravljanjem bančnih
oziroma drugih finančnih storitev, na območju države članice,
mora o tem obvestiti Banko Slovenije, in navesti državo članico,
v kateri namerava pričeti z neposrednim opravljanjem dejavnosti.
Obvestilu mora priložiti opis dejavnosti, ki jih bo opravljala v državi
članici, in načrt poslovanja v zvezi s temi dejavnostmi.
(2) Banka Slovenije mora najkasneje v roku enega meseca po
prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena, obvestilo s
prilogo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države
članice in o tem obvestiti banko.
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Pričetek poslovanja
49. člen (-)
(1) Banka države članice iz prvega odstavka 48. člena tega
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potrebno priložiti:
1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra
države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične banke;
3. podatke o članih poslovodnih in nadzornih organov matične
banke;
4. revidirana poslovna poročila matične banke za zadnja tri leta
poslovanja;
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o lastnikih matične
banke: ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje lastnike in
njihove deleže pri upravljanju matične banke;
6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra
države sedeža za pravne osebe, ki so pri upravljanju matične
banke udeležene z več kot 10%;
7. opis bančnih storitev in drugih finančnih storitev, ki jih bo
opravljala podružnica ter poslovni načrt za prva tri leta
poslovanja;
8. dovoljenje nadzornega organa tuje banke za ustanovitev
podružnice, oziroma izjavo tega organa, da dovoljenje po
predpisih države tuje banke ni potrebno,
9. izjavo tuje banke, da bo podružnica vodila vso dokumentacijo,
ki se nanaša na njeno poslovanje v slovenskem jeziku in jo
hranila na sedežu podružnice, in vodila ločene računovodske
izkaze v skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi
izdanimi predpisi,
10. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge, ki velja v državi
sedeža matične banke;
11. drugo dokumentacijo, ki jo določi Banka Slovenije, na podlagi
katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko,
tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve, na
katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(3) Banka Slovenije lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice tuje banke zahteva, da tuja banka na
ozemlju Republike Slovenije deponira določen denarni znesek
oziroma drugo ustrezno finančno premoženje oziroma predloži
drugo ustrezno zavarovanje, kot jamstvo za poravnavo
obveznosti iz poslov, sklenjenih na območju Republike Slovenije.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje za ustanovitev podružnice
tuje banke, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in
dokumentacije, priložene zahtevi za izdajo dovoljenja, zaključi,
da je podružnica finančno, upravljalsko, organizacijsko,
kadrovsko in tehnično usposobljena za poslovanje v skladu z
določbami tega zakona.
(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
ustanovitev podružnice tuje banke, če je ob upoštevanju predpisov
države sedeža te banke oziroma ob upoštevanju prakse te države
pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano
izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.

zakona lahko prične poslovati preko podružnice z iztekom
dvomesečnega roka, šteto od dne, ko Banka Slovenije od
pristojnega nadzornega organa države članice prejme obvestilo
z vsebino, določeno v prvem in tretjem odstavku 44. člena tega
zakona.
(2) Banka države članice iz prvega odstavka 48. člena tega
zakona lahko prične neposredno opravljati bančne oziroma druge
finančne storitve na območju Republike Slovenije takoj, ko Banka
Slovenije od pristojnega nadzornega organa države članice prejme
obvestilo z vsebino, določeno v prvem in tretjem odstavku 44.
člena tega zakona.
(3) Banka države članice iz prvega odstavka tega člena mora
Banko Slovenije obvestiti o vsaki nameravani spremembi podatkov
iz 1. do 3. točke prvega odstavka 44. člena tega zakona najmanj
mesec dni pred nameravano spremembo.
(4) Določba tretjega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi v primeru, ko namerava banka države članice na območju
Republike Slovenije odpreti predstavništvo.
Nadzor nad podružnico banke države članice
50. člen (-)
(1) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pregled
poslovanja podružnice banke te države članice.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni
organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot Banka
Slovenije na podlagi določb 194. do 201. člena tega zakona.
(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice
mora Banka Slovenije opraviti pregled poslovanja podružnice
banke te države članice na območju Republike Slovenije.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je Banka
Slovenije pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice banke
te države članice na območju Republike Slovenije v skladu z
določbami 194. do 201. člena tega zakona zaradi preverjanja, če
podružnica ravna v skladu z določbami tega zakona iz tretjega
odstavka 48. člena tega zakona.
Ukrepi nadzora nad banko in podružnico banke
države članice
51. člen (-)
(1) Če banka države članice na območju Republike Slovenije krši
določbe iz drugega odstavka 48. člena tega zakona oziroma če
podružnica banke države članice na območju Republike Slovenije
krši določbe iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona, ji Banka
Slovenije z odredbo naloži odpravo kršitev.
(2) Če banka države članice oziroma njena podružnica v roku,
določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prvega
odstavka tega člena, obvesti Banka Slovenije pristojni nadzorni
organ te države članice.

Uporaba določb
54. člen (-)
(1) Za tujo banko, ki je na območju Republike Slovenije ustanovila
podružnico, veljajo določbe četrtega odstavka 118. člena tega
zakona.
(2) Za podružnico banke Iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe 5., 7., 8., 9. in 10. poglavja tega
zakona. V primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona se
za podružnico uporabljajo tudi določbe 12. poglavja tega zakona.
(3) Za nadzor nad podružnico, ki jo je tuja banka ustanovila na
območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe
11. poglavja tega zakona.
(4) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o upravi banke.
(5) Banka Slovenije odvzame podružnici dovoljenje za ustanovitev
tudi:
1. če je nadzorni organ tuje banke tej banki odvzel dovoljenje za
opravljanje bančnih storitev;
2. če podružnica v primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega
zakona ne izpolnjuje obveznosti iz naslova jamstva za vloge.

3.4. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TUJIH BANK
3.4.1. Podružnica tuje banke
Opravljanje bančnih storitev tuje banke
52. člen (38. člen)
Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja bančne
storitve in druge finančne storitve samo preko podružnice.
Dovoljenje za ustanovitev podružnice
53. člen (39. člen)
(1) Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije ustanovi
podružnico, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je
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Sistem zajamčenih vlog pri tuji podružnici
55. člen (-)

katere so bili ti podatki pridobljeni.
Obdelava podatkov in posredovanje informacij
59. člen (49. člen)

(1) Podružnica tuje banke je vključena v sistem jamstva za vloge
v državi, kjer ima sedež tuja banka.
(2) Raven in obseg jamstva za vloge pri podružnici tuje banke ne
sme presegati ravni in obsega, določenega s tem zakonom.
(3) Če sistem jamstva za vloge v državi, v kateri ima sedež tuja
banka, ne obstaja oziroma je obseg jamstva za zajamčene vloge
manjši kot v Republiki Sloveniji, se mora podružnica tuje banke
vključiti v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji. Način in
obseg vključitve tuje podružnice v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji določi Banka Slovenije z dovoljenjem za
ustanovitev podružnice.

(1) Banka Slovenije je pristojna zbirati in obdelovati podatke, o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih
nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom.
(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni
za izvrševanje nalog in pristojnosti Banke Slovenije, določenih s
tem zakonom se štejejo zlasti podatki o:
1. dovoljenjih za opravljanje bančnih storitev in drugih dovoljenjih,
ki jih izda Banka Slovenije na podlagi tega zakona;
2. članih uprave in nadzornih svetov bank, njihovi organizaciji,
delovanju notranjih revizij;
3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju bančnih
storitev bank v državah članicah, in podružnicah oziroma
neposrednem opravljanju dejavnosti bank držav članic v
Republiki Sloveniji;
4. podružnicah bank v tujini in podružnicah tujih bank v Republiki
Sloveniji;
5. spoštovanju določb o obvladovanju tveganj iz 5. poglavja in 6.
poglavja tega zakona in na njihovi podlagi izdanih predpisov,
6. poročilih iz 91. člena tega zakona;
7. imetnikih kvalificiranih deležev iz 19. člena tega zakona;
8. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz
118. člena tega zakona;
9. izvršenih ukrepih nadzora iz 130. člena tega zakona;
10. informacije, ki jih je Banka Slovenije pridobila v okviru izmenjave
informacij od pristojnih nadzornih organov držav članic.
(3) Podatke iz drugega odstavka sme Banka Slovenije
posredovati:
1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih
nadzornih organov na podlagi 58. člena tega zakona;
2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem bančnih
in drugih finančnih storitev in če za te organe velja obveznost
varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem
odstavku 58. člena tega zakona;
3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo
za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem
bančnih in drugih finančnih storitev, ob pogoju vzajemnosti in
če za te organe velja obveznost varovanja zaupnih podatkov
v obsegu, določenem v četrtem odstavku 58. člena tega
zakona;
4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad banko;
5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku
nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske
izkaze banke;
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme Banka
Slovenije podatke iz 10. točke drugega odstavka tega člena
posredovati samo, če je to izrecno dovolil organ, ki je te podatke
posredoval Banki Slovenije.

3.4.2. Predstavništvo tuje banke
Predstavništvo tuje banke
56. člen (41. člen)
(1) Tuja banka lahko predstavlja in posreduje informacije o
dejavnosti tuje banke preko predstavništva kot organizacijskega
dela tuje banke.
(2) Predstavništvo ni pravna oseba.
(3) Predstavništvo tuje banke ne sme opravljati nobenih poslov.
(4) Če predstavništvo tuje banke ravna v nasprotju z določbo
prejšnjega odstavka tega člena, Banka Slovenije odvzame
dovoljenje za ustanovitev predstavništva.
Dovoljenje za ustanovitev predstavništva
57. člen (42. člen)
(1) Za ustanovitev predstavništva mora tuja banka pridobiti
dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena je
treba priložiti:
1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra
države sedeža za matično banko;
Z statut oziroma druga ustrezna pravila matične banke;
3. revidirana poslovna poročila matične banke za zadnja tri leta
poslovanja;
4. seznam oseb, ki bodo vodile predstavništvo.
(3) Banka Slovenije vodi register predstavništev.
4. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN
EVROPSKIMI SKUPNOSTMI
Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov
58. člen (48. člen)
(1) Banka Slovenije in organi, ki so pristojni za nadzor drugih
finančnih organizacij, morajo na zahtevo posameznega
nadzornega organa posredovati temu organu vse podatke glede
banke oziroma druge finančne organizacije, ki jih potrebuje v
postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno organizacijo, v
postopku v zvezi z izdajo dovoljenj oziroma pri odločanju o drugih
posamičnih zadevah.
(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te ugotovitve
pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov.
(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja
nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na podlagi
predhodnega mnenja nadzornih organov.
(4) Nadzorni organi morajo vse podatke, ki jih pridobijo na podlagi
prejšnjih odstavkov tega člena oziroma na podlagi izmenjave
podatkov z nadzornimi organi držav članic oziroma tujih držav,
varovati kot zaupne in jih smejo uporabiti samo za namene, za
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Obveščanje Evropske komisije
60. člen (-)
Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisijo o zavrnitvah
zahtev za posredovanje obvestila iz četrtega odstavka 44. člena
tega zakona.
Razmerja s tujimi državami
61. člen (-)
(1) Banka Slovenije mora obvestiti Evropsko komisijo o:
1. izdaji vsakega dovoljenja banki, katere posredno ali
neposredno nadrejena družba je pravna oseba s sedežem v
tuji državi;
2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
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na podlagi katerega tuja oseba postane nadrejena družba
banke.
(2) Banka Slovenije obvešča Evropsko komisijo o vseh
pomembnejših ovirah, na katere so naletele banke pri opravljanju
bančnih storitev v tujih državah.
(3) Če Evropska komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav
članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o zahtevah oseb
posamezne tuje države, mora Banka Slovenije s sklepom prekiniti
postopek za največ tri mesece v zadevah odločanja o:
1. zahtevah za izdajo dovoljenja banki, katere posredno ali
neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem
v tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije;
2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža, na podlagi katerega tuja oseba s sedežem v tuji državi,
na katero se nanaša odločitev Evropske komisije, postane
obvladujoča družba banke.
(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega
odstavka tega člena, rok za odločitev iz prvega odstavka 224.
člena tega zakona ne teče.
(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev
postopkov iz tretjega odstavka tega člena podaljša, mora Banka
Slovenije s sklepom podaljšati prekinitev postopka iz tretjega
odstavka tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo
Evropskega sveta.
(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne veljajo za:
1. ustanovitev banke kot odvisne družbe banke, ki je v trenutku
sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega
člena upravičena opravljati bančne storitve v državi članici,
oziroma od te banke odvisne družbe;
2. pridobitev kvalificiranega deleža, katerega bodoči imetnik bo
banka, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma
petega odstavka tega člena upravičena opravljati bančne .
storitve v državi članici, oziroma od te banke odvisna družba.
(7) Banka Slovenije mora Evropsko komisijo na njeno zahtevo
obvestiti o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka
tega člena oziroma o vsaki zahtevi za pridobitev kvalificiranega
deleža, na podlagi katerega bi tuji imetnik postal obvladujoča družba
banke, če Evropska komisija te podatke potrebuje za ugotovitev
dejstev, pomembnih za sprejem odločitve na podlagi tretjega
oziroma petega odstavka tega člena.

način, določen v naslednjih členih tega razdelka.
Temeljni kapital
64. člen (54. člen)
(1) Pri izračunu temeljnega kapitala banke se upoštevajo
naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala, razen
vplačanega osnovnega kapitala in presežka kapitala na podlagi
prednostnih kumulativnih delnic;
2. rezerve banke;
3. preneseni dobiček preteklih let;
4. dobiček tekočega poslovnega leta, vendar največ do višine
50% tega dobička po odbitku davkov in drugih dajatev, ki
bremenijo dobiček, če je višino dobička potrdil pooblaščeni
revizor;
5. rezervacije za splošna bančna tveganja iz prvega odstavka
75. člena tega zakona;
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz
1. do 3. in 5. točke tega odstavka.
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala se kot odbitne upoštevajo
naslednje postavke:
1. lastne delnice;
2. neopredmetena dolgoročna sredstva;
3. prenesena izguba in izguba tekočega leta;
4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam
iz prejšnjih točk tega odstavka.
Dodatni kapital
65. člen (55. člen)
(1) Pri izračunu dodatnega kapitala banke se upoštevajo naslednje
postavke:
1. osnovni kapital in presežek kapitala, vplačan na podlagi
prednostnih kumulativnih delnic;
2. podrejeni dolžniški instrumenti,
3. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam
iz prejšnjih točk tega odstavka.
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu
dodatnega kapitala upoštevajo največ v obsegu, določenem s
predpisom iz 67. člena tega zakona glede na višino temeljnega
kapitala.
(3) Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji in drugi
finančni instrumenti, iz katerih ima imetnik v primeru stečaja
oziroma likvidacije izdajatelja pravico do poplačila šele po poplačilu
drugih upnikov izdajatelja, oziroma ki so glede dospelosti in drugih
lastnosti primerni za pokrivanje morebitnih izgub zaradi tveganj,
ki jim je pri poslovanju izpostavljena banka.

5. OBVLADOVANJE TVEGANJ
5.1. SPLOŠNE DOLOČBE
Obvladovanje tveganj
62. člen (50. člen)

Izračun kapitala
66. člen (53. in 56. člen)

(1) Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim
kapitalom, glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter
tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev
(kapitalska ustreznost).
(2) Banka mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je banka
izpostavljena pri posameznih oziroma vseh vrstah poslov, ki jih
opravlja, nikoli ne presežejo omejitev določenih s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(3) Banka mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobna
pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je
trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti (solventnost).
5.2. KAPITAL BANKE

(1) Pri izračunu kapitala banke se seštevek temeljnega in
dodatnega kapitala zmanjša za naslednje postavke:
1. naložbe banke v delnice oziroma podrejene dolžniške
instrumente drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij,
v katerih kapitalu je banka udeležena z več kot 10% in druge
naložbe v te osebe, ki se pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti
teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala,
2. naložbe banke v delnice oziroma podrejene dolžniške
instrumente drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij,
ki niso osebe iz 1. točke tega člena, v obsegu, ki presega 10%
kapitala banke izračunanega pred odštetjem postavk iz 1. in
te točke tega člena,
3. nelikvidna sredstva.
(2) Nelikvidna sredstva so naložbe banke v delnice borze, klirinško
depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri
klirinško depotni družbi, terjatve iz naslova vplačil v druge sklade,
ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti

\

Kapital banke
63. člen (51. člen)
Kapital banke se zaradi ugotavljanja izpolnjevanja določb o
obvladovanju tveganj (v nadaljnjem besedilu: kapital) izračuna na
poročevalec, št. 66
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finančnimi instrumenti, ki jih je sklenila za svoj račun, pomnožijo z
ustreznimi utežmi za tehtanje:
1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen vrednostnih
papirjev;
2. tveganj izpolnitve nasprotne stranke;
3. tveganj velike izpostavljenosti do posamezne osebe in z njo
povezanih oseb.
(2) Valutnim tveganjem prilagojene postavke se ugotovijo tako,
da se primerjajo vrednosti bilančnih in zunajbilančnih postavk v
tujem denarju.

več oseb, in druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti v času, ki je
potreben zaradi pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih
obveznosti.
Predpis o kapitalu in kapitalskih zahtevah
67. člen (-)
Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna kapitala in
kapitalskih zahtev, s katerim določi:
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri izračunu
kapitala banke in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz
tretjega odstavka 65. člena tega zakona in nelikvidnih sredstev
iz drugega odstavka 66. člena tega zakona,
4. podrobnejši način izračuna tveganjem prilagojene aktive s
tem, da določi uteži za tehtanje kreditnih tveganj in faktorje za
upoštevanje zunajbilančnih postavk,
5. podrobnejši način izračuna drugih kapitalskih zahtev.

Kapitalske zahteve za prekoračena stanja v kapitalu
nefinančnih organizacij
72. člen (-)
Kapitalske zahteve za prekoračena stanja v kapitalu nefinančnih
organizacij se izračunajo kot vsota vrednosti naložb banke, ki
presegajo omejitve določene v drugem odstavku 87. člena tega
zakona oziroma prvem odstavku 88. členu tega zakona. Če
naložbe banke presegajo tako omejitve določene v prvem
odstavku 88. člena tega zakona kakor tudi omejitve, določene v
drugem odstavku 87. člena zakona, se pri izračunu kapitalskih
zahtev upošteva samo tista od obeh vrednosti, ki je višja.

5.3. KAPITALSKA USTREZNOST
Minimalni kapital banke
68. člen (52. člen)

5.4. DRUGI UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJ

(1) Kapital banke mora biti vedno najmanj enak vsoti:
1. kapitalskih zahtev, izračunanih z uporabo količnika minimalne
kapitalske ustreznosti iz 69. člena tega zakona,
2. kapitalskih zahtev za prekoračenja stanja udeležbe v kapitalu
nefinančnih organizacij.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kapital banke
nikoli ne sme biti manjši od minimalnega zneska osnovnega
kapitala.

5.4.1. Skupne določbe
Načrtovanje in izvajanje ukrepov obvladovanja
tveganj
73. člen (60. člen)
(1) Banka mora za ugotavljanje, merjenje in upravljanje s tveganji,
ki so povezana s poslovanjem banke, določiti načrt ukrepov
obvladovanja tveganj, ki obsega:
1. notranje postopke za ugotavljanje in merjenje tveganj,
2. ukrepe za obvladovanje tveganj in notranje postopke za
izvajanje teh ukrepov,
3. notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za
obvladovanje tveganj.
(2) Ukrepi za obvladovanje tveganj in postopki za izvajanje in
spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu iz prvega
odstavka tega člena določeni za vsako od vrst tveganj, ki jim je
banka izpostavljena pri posameznih vrstah poslov, ki jih opravlja,
in za tveganja, ki jim je izpostavljena pri vseh poslih, ki jih opravlja.
(3) Tveganja iz drugega odstavka tega člena, ki jim je banka
izpostavljena pri svojem poslovanju so zlasti:
1. likvidnostna tveganja,
2. kreditna tveganja,
3. obrestna, valutna in druga tržna tveganja,
4. tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe,
5. tveganja, povezana z naložbami v kapitalske deleže in
nepremičnine,
6. tveganja neizpolnitve nasprotne stranke povezana z državo
izvora nasprotne stranke.
(4) Banka mora določiti in izvajati ukrepe za obvladovanje tveganj,
določene s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi
predpisi, in druge ukrepe, ki so glede na naravo in vrsto tveganj
potrebni za obvladovanje teh tveganj.

Količnik kapitalske ustreznosti
69. člen (57. člen)
(1) Količnik kapitalske ustreznosti je razmerje med kapitalom
banke in tveganju prilagojene aktive povečane za drugim
tveganjem prilagojene postavke.
(2) Količnik kapitalske ustreznosti mora vedno znašati najmanj
8% (količnik minimalne kapitalske ustreznosti).
Tveganju prilagojena aktiva
70. člen (58. člen)
(1) Tveganju prilagojena aktiva je seštevek knjigovodskih stanj
vseh aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, zmanjšanih za
oblikovane posebne rezervacije za te postavke, in tehtanih po
stopnji kreditnih tveganj.
(2) Stopnje za tehtanje kreditnih tveganj določi Banka Slovenije v
razponu od 0% za gotovino, terjatve do Banke Slovenije in
kratkoročne terjatve do Republike Slovenije ter terjatve,
zavarovane z denarnimi vlogami v banki, do 100% za terjatve
brez kvalitetnega zavarovanja ter naložbe v osnovna sredstva in
kapital, ki se ne odštevajo od kapitala banke.
(3) Zunajbilančne postavke se pri izračunu tveganju prilagojene
aktive upoštevajo z uporabo konverzijskih faktorjev, ki jih določi
Banka Slovenije.
Drugim tveganjem prilagojene postavke
71. člen (-)

Predpis o ugotavljanju, merjenju in obvladovanju
tveganj
74. člen (-)

(1) Tržnim tveganjem prilagojene postavke se izračunajo tako,
da se vrednosti vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih
instrumentov, katerih imetnik je banka, ter terjatev in obveznosti
banke iz poslov trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma drugimi

Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ugotavljanja, merjenja
in obvladovanja tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri poslovanju,
s tem da zlasti določi:
1. podrobnejša merila za razvrščanje postavk po stopnji tveganj
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2.

3.
4.
5.
6.

oceniti dolžnikovo sposobnost izpolnjevati obveznosti do banke
in kvaliteto zavarovanja terjatev banke po vrsti in obsegu tega
zavarovanja.
(2) Banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je temelj
nastanka izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe in kvaliteto
zavarovanja terjatev banke.

zaradi ocene kreditnih tveganj in izračuna posebnih rezervacij,
ki jih je banka dolžna oblikovati,
podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk pri izračunu
izpostavljenosti banke in podrobnejša merila za upoštevanje
skupine oseb iz drugega odstavka 79. člena tega zakona pri
izračunu izpostavljenosti,
podrobnejši način izračuna količnikov likvidnosti in najmanjši
obseg likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati,
podrobnejši način izračunavanja stanja posameznih
neizravnanih postavk, in največji dovoljeni obseg posameznih
neizravnanih postavk in vseh neizravnanih postavk,
podrobnejši način razvrščanja in merjenja tveganj neizpolnitve
nasprotne stranke, povezana z državo izvora nasprotne
stranke,
podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih naložb
zaradi izračuna omejitev iz 87. in 88. člena tega zakona.

5.4.3. Izpostavljenost
Pojem izpostavljenosti
79. člen (70. člen)
(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe je vsota vseh
terjatev in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti naložb v
vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih deležev banke
v tej osebi.
(2) Pri izračunu izpostavljenosti se za posamezno osebo štejeta
tudi dve ali več oseb, ki so med seboj povezane tako, da za
banko predstavljajo eno samo tveganje.

Rezervacije
75. člen (78. člen)

Največja dopustna izpostavljenost
80. člen (72. člen)

(1) Banka lahko oblikuje rezervacije za splošna bančna tveganja,
namenjene kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz
njenega celotnega poslovanja.
(2) Če banka oblikuje rezervacije za splošna bančna tveganja,
mora v izkazu uspeha ločeno prikazovati prihodke in odhodke,
povezane s povečevanjem oziroma zmanjševanjem teh
rezervacij.
(3) Banka mora oblikovati posebne rezervacije glede na posebna
tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin
posameznih poslov.
(4) Za posebne rezervacije iz tretjega odstavka tega člena se
štejejo tudi rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebno
tveganje neizterljivosti terjatev iz naslova zajamčenih vlog v
primeru stečaja druge banke.

(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ne sme presegati
višine 25% kapitala banke.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpostavljenost banke do osebe, ki je v razmerju do banke posredno ali
neposredno obvladujoča družba oziroma, ki jo banka posredno
ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali
neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne sme presegati
višine 20% kapitala banke.
(3) Če banka preseže največjo dopustno izpostavljenost iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena zaradi združitve dveh
pravnih oseb oziroma zaradi drugih vzrokov, na katere ne more
vplivati, mora o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
Obvestilu mora priložjti opis ukrepov, ki jih bo opravila zaradi
uskladitve s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena in roke,
v katerih bo te ukrepe opravila.

5.4.2. Kreditna tveganja
Kreditno tveganje
76. člen (-)

Velika izpostavljenost
81. člen (74. člen)

Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve
obveznosti dolžnika do banke.

(1) Velika izpostavljenost banke je izpostavljenost banke do
posamezne osebe, ki dosega ali presega višino 10% kapitala
banke.
(2) Za sklenitev posameznega pravnega posla, na podlagi
katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala
velika izpostavljenost banke do posamezne osebe, je potrebno
soglasje nadzornega sveta banke. Soglasje nadzornega sveta je
potrebno tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se
velika izpostavljenost banke do posamezne osebe poveča tako,
da doseže oziroma preseže 15% oziroma 20% kapitala banke.

Ocena kreditnih tveganj
77. člen (62. člen)
(1) Banka mora v okviru predpisanih in internih meril razvrščati
aktivne bilančne in zunajbilančne postavke po tveganosti in
ocenjevati višino potencialnih izgub iz naslova kreditnih tveganj.
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena mora banka
razvrščati v skupine na podlagi ocene sposobnosti dolžnika
izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti.
(3) Dolžnikovo sposobnost izpolnjevati obveznosti do banke ob
dospelosti mora temeljiti na:
1. oceni finančnega položaja posameznega dolžnika,
2. oceni njegove zmožnosti zagotavljati denarni pritok, v obsegu,
potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do banke,
3. vrsti in obsegu zavarovanja terjatev banke do posameznega
dolžnika,
4. izpolnjevanju dolžnikovih obveznosti do banke v preteklih
obdobjih.

Omejitev vsote velikih izpostavljenosti
82. člen (75. člen)
Vsota vseh velikih izpostavljenosti banke ne sme presegati 800%
višine kapitala banke.
Izpostavljenost do oseb v posebnem razmerju z
banko
83. člen (73. člen)
(1) Osebe v posebnem razmerju z banko so člani uprave, člani
nadzornega sveta, prokuristi banke in s temi osebami povezane
osebe.
(2) Za sklenitev pravnega posla, ki je temelj nastanka
izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko,

Spremljanje kreditnih tveganj
78. člen (71. člen)
(1) Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge
pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke, mora banka
poročevalec, št. 66
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je potrebno soglasje nadzornega sveta banke.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za kredite, ki
jih odobri banka pod pogoji, ki niso ugodnejši od tistih, določenih s
splošnimi pogoji poslovanja banke.

Omejitev posameznih naložb
88. člen (65. člen)
(1) Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu
posamezne nefinančne organizacije ne sme presegati 15% višine
kapitala banke.
(2) Določba tretjega odstavka 87. člena tega zakona se uporablja
tudi za naložbe iz prvega odstavka tega člena.

5.4.4. Likvidnostna tveganja
Upravljanje z likvidnostjo
84. člen (66. člen)

5.5. UKREPI SPREMLJANJA TVEGANJ IN
ZAGOTAVLJANJA KAPITALSKE USTREZNOSTI

(1) Banka mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem
trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti.
(2)'Banka mora za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki
obsega:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje;
2. redno spremljanje likvidnosti;
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov nelikvidnosti.

5.5.1. Izračunavanje in poročanje
Količniki likvidnosti sredstev
89. člen (-)
Banka mora dnevno izračunavati količnike likvidnosti sredstev.
Izračunavanje
90. člen (-)
Banka mora tekoče izračunavati in ugotavljati:
1. višino kapitala;
2. kapitalske zahteve;
3. kapitalsko ustreznost;
4. izpostavljenost;
5. kreditna tveganja;
6. stanje neizravnanih postavk in skupno stanje postavk;
7. vrednost naložb v kapital nefinančnih organizacij in
nepremičnine.

5.4.5. Obrestna, valutna in druga tržna tveganja
Uskladitev naložb
85. člen (-)
Banka mora naložbe zaradi katerih je izpostavljena tveganjem
morebitnih izgub zaradi spremembe obrestnih mer, tečajev tujih
valut, spremembe cen vrednostnih papirjev in drugih finančnih
instrumentov oziroma drugih tržnih tveganj, ustrezno uskladiti z
obveznostmi banke, katerih višina je odvisna od enakih
sprememb.

Poročila o merjenju tveganj
91. člen (59. člen)

Stanje neizravnanih postavk
86. člen (68. člen)

Banka mora Banki Slovenije poročati o
1. kapitalu,
2. kapitalskih zahtevah,
3. kapitalski ustreznosti,
4. izpostavljenosti,
5. oceni kreditnih tveganj iz 77. člena tega zakona,
6. likvidnosti,
7. stanju neizravnanih postavk,
8. vrednosti naložb v kapital nefinančnih organizacij in
nepremičnine.

(1) Stanje neizravnanih postavk je razlika med aktivnimi in
pasivnimi bilančnimi oziroma zunajbilančnimi postavkami, katerih
višina je odvisna od spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut,
spremembe cen vrednostnih papirjev in drugih finančnih
instrumentov oziroma drugih tržnih tveganj.
(2) Banka mora ločeno izračunavati stanje posameznih
neizravnanih postavk, katerih višina je odvisna od posamezne
spremembe iz prvega odstavka tega člena.
(3) Stanje posameznih neizravnanih postavk in skupno stanje
vseh neizravnanih postavk ne sme preseči obsega, določenega
s predpisom iz 4. točke 74. člena tega zakona.

Vsebina in način poročanja
92. člen (59. člen)
Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 91. člena
tega zakona ter roke in način poročanja.

5.4.6. Naložbe v kapitalske deleže in nepremičnine

5.5.2. Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti
in likvidnosti

Omejitev skupnega obsega naložb
87. člen (64. člen)
(1) Vrednost naložb bank v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo
in naložb iz naslova udeležbe v kapitalu nefinančnih organizacij
skupno ne sme presegati višine kapitala banke.
(2) Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu
nefinančnih organizacij skupno ne sme presegati 60% višine
kapitala banke.
(3) Za naložbe iz prvega in drugega odstavka tega člena se prva
tri leta po pridobitvi ne štejejo naložbe, ki jih je banka pridobila
namesto izpolnitve denarne obveznosti pravne osebe v postopku
finančnega prestrukturiranja te osebe.
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Prepoved izplačila dobička
93 člen (29. člen)
Banka ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne dividende
oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz naslova udeležbe v
dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih,
v naslednjih primerih:
1. če je kapital banke manjši od minimalnega kapitala, določenega
v 68. členu tega zakona;
2. če bi se kapital banke zaradi izplačila dobička zmanjšal tako,
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holdingu podrejena banka s sedežem v Republiki Sloveniji
enako bilančno vsoto kot druga temu holdingu podrejena banka,
gre za bančno skupino po tem zakonu, če je banka s sedežem
v Republiki Sloveniji prej pridobila pravico opravljati bančne
storitve.
(5) Za posredno udeležbo v smislu tretjega odstavka tega člena
se šteje udeležba preko neposrednega imetnika kapitalskega
deleža oziroma glasovalnih pravic, pri katerem je nadrejena
družba udeležena z najmanj 20% deležem v kapitalu oziroma
glasovalnih pravicah.
(6) Za nadrejeno družbo v bančni skupini se ne glede na drugi
odstavek tega člena ne šteje:
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati podrejena
drugi banki s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati
podrejen banki oziroma drugemu finančnem holdingu s
sedežem v Republiki Sloveniji,
3. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati
podrejen banki, ki ima v drugi državi članici pravico opravljati
bančne storitve.
(7) Banka Slovenije se lahko dogovori z nadzornimi organi držav
članic, pristojnimi za nadzor posameznih podrejenih bank v bančni
skupini, za porazdelitev nalog v zvezi z nadzorom finančnega
položaja bančne skupine.

da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 68.
členu tega zakona;
3. če banka ne zagotavlja najmanjšega obsega likvidnosti,
določenega s predpisom iz 3. točke 74. člena tega zakona;
4. če banka zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala
najmanjšega obsega likvidnosti, določenega s predpisom iz 3.
točke 74. člena tega zakona;
5. če je Banka Slovenije banki odredila odpravo kršitev v zvezi z
napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih bilančnih
postavk, katerih pravilno izkazovanje bi vplivalo na izkaz
uspeha banke, in banka ni ravnala v skladu s to odredbo o
odpravi kršitev.
Ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala
94. člen (-)
(1) Če kapital banke zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih
vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 68. členu
tega zakona, mora uprava banke nemudoma sprejeti tiste ukrepe
za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je
pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, za
odločanje o katerih so pristojni drugi organi banke.
(2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prvega odstavka
tega člena mora uprava poročati Banki Slovenije s poročilom iz
91. člena tega zakona.

Pojmi povezani z bančno skupino
96. člen (-)
6. KONSOLIDIRANI NADZOR BANK
(1) Finančni holding je pravna oseba,
1. ki ni banka,
2. katere glavna dejavnost je pridobivanje oziroma imetništvo
kvalificiranih deležev oziroma opravljanje drugih finančnih
storitev;
3. ki so mu podrejene izključno oziroma pretežno banke oziroma
druge finančne organizacije, pri čemer za presojo pretežno
podrejenih družb ni odločilno njihovo število, temveč bilančna
vsota, višina kapitala, knjigovodska vrednost deležev in druga
gospodarska merila, in
4. kateri je podrejena vsaj ena banka ali borzno posredniška
družba.
(2) Družba za pomožne bančne storitve je pravna oseba,
1. katere dejavnost je neposredno povezana z opravljanjem
bančnih storitev, oziroma
2. katere dejavnost obsega upravljanje z nepremičninami,
upravljanje ali vodenje sistema za obdelavo podatkov oziroma
opravljanje podobnih poslov, in ima naravo pomožne dejavnosti
v razmerju do glavne dejavnosti ene ali večih bank.

Bančna skupina
95. člen (44. člen)
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad banko v bančni skupini,
tudi na podlagi konsolidacije finančnega položaja bančne skupine.
(2) Bančna skupina po tem zakonu obstoji, kadar je banka, ali
finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba
eni ali večim bankam oziroma drugim finančnim organizacijam ali
družbi za pomožne bančne storitve, s sedežem v Republiki
Sloveniji ali izven nje (v nadaljnjem besedilu: podrejene družbe).
(3) Šteje se, da je banka ali finančni holding nadrejena družba v
smislu prvega odstavka tega člena, če je v podrejenih družbah iz
prvega odstavka tega člena:
1. večinsko posredno ali neposredno udeležena,
2. ima posredno ali neposredno večino glasovalnih pravic,
3. ima pravico imenovati večino članov uprave ali nadzornega
sveta,
4. ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv,
5. dejansko izvršuje prevladujoč vpliv,
6. ima na podlagi pogodbe z enim ali več drugimi delničarji oziroma
družbeniki odvisne družbe pravico izvrševati njihove
glasovalne pravice, tako da ima skupaj z lastnimi glasovalnimi
pravicami večino, potrebno za imenovanje večino članov
uprave oziroma nadzornega sveta, ali
7. ima posredno ali neposredno najmanj 20% glasovalnih pravic
oziroma udeležbe v kapitalu podrejene družbe, in izvršuje to
udeležbo skupaj z eno ali več pravnih oseb, ki niso člani
bančne skupine.
(4) Bančna skupina obstoji tudi, če ima finančni holding sedež v
državi članici in
1. je finančnemu holdingu na enega od načinov iz drugega
odstavka tega člena podrejena najmanj ena banka s sedežem
v Republiki Sloveniji, in
2. finančnemu holdingu ni podrejena nobena banka, ki ima v
državi članici pravico opravljati bančne storitve, in ki ima sedež
v državi sedeža finančnega holdinga, in
3. ima banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je podrejena
finančnemu holdingu višjo bilančno vsoto kot katerakoli druga
banka, ki je podrejena temu holdingu in ima v državi članici
pravico opravljati bančne storitve; kadar ima finančnemu
poročevalec, št. 66

Obveznosti nadrejene banke v bančni skupini
97. člen (-)
(1) Nadrejena banka v bančni skupini je banka s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki ni hkrati podrejena nobeni drugi banki s
sedežem v Republiki Sloveniji. Če v bančni skupini več bank
izpolnjuje ta pogoj je med njimi nadrejena tista, ki ima najvišjo
bilančno vsoto.
(2) Nadrejena banka v bančni skupini je odgovorna za
izpolnjevanje obveznosti bančne skupine, določene s tem
zakonom.
Obvladovanje tveganj v bančni skupini
98. člen (45. člen)
(1) Bančna skupina kot celota mora ravnati v skladu s pravili o
obvladovanju tveganj, določenimi s tem zakonom.
(2) Bančna skupina mora biti organizirana tako, da je nadrejeni
banki v bančni skupini omogočeno spremljanje tveganj, ki jim je
izpostavljena bančna skupina, in izvrševanje ukrepov za
obvladovanje teh tveganj.
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Obveščanje Banke Slovenije in razkrivanje podatkov
102. člen

(3) Bančna skupina mora kot celota izračunavati konsolidirano
stanje:
1. kapitala,
2. kapitalske ustreznosti,
3. izpostavljenosti,
4. neizravnanih postavk,
5. naložb v kapital nefinančnih organizacij.

(1) Banka mora Banko Slovenije tekoče obveščati o vseh dejstvih
in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali gre za bančno
skupino po tem zakonu.
(2) Banka v bančni skupini mora v posebnem dodatku k letnem
poročilu razkriti podatke o podrejenih oziroma nadrejenih družbah
v bančni skupini.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o vsebini in
rokih za poročanje na podlagi prvega odstavka tega člena in
podrobnejšo vsebino dodatka k letnemu poročilu iz drugega
odstavka tega člena.

Konsolidacija finančnega stanja in rezultatov
poslovanja bančne skupine
99. člen (46. člen)
(1) Nadrejena banka v bančni skupini mora sestavljati in predlagati
konsolidirane računovodske izkaze.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ter obseg
konsolidacije in vsebino konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Banka Slovenije lahko banki v bančni skupini naloži, da opravi
konsolidacijo posameznih postavk oziroma posameznih poslov
ali skupine poslov znotraj bančne skupine, če je to potrebno
zaradi popolnega ali pravilnega prikaza finančnega stanja oziroma
rezultatov poslovanja bančne skupine kot celote oziroma
posamezne banke v bančni skupini.

7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
Zaupni podatki
103. člen (79. člen)
(1) Banka mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in
okoliščine, za katere je izvedela v zvezi z opravljanjem storitev
za stranko in pri poslovanju s posamezno stranko.
(2) Zaupni so tudi podatki o stanju hranilnih vlog in bančnih denarnih
depozitov ter stanju in prometu na tekočih in žiro računih.

Konsolidacija v drugih primerih
100. člen

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov
104. člen (80. člen)

(1) Tudi kadar ne gre za bančno skupino po tem zakonu lahko
Banka Slovenije naloži banki, ki je na način iz drugega odstavka
99. člena tega zakona podrejena pravni osebi, ki ni banka oziroma
finančni holding, da opravi konsolidacijo posameznih poslov
oziroma skupin poslov, če je to potrebno zaradi popolnega ali
pravilnega prikaza finančnega stanja oziroma rezultatov
poslovanja banke.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora banki posredovati
vse podatke, potrebne za konsolidacijo poslov oziroma skupin
poslov iz prvega odstavka tega člena.

(1) Člani organov banke, delničarji banke, delavci banke oziroma
druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v banki oziroma
opravljanju storitev za banko na kakršen koli način dostopni
zaupni podatki iz 102. člena tega zakona, teh podatkov ne smejo
sporočiti tretjim osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi
jih izkoriščale tretje osebe.
(2) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih
primerih:
1. če stranka izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni
zaupni podatki,
2. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih
postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma
naloži pristojno sodišče,
3. določenih z zakonom o preprečevanju pranja denarja,
4. če so ti podatki potrebni za odločitev o pravnih razmerjih med
banko in stranko v sodnem sporu,
5. če so ti podatki potrebni v zapuščinskem postopku po umrli
stranki in predložitev teh pisno podatkov zahteva oziroma
naloži pristojno sodišče,
6. če so ti podatki potrebni zaradi izvršbe na premoženje
komitenta in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma
naloži pristojno sodišče,
7. če te podatke potrebuje Banka Slovenije oziroma drug nadzorni
organ za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,
8. če te podatke potrebuje davčni organ v postopku, ki ga vodi v
okviru svojih pristojnosti.

Posredovanje podatkov
101. člen (47. člen)
(1) Podrejene družbe v bančni skupini morajo posredovati
nadrejeni družbi vse podatke in informacije, ki jih ta potrebuje za
konsolidacijo in zagotoviti ustrezne postopke notranjega nadzora
nad pravilnostjo teh podatkov in informacij.
(2) Pravne osebe iz petega odstavka 95. člena tega zakona
morajo banki, ki jim je nadrejena, sporočati podatke o njihovih
udeležbah v drugih pravnih osebah, ki so pomembni za presojo,
ali obstoji obveznost konsolidacije nadrejene banke v zvezi s
posredno udeležbo.
(3) Nadrejena banka v bančni skupini mora zagotoviti, da ji
podrejene družbe v bančni skupini in nadrejeni finančni holding
posredujejo podatke, ki so potrebni za konsolidacijo. Če nadrejeni
finančni holding v bančni skupini nadrejeni banki ne posreduje
podatkov, potrebnih za konsolidacijo, mora banka o tem takoj
obvestiti Banko Slovenije.
(4) Podatki in informacije, potrebni za konsolidacijo, v smislu
prvega do tretjega odstavka tega člena so tisti, ki se nanašajo na:
1. aktivne in pasivne bilančne in zunajbilančne postavke,
2. kapital,
3. veliko izpostavljenost,
4. letno poročilo s prilogami,
5. stanja neizravnanih postavk,
6. naložbe v kapital nefinančnih organizacij
7. druge postavke, ki vplivajo na konsolidacijo v zvezi z
likvidnostnimi ter tečajnimi, obrestnimi in drugimi tržnimi
tveganji.
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Uporaba zaupnih podatkov
105. člen (81. člen)
Banka Slovenije oziroma drugi organi in sodišča smejo podatke,
ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka 104. člena tega
zakona, uporabiti izključno za namen, zaradi katerega so bili
podatki pridobljeni.
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delovanja revizije.

8. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA
Splošna določba
106. člen (82. člen)

Naloge notranje revizije
113. člen (86. člen)

Banka mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine,
vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska
poročila v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi
predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, če
ni v tem poglavju drugače določeno.

(1) Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem
banke z namenom preverjanja, če banka:
1. opravlja bančne in druge finančne storitve pravilno in v skladu
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter
notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje banke,
2. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti
knjigovodske postavke in sestavlja računovodska ter druga
poročila v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje banke.
(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v
skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja,
kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter pravili delovanja
notranje revizije, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme
uprava banke.
(3) Notranja revizija mora uskladiti metode svojega dela z delom
zunanjih revizorjev banke, ki pregledujejo letne računovodske
izkaze oziroma opravljajo posebno revizijo na zahtevo Banke
Slovenije oziroma posebno ali izredno revizijo na podlagi določb
Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 47/97).

Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
107. člen (-)
Banka mora organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige,
poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma
poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali
posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.
Kontni okvir in sheme izkazov
108. člen (83. člen)
(1) Banka razvršča podatke v računovodske evidence po
kontnem okviru za banke.
(2) Banka pri sestavljanju računovodskih izkazov uporablja
sheme računovodskih izkazov za banke.

Delavci notranje revizije
114. člen (88. člen)

Letno poročilo
109. člen (84. člen)

(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora banka zaposliti
najmanj eno osebo, ki je pridobila naziv revizor oziroma
preizkušeni notranji revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja, v banki ne
smejo opravljati nobenih drugih nalog.
(3) Nalog notranje revizije ne smejo opravljati člani uprave banke.

(1) Banka sestavlja računovodske in konsolidirane računovodske
izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
(2) Banka mora predložiti Banki Slovenije nerevidirane
računovodske izkaze v dveh mesecih po preteku koledarskega
leta.

Letni program dela notranje revizije
115. člen (89. člen)

Mesečno poročilo
110. člen (84. člen)

(1) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom sprejme letni
program dela notranje revizije.
(2) Letni program mora obsegati:
1. področja poslovanja na katerih bo notranja revizija opravila
pregled poslovanja,
2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po posameznih
področjih.
(3) Podrobnejši načrt dela notranje revizije sprejme uprava banke.

Banka mora Banki Slovenije predložiti mesečno poročilo o stanju
in prometu na knjigovodskih računih.
Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
111. člen (■)
Banka Slovenije izda sklep o poslovnih knjigah in poslovnih
poročilih bank, s katerim predpiše:
1. kontni okvir za banke;
2. vrste in sheme računovodskih izkazov bank;
3. podrobnejšo vsebino letnega poslovnega poročila bank in
dodatkov k temu poročilu;
4. podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk in
sestavljanja računovodskih izkazov;
5. podrobnejšo vsebino ter način in roke za posredovanje
mesečnih poročil iz 110. člena tega zakona.

Poročilo o notranjem revidiranju
116. člen (90. člen)
(1) Notranja revizija mora najmanj za vsako trimesečje izdelati
poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:
1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja,
2. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih kontrol,
3. kršitve in nepravilnosti, ki jih je notranja revizija ugotovila pri
posameznem pregledu poslovanja, in predlog ukrepov za
odpravo teh kršitev in nepravilnosti,
4. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki jih je
ugotovila notranja revizija.
(2) Notranja revizija mora izdelati letno poročilo o notranjem
revidiranju, ki obsega:
1. poročilo o uresničitvi letnega programa dela,
2. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregledov
poslovanja.
(3) Trimesečno in letno poročilo mora notranja revizija predložiti
upravi in nadzornemu svetu.
(4) Uprava mora letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem
nadzornega sveta uvrstiti na dnevni red skupščine hkrati z
revidiranim letnim poročilom banke.

9. NOTRANJA REVIZIJA
Notranja revizija
112. člen (85. člen)
(1) Banka mora organizirati notranjo revizijo kot samostojni
organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi banke ter
funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih
delov banke.
(2) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom določi pravila
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

prikazu učinkov konsolidacije;
izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj;
delovanju notranje revizije;
načinu vodenja poslovnih knjig;
kvaliteti informacijskega sistema v banki;
pravilnost in popolnost obvestil in poročil Banki Slovenije,
vrednotenju bilančnih in zunajbilančnih postavk in računovodskih politikah.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši
obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila.
(3) Banka Slovenije lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila
v zvezi z revizijskim pregledom.
(4) Če revizijski pregled oziroma poročilo ni opravljeno oziroma
izdelano v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, Banka
Slovenije zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi
drug pooblaščeni revizor na stroške banke.

Obveščanje uprave banke in nadzornega sveta
117. člen (91. člen)
(1) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da banka
krši pravila o obvladovanju tveganj ter ji zaradi tega grozi
nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je ogrožena varnost
poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva za
zajamčene vloge, mora o tem nemudoma obvestiti upravo banke.
(2) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da uprava
banke krši pravila o obvladovanju tveganj, mora o tem nemudoma
obvestiti tudi nadzorni svet.
10. REVIDIRANJE
Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila
118. člen (92. člen)

Objava povzetka revidiranega letnega poročila
122. člen (99. člen)

(1) Letno poročilo banke in konsolidirano letno poročilo bančne
skupine mora pregledati pooblaščeni revizor.
(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka tega člena
lahko pri revizijski družbi opravlja pooblaščeni revizor, ki ima
pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog
revidiranja.
(3) Naloge revidiranja letnega in konsolidiranega letnega poročila
nadrejene banke v bančni skupini in letnih poročil podrejenih družb
v tej bančni skupini mora opraviti ista revizijska družba.
(4) Banka mora Banki Slovenije in Ministrstvu za finance predložiti
revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo
v roku osmih dni po prejemu oziroma najkasneje v petih mesecih
po izteku koledarskega leta.

(1) Banka v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku,
ki izhaja najmanj enkrat tedensko, objavi povzetek revidiranega
letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila
z mnenjem revizorja v 15 dneh po sprejemu na skupščini, vendar
najkasneje v šestih mesecih po preteku koledarskega leta.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz
prvega odstavka tega člena.
11. NADZOR NAD BANKAMI
11.1. Splošne določbe

Poročanje Banki Slovenije
119. člen (93. člen)

Nadzor nad bankami
123. člen (102. člen)

Če revizor pri pregledu ugotovi, da banka oziroma z banko
povezana oseba krši pravila o obvladovanju tveganj ter banki
zaradi tega grozi nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je ogrožena
varnost poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva
za zajamčene vloge, mora o tem nemudoma obvestiti Banko
Slovenije.

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom
preverjanja, če banke spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj
in druga pravila, določena s tem zakonom in predpisi izdanimi na
njegovi podlagi oziroma drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje bank,
in predpisi izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Banka Slovenije opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami, v
katerih je udeležena banka, če je to potrebno zaradi nadzora nad
poslovanjem banke.
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Banka Slovenije
pregled poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim
organom.
(4) Banka Slovenije opravlja tudi nadzor nad hranilno kreditnimi
službami z namenom preverjanja, če hranilno kreditne službe
spoštujejo določbe 5., 8., 9. in 10. poglavja tega zakona.

Dolžnost banke do posredovanja informacij
120. člen (96. člen)
(1) Uprava banke mora revizorju posredovati vso potrebno
dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise
in računalniške zapise. Revizorjem mora banka v okviru
običajnega poslovnega časa omogočiti dostop do poslovnih in
delovnih prostorov.
(2) Za izvajanje revizije mora banka dati revizorski družbi na
razpolago ustrezne prostore in pripomočke. Če so bili opravljeni
vnosi ali shranjevanje podatkov z uporabo računalniške obdelave,
mora banka na lastne stroške v primernem roku revizorju dati na
razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje dokumentacije in,
če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu
kopij.

Način opravljanja nadzora
124. člen (-)
Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami s:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil
bank in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma
drugih zakonov dolžne poročati Banki Slovenije oziroma jo
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. opravljanjem pregledov poslovanja bank;
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.

Vsebina revizijskega pregleda
121. člen (98. člen)
(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o:
1. bilanci stanja;
2. izkazu uspeha;
3. spremembah kapitala;
4. izkazu finančnih tokov;
5. stanju in spremembah rezervacij in izvršenih odpisih terjatev;
6. stanju prevzetih in morebitnih obveznosti;
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Letno nadomestilo za opravljanje nadzora
125. člen (105. člen)
(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 124. člena tega zakona
plačujejo banke Banki Slovenije nadomestilo za nadzor, ki ga
glede na višino tveganju prilagojene aktive iz prvega odstavka
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70. člena tega zakona določa tarifa Banke Slovenije.
(2) Če banka ne plača nadomestila, v rokih, ki jih določa tarifa
Banke Slovenije, Banka Slovenije banki z odločbo naloži plačilo.
(3) Dokončna odločba iz drugega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.

11.3. Ukrepi nadzora
11.3.1. Splošna določba
Ukrepi nadzora
130. člen (109. člen)

Stroški nadzora
126. člen (105. člen)

Ukrepi nadzora nad banko po tem zakonu so:
1. odreditev odprave kršitev;
2. odreditev dodatnih ukrepov;
3. prepoved opravljanja določenih bančnih poslov oziroma drugih
finančnih storitev;
4. odvzem dovoljenja;
5. izredna uprava;
6. prisilna likvidacija banke;
7. odločanje o razlogih za stečaj banke.

(1) Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po tem zakonu mora
Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka,
ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa Banke Slovenije.
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči
Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa
nadzora.
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega
člena je dopusten upravni spor tudi če proti odredbi oziroma
odločbi o izreku ukrepa nadzora upravni spor ni dopusten.
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni
naslov.

11.3.2. Odprava kršitev
Odredba o odpravi kršitev
131. člen (-)

11.2. Poročanje

(1) Banka Slovenije izda odredbo o odpravi kršitev, če pri
opravljanju nadzora nad banko ugotovi:
1. da član uprave banke nima dovoljenja iz 25. člena tega zakona;
2. da banka ne izpolnjuje pogojev za opravljanje bančnih storitev
oziroma drugih finančnih storitev iz 38. člena tega zakona
oziroma drugega odstavka 6. člena tega zakona;
3. da banka opravlja druge finančne storitve, za katere ni pridobila
dovoljenja Banke Slovenije, oziroma opravlja dejavnosti, ki jih
po tem zakonu ne sme opravljati;
4. da banka krši pravila o obvladovanju tveganj;
5. da banka krši pravila o vodenju poslovnih knjig in poslovnih
poročil, notranji reviziji oziroma o revidiranju letnih poročil;
6. da banka krši obveznosti poročanja in obveščanja;
7. da banka krši druge določbe tega zakona oziroma na njegovi
podlagi izdanih predpisov oziroma drugih zakonov, ki urejajo
poslovanje bank.
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Banka Slovenije
rok za odpravo kršitev.

Redno poročanje
127. člen (100. člen)
(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o naslednjih dejstvih in
okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
3. imetnikih delnic banke ter o pridobitvi oziroma spremembi
kvalificiranih deležev iz 18. člena tega zakona;
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave;
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem
prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma
spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
6. vsaki načrtovani spremembi kapitala banke za 25% oziroma
več,
7. naložbah v kapital nefinančnih organizacij,
8. nastanku velike izpostavljenost^
9. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
10. prenehanju opravljanja določenih bančnih oziroma drugih
finančnih storitev.
(2) Uprava banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o
naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke,
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja
posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev,
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne
dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona.

Poročilo o odpravi kršitev
132. člen (-)
(1) Banka mora v roku iz drugega odstavka 131. člena tega
zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Banki Slovenije dostaviti
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je
potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so
bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Banka
Slovenije odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene.
Banka Slovenije lahko pred izdajo odločbe opravi ponoven pregled
poslovanja v obsegu, potrebnem za ugotovitev ali so kršitve
odpravljene.
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih
dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Banka
Slovenije banki z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi rok
za dopolnitev.
(4) Banka Slovenije mora odločbo oziroma odredbo iz drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena izdati v tridesetih dneh po
prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve
odpravljene.

Poročanje na zahtevo Banke Slovenije
128. člen (-)
Banka mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in
informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora
oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije.
Predpis o poročanju
129. člen (-)
Banka Slovenije izda sklep o poročanju, s katerim predpiše
podrobnejšo vsebino poročil iz 127. člena tega zakona, ter način
in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz 127. člena tega
zakona.
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Dodatni ukrepi za uresničevanje pravil o
obvladovanju tveganj
133. člen (109. člen)

11.3.3. Odvzem dovoljenja
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti
134. člen (36. člen)

(1) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi, da banka
huje krši pravila o obvladovanju tveganj, lahko z odredbo o odpravi
kršitev odredi tudi naslednje dodatne ukrepe:
1. naloži upravi banke, da sprejme načrt ukrepov za zagotovitev
minimalnega kapitala banke,
2. naloži upravi banke in nadzornemu svetu, da skličeta
skupščino delničarjev banke ter predlagata sprejem ustreznih
sklepov, kot na primer:
- sklep o povečanju osnovnega kapitala banke z novimi vložki,
- sklep o povečanju osnovnega kapitala banke iz sredstev
dobička,
3. naloži nadzornemu svetu banke, da razreši člana oziroma
člane uprave in imenuje novega člana oziroma člane uprave;
4. prepove banki dajanje posojil oziroma opravljanje bančnih
oziroma drugih finančnih poslov za določene osebe z
neprimerno kreditno boniteto;
5. prepove banki sklepanje poslov s posameznimi delničarji, člani
uprave, nadzornega sveta, povezanimi družbami ali
investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba za upravljanje, ki je
z banko povezana oseba;
6. naloži upravi banke, da sprejme in opravi ukrepe za:
- izboljšanje postopkov upravljanja s tveganji;
- spremembo področij poslovanja banke;
- omejitev dajanja posojil;
- izboljšanje postopkov izterjatve zapadlih terjatev banke;
- pravilno vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk;
- izboljšanje računovodsko informacijskega sistema;
- izboljšanje postopkov notranjih kontrol in notranjega revidiranja;
- druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o obvladovanju
tveganj:
7. naloži banki izvedbo ukrepov, določenih z Zakonom o Banki
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije/I, št. 1-17/91).
(2) Šteje se, da banka huje krši pravila o obvladovanju tveganj,
če:
1. ne dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona;
2. ni organizirala poslovanja oziroma ne vodi tekoče poslovnih
knjig, poslovne dokumentacije ter drugih administrativnih in
poslovnih evidenc tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali
posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj;
3. ne sprejme ukrepov in določi pravil za ustrezno vrednotenje
bilančnih in zunajbilančnih postavk oziroma če te postavke
vrednoti v nasprotju s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi
izdanimi predpisi;
4. opravlja druge finančne storitve, za katere ni pridobila
dovoljenja Banke Slovenije, oziroma če opravlja dejavnosti,
ki jih po tem zakonu ne sme opravljati;
5. sklepa pravne posle oziroma opravlja pravna dejanja, na
podlagi katerih nastane izpostavljenost banke do posamezne
osebe v nasprotju z določbami tega zakona;
6. izplača dividende v nasprotju s 93. členom tega zakona;
7. pogosto krši obveznosti pravočasnega in pravilnega
poročanja, določene s tem zakonom oziroma na njegovi
podlagi izdanimi predpisi;
8. sklepa navidezne posle z namenom napačnega prikazovanja
finančnega položaja ali izpostavljenosti banke;
9. opravlja druge posle, ki lahko ogrozijo njeno likvidnost oziroma
solventnost;
10. ne izpolnjuje obveznosti zagotavljanja sredstev za izplačilo
zajamčenih vlog.
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(1) Banka Slovenije odvzame banki dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev v naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov,
2. če banka ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske ustreznosti in
drugih pogojev za poslovanje v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj,
3. če banka ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in
pravilnega poročanja oziroma obveščanja Banke Slovenije ali
če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim
poslovanjem,
4. če banka ravna v nasprotju z odredbo o odpravi kršitev,
5. če je banka odredila dodatni ukrep iz 3. točke prvega odstavka
133. člena tega zakona in nadzorni svet v roku, določenem za
izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana oziroma članov
uprave in imenoval novih,
6. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža iz drugega odstavka 21. člena tega
zakona osebi, ki je neposredno oziroma posredno obvladujoča
družba banke,
7. če banka ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem
sredstev za izplačilo zajamčenih vlog
8. če banka ne izpolnjuje tehničnih, organizacijskih, kadrovskih
oziroma drugih pogojev za opravljanje bančnih storitev.
(2) Če so hkrati podani razlogi za odvzem dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena in razlogi za prisilno likvidacijo iz 147. člena
tega zakona, Banka Slovenije oba postopka združi.
(3) Če banka ne izpolnjuje tehničnih, kadrovskih, organizacijskih
oziroma drugih pogojev za opravljanje posameznih vrst bančnih
poslov oziroma za opravljanje posameznih finančnih storitev,
Banka Slovenije lahko namesto odvzema dovoljenja z odločbo
banki prepove opravljati te bančne posle oziroma druge finančne
storitve.
(4) Za postopek v zvezi z izrekom prepovedi opravljanja
posameznih vrst bančnih poslov oziroma drugih finančnih storitev
se smiselno uporabljajo določbe o postopku za odtfeem dovoljenja.
Pogojni odvzem dovoljenja
135. člen (-)
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Banka Slovenije hkrati
izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če banka v času,
ki ga določi Banka Slovenije, ki pa ne sme biti krajši od šestih
mesecev in ne daljši od enega leta (preizkusna doba), ne bo
storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar Banka Slovenije izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko
določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če banka v
določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih ji je bil izrečen
pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi
Banka Slovenije v mejah preizkusne dobe.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
136. člen (-)
Banka Slovenije prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje
odvzame, če banka v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi
katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih
pogojev iz drugega odstavka 135. člena tega zakona.
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11.3.4. Izredna uprava

poslovanja banke v izredni upravi.
(2) Izredna uprava mora v devetih mesecih po imenovanju izredne
uprave izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in
pogojih poslovanja banke v izredni upravi, skupaj z oceno
ekonomske stabilnosti banke in možnosti za nadaljnje poslovanje
banke, ki vključuje:
1. oceno in posledice prevzemanja izgub banke s strani
delničarjev banke,
2. možnosti za alokacijo in razpršitev ostalih izgub banke;
3. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti banke;
4. oceno možnih ukrepov za odpravo finančnih težav banke z
oceno stroškov izvedbe teh ukrepov,
5. oceno pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja
banke.

Odločba o izredni upravi
137. člen (113. člen)
(1) Banka Slovenije izda odločbo o izredni upravi v naslednjih
primerih:
1. če je banki odredila dodatne ukrepe iz prvega odstavka 133.
člena tega zakona in banka v rokih določenih za izvajanje
dodatnih ukrepov ni pričela z izvajanjem teh ukrepov oziroma
jih ni izvedla,
2. če banka kljub izvedenim dodatnim ukrepom ne dosega
minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona;
3. če bi nadaljnje poslovanje banke lahko ogrozilo njeno likvidnost
oziroma solventnost.
(2) Z odločbo o izredni upravi določi Banka Slovenije rok trajanja
izredne uprave, ki ne sme biti daljši od enega leta.

Povečanje osnovnega kapitala zaradi zagotovitve
ekonomske stabilnosti banke
143. člen (117. člen)

Člani izredne uprave
138. člen (113. člen)

(1) Če Banka Slovenije na podlagi poročila izredne uprave iz
prvega oziroma drugega odstavka 142. člena tega zakona oceni,
da je zaradi zagotovitve minimalnega kapitala banke oziroma
zaradi odprave vzrokov nelikvidnosti ali nesolventnosti banke,
potrebno ustrezno povečati osnovni kapital banke z novimi
denarnimi vložki, naloži izredni upravi, da skliče skupščino
delničarjev banke in ji predlaga sprejem sklepa o takšnem
povečanju osnovnega kapitala.
(2) Izredna uprava mora objaviti sklic skupščine zaradi odločanja
o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena
najkasneje v roku 8 dni po prejemu naloga Banke Slovenije iz
prvega odstavka tega člena.
(3) V sklicu skupščine morajo biti delničarji opozorjeni na pravne
posledice iz 144. člena tega zakona.

Z odločbo o izredni upravi Banka Slovenije imenuje dva ali več
izrednih upraviteljev, ki so člani izredne uprave banke, in določi
vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni izredni upravitelj.
Vpis v sodni register
139. člen (114. člen)
(1) V sodni register se vpiše izdaja odločbe o izredni upravi.
Hkrati se vpiše tudi ustrezna sprememba oseb, pooblaščenih za
zastopanje banke.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega člena
mora izredna uprava vložiti v roku treh dni od prejema odločbe.
Predlogu mora priložiti odločbo Banke Slovenije o izredni upravi.

Pravica odkupa delnic banke
144. člen (118. člen)

Pravne posledice izredne uprave
140. člen (115. člen)

(1) Če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic na
podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna, pridobi Banka
Slovenije pravico v svojem imenu in za račun investitorja, ki izrazi
resno namero vložiti sredstva za povečanje osnovnega kapitala
banke, odkupiti delnice banke za ceno, doseženo na javni dražbi.
(2) Če namerava Banka Slovenije uresničiti odkupno pravico iz
prvega odstavka tega člena, mora v roku 30 dni šteto od dne, ko
je odkupno pravico pridobila, objaviti javno dražbo za prodajo
delnic investitorju.
(3) V objavi javne dražbe določi Banka Slovenije izhodiščno ceno,
na podlagi knjigovodske vrednosti delnic, ugotovljeni na podlagi
revidirane bilance stanja banke na zadnji dan v mesecu pred
pridobitvijo pravice odkupa, izdelani ob predpostavki nedelujočega
podjetja.
(4) Na javni dražbi proda Banka Slovenije delnice tistemu
zdražitelju, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno. Če na javni
dražbi nihče ne ponudi najmanj izhodiščne cene, ponudi Banka
Slovenije odkup po ceni, ki je za 5% nižja od izhodiščne, in nadaljuje
z zniževanjem ponudbene cene za enak znesek dokler
posamezni zdražitelj ne izjavi, da je pripravljen kupiti delnice.
(5) Hkrati z objavo dražbe izda Banka Slovenije klirinško depotni
družbi nalog, da v centralnem registru v zvezi z delnicami banke
vpiše prepoved razpolaganja v korist Banke Slovenije.
(6) Za vpis prepovedi razpolaganja in prenos delnic na investitorja,
v čigar imenu je Banka Slovenije uresničila odkupno pravico se
smiselno uporabljajo določbe zakona o prevzemih.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, prenese klirinško
depotna družba delnice banke na račun investitorja iz šestega
odstavka tega člena šele, ko jo Banka Slovenije obvesti, da je
investitor izvedel ustrezen postopek povečanja osnovnega
kapitala banke.

(1) V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega
sveta Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima Banka Slovenije
pravico dajati ^rednemu upravitelju navodila za vodenje poslov
banke, ki so zanj obvezna.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na člana uprave, se
uporabljajo tudi za izrednega upravitelja, če Banka Slovenije z
navodili iz drugega odstavka tega člena ne določi drugače.
(4) Z dnem izdaje odločbe o izredni upravi prenehajo vse
pristojnosti in pooblastila članom uprave in nadzornega sveta
banke, ter pristojnosti skupščine, razen pristojnosti iz 143. člena
tega zakona.
Pooblastila v času trajanja izredne uprave
141. člen (-)
(1) Člani uprave morajo izredni upravi nemudoma omogočiti
dostop do vse poslovne in druge dokumentacije banke in pripraviti
poročilo o predaji poslov.
(2) Izredni upravi ali posameznemu izrednemu upravitelju morajo
člani uprave banke na zahtevo dati vsa pojasnila oziroma dodatna
poročila o poslovanju banke.
(3) Izredni upravitelj ima pravico odstraniti osebo, ki ovira njegovo
delo, glede na okoliščine primera pa tudi zahtevati pomoč
pristojnega organa za notranje zadeve.
Poročila izredne uprave
142. člen (116. člen)
(1) Izredna uprava mora najmanj vsake tri mesece izdelati in
izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in pogojih
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postopka,
2. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic na
podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega
odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna, in ni pogojev za
uresničitev odkupne pravice iz 144. člena tega zakona, in ni
pogojev za začetek stečajnega postopka,
3. če je banki odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
4. če je članu uprave banke pravnomočno odvzeto dovoljenje
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma če je član uprave
razrešen oziroma če član uprave ne opravlja funkcije člana
uprave več kot šest mesecev, in nadzorni svet v roku treh
mesecev ne imenuje novega člana uprave v skladu s tem
zakonu, ter banka zaradi tega nima najmanj dveh članov
uprave.
(2) Banka Slovenije mora izdati odločbo o začetku prisilne
likvidacije v roku 8 dni, ki teče
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena od izteka
roka za sprejem končnega poročila o oceni rezultatov izredne
uprave iz drugega odstavka 145. člena tega zakona,
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko
je skupščina zavrnila predlog iz prvega odstavka 143. člena
tega zakona oziroma od dneva, ko je iztekel rok za vpis in
vplačilo delnic na podlagi neuspešne prve prodaje,
3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva
izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja,
4. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od izteka
trimesečnega roka za imenovanje novega člana uprave.

Ocena rezultatov izredne uprave
145. člen (119. člen)
(1) Banka Slovenije mora najmanj enkrat na tri mesece oceniti
rezultate izredne uprave.
(2) Banka Slovenije mora sprejeti končno oceno rezultatov izredne
uprave najkasneje v treh mesecih po prejemu poročila iz drugega
odstavka 143. člena tega zakona.
(3) Če Banka Slovenije oceni, da se je v času trajanja izredne
uprave izboljšalo finančno stanje banke tako, da je banka dosegla
minimalni kapital iz 68. člena tega zakona, in redno izpolnjuje
svoje dospele obveznosti, mora Banka Slovenije izdati odločbo o
prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih upraviteljev.
(4) Če Banka Slovenije oceni, da se v času trajanja izredne uprave
finančno stanje banke ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla
minimalni kapital iz 68. člena tega zakona oziroma da bi bila
sposobno tekoče izpolnjevati dospele obveznosti, izda odločbo o
začetku likvidacije oziroma o ugotovitvi pogojev za začetek
stečaja banke.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko Banka
Slovenije izda tudi odločbo o podaljšanju izredne uprave za največ
šest mesecev, če ni pogojev za začetek stečaja banke in če
Banka Slovenije oceni, da bo banka v nadaljnjih šestih mesecih
lahko dosegla minimalni kapital iz 68. člena tega zakona.
Predčasno aktiviranje jamstva
146. člen (123. člen)
(1) Kadar med trajanjem izredne uprave zaradi povečanih dvigov
vlog postane ogrožena likvidnost banke, lahko Banka Slovenije
odloči, da se predčasno aktivira jamstvo za zajamčene vloge.
(2) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije tudi
prepove banki opravljati katerakoli izplačila razen izplačil iz naslova
dospelih zajamčenih vlog in izplačila plač delavcem banke do
višine zajamčenih plač.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena nakaže Banka
Slovenije banki likvidna sredstva kot kredit za izplačilo dospelih
zajamčenih vlog na poseben račun banke.
(4) Banka sme sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabiti
samo za izplačilo dospelih zajamčenih vlog.
(5) Banka Slovenije lahko prepove opravljanje izplačil iz drugega
odstavka tega člena za največ tri mesece.
(6) Če se do izteka roka iz petega odstavka tega člena finančno
stanje banke ne izboljša tako, da je banka sposobna tekoče
izpolnjevati vse dospele obveznosti, mora Banka Slovenije takoj
izdati odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka.
(7) Če je po predčasnem aktiviranju jamstva nad banko začet
stečajni postopek, se izplačila iz naslova zajamčenih vlog, ki jih je
banka opravila po predčasnem aktiviranju jamstva, štejejo za
izplačila zajamčenih vlog v primeru stečaja.
(8) Sredstva na računu iz tretjega odstavka tega člena ne morejo
biti predmet izvršbe, v primeru stečaja pa se izločijo iz stečajne
mase in nakažejo na poseben račun banke prevzemnice.
(9) Za jamstvo iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe 153., 155, 158. in 159. člena tega zakona.

Likvidacijski upravitelji
148. člen (136. člen)
Z odločbo o začetku prisilne likvidacije Banka Slovenije imenuje
dva ali več likvidacijskih upraviteljev, in določi vrsto in obseg
poslov, ki jih opravlja posamezni likvidacijski upravitelj.
Pravne posledice prisilne likvidacije
149. člen (136. člen)
(1) Z dnem izdaje odločbe o prisilni likvidaciji prenehajo vse
pristojnosti in pooblastila članom uprave in članom nadzornega
sveta banke, ter pooblastila skupščine, razen pristojnosti na
podlagi določb iz 1. točke 150. člena tega zakona.
(2) V postopku prisilne likvidacije izvršuje pristojnosti nadzornega
sveta banke in pristojnosti skupščine, razen pristojnosti na podlagi
določb iz 1. točke 150. člena tega zakona, Banka Slovenije.
Postopek prisilne likvidacije
150. člen (136. člen)
Če v tem podrazdelku ni drugače določeno, se za postopek
prisilne likvidacije banke smiselno uporabljajo določbe
1. 374. člena, 376. člena, 380. člena, 381. člena, 384. člena, prvega
odstavka 385. člena, 386. člena, 387. člena, 388. člena, 389.
člena, 390. člena in 393. člena ZGD, ter
2. 139. člena, tretjega odstavka 140. člena in 141. člena tega
zakona.
Prepoved sklepanja novih poslov
151. člen (136. člen)

11.3.5. Prisilna likvidacija
Razlogi za začetek prisilne likvidacije
147. člen (136. člen)

V postopku prisilne likvidacije banka ne sme sklepati nobenih
novih poslov, razen tistih, ki so potrebni za unovčenje likvidacijske
mase.

(1) Banka Slovenije izda odločbo o začetku prisilne likvidacije v
naslednjih primerih:
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 142. člena tega
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno
stanje ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla minimalni kapital
iz 68. člena tega zakona in ni pogojev za začetek stečajnega
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152. člen (-)
Če likvidacijski upravitelji ugotovijo, da premoženje banke ne
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zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke, ali da banka
nima zadosti likvidnih sredstev, da bi lahko ob dospelosti izplačala
terjatve upnikov na podlagi pogodb o depozitu oziroma drugih
terjatev upnikov, morajo o tem. nemudoma obvestiti Banko
Slovenije.

predpisom Banke Slovenije iz 154. člena tega zakona naložiti v
vrednostne papirje Banke Slovenije oziroma Republike Slovenije.
Prevzem obveznosti izplačila zajamčenih vlog
157. člen (124. člen)
(1) Z dnem začetka stečaja nad banko prevzame Banka Slovenije
v svojem imenu in za račun banke v stečaju obveznost izplačila
zajamčenih vlog banke v stečaju.
(2) Izplačilo zajamčenih vlog opravi banka prevzemnica.
(3) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna sredstva
za izplačila zajamčenih vlog iz prvega odstavka tega člena.
(4) Banka prevzemnica sme sredstva iz tretjega odstavka tega
člena uporabiti samo za izplačilo zajamčenih vlog.

12. ZAJAMČENE VLOGE
Zajamčena vloga
153. člen (120. člen)
(1) Vloga po tem zakonu je skupno stanje vseh terjatev fizične ali
pravne osebe do banke na podlagi:
1. pogodbe o vodenju tekočega ali žiro računa,
2. hranilne vloge,
3. denarnega depozita,
4. potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana
kot imenski vrednostni papir.
(2) Zajamčena vloga po tem zakonu je stanje vloge do višine
3.700.000,00 tolarjev na dan začetka stečaja nad banko.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene vloge,
ki se glasijo na prinosnika.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene vloge
naslednjih oseb:
1. drugih bank in drugih finančnih organizacij, ki so jih vložile v
svojem imenu in za svoj račun;
2. vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik vloge
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja;
3. vloge držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti;
4. vloge članov uprave in nadzornega sveta banke ter njihovih
ožjih družinskih članov;
5. vloge delničarjev banke, ki so v kapitalu banke oziroma pri
glasovanju posredno ali neposredno udeleženi z najmanj 5%,
6. vloge pravnih oseb, ki so od banke odvisne družbe,
7. vloge članov uprave in nadzornega sveta pravnih oseb iz 5. in
6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
8. vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu
kapitala banke.
(5) Banka mora v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami,
na vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu jamstva za vloge.

Poziv za vplačilo sredstev
158. člen (125. člen)
Banka Slovenije naloži bankam iz prvega odstavka 155. člena
tega zakona, da vplačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za
izplačilo zajamčenih vlog.
Vrnitev vplačanih sredstev
159. člen (126. člen)
Banka Slovenije po izplačilu terjatev iz naslova zajamčenih vlog
iz stečajne mase prenakaže sredstva, ki jih je prejela, bankam v
sorazmerju z višino sredstev, ki so jih vplačale v skladu s 158.
členom tega zakona.
13. STEČAJ BANKE
Prepoved prisilne poravnave
160. člen (127. člen)
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave.
Uporaba določb za stečajni postopek
161. člen (128. člen)
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za stečaj banke
uporabljajo Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93 in 39/97 - v nadaljnjem besedilu ZPPSL).
(2) Če banka opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po
zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, se za pravna razmerja
v zvezi s temi storitvami uporabljajo tudi posebne določbe
navedenega zakona o stečaju borzno posredniških družb.

Predpis o zajamčenih vlogah
154. člen (-)
Banka Slovenije predpiše
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 156. člena tega zakona
in podrobnejše lastnosti vrednostnih papirjev, ki so predmet
teh naložb;
2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za
izplačilo zajamčenih vlog in za uresničitev jamstva.
i
Jamstvo za izplačilo zajamčenih vlog
155. člen (121. člen)

Stečajni razlogi
162. člen (129. člen)
Banka Slovenije izda odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek
stečajnega postopka v naslednjih primerih:
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 142. člena tega
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno
stanje ni izboljšalo, in banka kljub izredni upravi ni sposobna
tekoče izpolnjevati dospelih obveznosti,
2. če pri opravljanju nadzora nad banko ugotovi, da premoženje
banke ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke.

(1) Banke s sedežem v Republiki Sloveniji jamčijo za izplačilo
zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek,
v obsegu in na način, določen s tem zakonom.
(2) Posamezna banka jamči za izplačilo zajamčenih vlog pri drugi
banki v obsegu, ki je enak deležu, ki ga glede na vsoto zajamčenih
vlog pri vseh bankah, zmanjšano za vsoto zajamčenih vlog, ki so
predmet jamstva, predstavlja vsota zajamčenih vlog pri posamezni
banki.

Banka prevzemnica
163. člen (130. člen)
(1) Z odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega
postopka imenuje Banka Slovenije banko, ki bo prevzela posle
banke v stečaju v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog (v nadaljnjem
besedilu: banka prevzemnica).
(2) Banka prevzemnica ima pravico do povrnitve dejanskih

Likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih vlog
156. člen (122. člen)
Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev potrebnih za izplačilo
zajamčenih vlog mora banka sredstva v višini, določeni s
poročevalec, št. 66
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stroškov, povezanih 2 izplačilom zajamčenih vlog.

mase izplača kot strošek stečajnega postopka pred poplačilom
terjatev iz drugega in tretjega odstavka 160. člena ZPPSL.
(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za terjatve
banke prevzemnice iz drugega odstavka 163. člena tega zakona.

Začetek stečajnega postopka
164. člen (132. člen)
(1) Banka Slovenije mora pri pristojnem sodišču vložiti predlog za
začetek stečajnega postopka naslednji delovni dan po izdaji
pisnega odpravka odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek
stečajnega postopka. Predlogu mora priložiti odločbo o ugotovitvi
pogojev za začetek stečajnega postopka.
(2) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka brez
ponovnega preizkusa pogojev za začetek stečajnega postopka
v roku treh delovnih dni od vložitve predloga iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Proti sklepu o začetku stečajnega postopka iz drugega
odstavka tega člena ni pritožbe.

14. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI
Uporaba določb o postopku
170. člen (-)
(1) V postopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad bankami, če ni v
tem poglavju drugače določeno.
(2) Postopek nadzora nad drugo osebo začne Banka Slovenije
na podlagi prijave tržnega inšpektorja oziroma drugega državnega
organa.

Stečajni upravitelj
165. člen (-)

Nadzor nad drugimi osebami
171. člen (4. člen)

(1) Stečajnega upravitelja imenuje sodišče na predlog Banke
Slovenije. Banka Slovenije lahko za stečajnega upravitelja predlaga
samo osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja.
(2) Če nastopijo razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja, mora
sodišče pred odločitvijo o njegovi razrešitvi o razlogih obvestiti
Banko Slovenije in jo pozvati, da se o razlogih izjavi v roku, ki ne
sme biti krajši od treh in ne daljši od osmih dni.

(1) Banka Slovenije izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih
dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo bančne storitve, ne
da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Če iz podatkov, s katerimi Banka Slovenije razpolaga, izhaja,
da oseba opravlja bančne storitve, ne da bi za opravljanje teh
storitev pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, izda
tej osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem
teh storitev.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Banka
Slovenije še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in
druge dokumentacije osebe in zbere druge dokaze, zaradi
ugotovitve, ali oseba opravlja bančne storitve.
(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena Banka Slovenije
osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od
15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila
v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev ter v katerem
se oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo pdredbe.
Oseba mora poročilu priložiti dokaze, iz katerih izhaja, da je
opravila ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev.
(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po
odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda Banka Slovenije
odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe.
(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena.
(7) Na podlagi dokončne odločbe iz petega odstavka tega člena
začne pristojno sodišče na predlog Banke Slovenije postopek
likvidacije.

Izplačilo zajamčenih vlog
166. člen (133. člen)
(1) Banka v stečaju in banka prevzemnica morata v 10 dneh po
začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje vseh zajamčenih
vlog na dan izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka nad
banko in zapisnik poslati Banki Slovenije.
(2) Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka tega
člena najkasneje v 10 dneh po njegovem prejemu in ga pošlje
sodišču, ki vodi stečajni postopek.
(3) Banka Slovenije mora banki prevzemnici zagotoviti likvidna
sredstva za izplačilo zajamčenih vlog najkasneje v roku treh
mesecev šteto od začetka stečaja nad banko.
(4) Zajamčene vloge v tujih valutah se izplačajo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka
stečajnega postopka.
Mnenje Banke Slovenije
167. člen (-)
(1) Kadar sodišče v zvezi z unovčevanjem stečajne mase po
ZPPSL, odloča na podlagi predhodnega mnenja upniškega
odbora, mora v primeru stečaja banke pridobiti tudi mnenje Banke
Slovenije.
(2) Za mnenje Banke Slovenije iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe ZPPSL o mnenju upniškega odbora.

15. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE V
POSAMIČNIH ZADEVAH
15.1. SPLOŠNE DOLOČBE
Uporaba določb o postopku
172. člen (-)

Obveščanje Banke Slovenije
168. člen (-)

(1) Banka Slovenije odloča o posamičnih zadevah, za katere je
pristojna po tem ali drugem zakonu, po postopku, določenem v
tem poglavju, če ni v drugih poglavjih tega zakona ali drugem
zakonu drugače določeno.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek
odločanja Banke Slovenije uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku in Zakona o Banki Slovenije.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku
odločanja Banke Slovenije ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje
stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev.

Izvod poročil stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka
vroči sodišče tudi Banki Slovenije.
Terjatve iz naslova zajamčenih vlog
169. člen (134. člen)
(1) Terjatev Banke Slovenije iz naslova sredstev iz tretjega
odstavka 146. člena in tretjega odstavka 157. člena tega zakona,
ki jih je zagotovila za izplačalo zajamčenih vlog, se iz stečajne
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Izjave strank
173. člen (-)

Pristojnost in sestava sodišča
178. člen (-)
V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu
petih sodnikov.

Stranke dajejo svoje izjave pisno.
Možnost izjave
174. člen (-)

Tožba in odgovor na tožbo
179. člen (-)

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti
kateri ni ugovora, mora Banka Slovenije stranko pozvati, da se
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev,
kolikor zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega
načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi.
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni;
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo
določbe o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije pri odločanju
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(5) Po izteku roka za izjavQ stranka nima pravice navajati novih
dejstev in predlagati novih dokazov.

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
Nova dejstva in dokazi
180. člen (-)
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev
in predlagati novih dokazov.
Meje preizkusa
181. člen (-)
Sodišče preizkusi odločbo Banke Slovenije v mejah tožbenega
zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa
pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz
tretjega odstavka 25. člena ZUS.
Seja
182. člen (-)
Sodišče odloča praviloma brez obravnave.
Pravna sredstva
183. člen (-)

Izključitev pritožbe
175. člen (-)

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva
ni pritožbe.

Proti odločbam Banke Slovenije ni pritožbe.
15.2. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA

15.2.2. Postopek sodnega varstva proti odločbi o
prenehanju banke

15.2.1. Skupne določbe
Postopek sodnega varstva
176. člen (-)

Uporaba določb
184. člen (-)

(1) Sodno varstvo proti odločbam Banke Slovenije se zagotavlja
v postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu:
postopek sodnega varstva).
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe ZUS (Ur.l. RS, št. 50/97 - 2634),
če ni s tem zakonom drugače določeno.

Določbe tega podrazdelka se uporabljajo v postopku sodnega
varstva proti odločbi o začetku prisilne likvidacije ali proti odločbi
o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja (v nadaljnjem besedilu:
odločba o prenehanju banke).
Tožnik
185. člen (-)

Pravica do sodnega varstva
177. člen (-)

(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju banke lahko vloži:
1. banka,
2. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino
osnovnega kapitala ali nominalni znesek 100.000.000 tolarjev.
(2) Če je tožnik banka, jo v postopku sodnega varstva zastopa
uprava, ki so ji zaradi odločbe o prenehanju banke prenehala
druga pooblastila in pristojnosti.

(1) Proti odločbam Banke Slovenije je dovoljeno začeti postopek
sodnega varstva.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti
naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva:
1. proti odločbi, s katero Banka Slovenije odloči o ugovoru proti
odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo;
2. proti odločbi, s katero Banka Slovenije začne postopek za
odvzem dovoljenja;
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo
je Banka Slovenije izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu
z odredbo Banke Slovenije.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o
odvzemu dovoljenja.
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Nova dejstva in dokazi
186. člen (-)
(1) Tožnik lahko v tožbi proti odločbi o prenehanju banke navaja
nova dejstva in nove dokaze. Če se v tožbi sklicuje na listinske
dokaze, mora te dokaze tožbi priložiti.
(2) Banka Slovenije lahko v odgovoru na tožbo navaja nova
dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru na tožbo sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze odgovoru na tožbo priložiti.
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(3) Če tožnik oziroma Banka Slovenije tožbi oziroma odgovoru
na tožbo ne priloži listinskih dokazov, na katere se sklicuje, se ne
uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč sodišče pri
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so tožbi oziroma odgovoru
na tožbo priloženi.
(4) Po izteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora na tožbo
stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.

članom uprave.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje,
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je
zaposlen.

Glavna obravnava in seja
187. člen (-)

Nadomestna osebna vročitev
192. člen (-)

(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v
pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v
postopku izdaje odločbe o prenehanju banke popolno in pravilno
ugotovljeno ali pa to ni sporno.

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da
opraviti tako, kot je predpisano v 191. členu tega zakona, pa ni
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči
vročevalec Banki Slovenije. Na vratih oziroma v poštnem
nabiralniku stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma
osebe, pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo,
v katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika,
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše.
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih
oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega odstavka,
na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu.

Odločanje
188. člen (-)
(1) Če sodišče ugotovi, da so podani Razlogi, zaradi katerih bi
lahko po 61. členu ZUS upravni akt odpravilo in s sodbo odločilo
o stvari, sodišče odločbe o prenehanju banke ne odpravi temveč
s sodbo samo ugotovi, da je odločba o prenehanju banke
nezakonita in da ni bilo pogojev za začetek prisilne likvidacije
oziroma stečaja.
(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na tek
postopka prisilne likvidacije oziroma stečaja.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko delničarji
uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke proti Banki Slovenije
v pravdi.
(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega
varstva proti odločbi o prenehanju banke, je dovoljena pritožba, o
kateri odloča Vrhovno sodišče v senatu sedmih sodnikov.

Posredna vročitev
193. člen (-)
Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da
opraviti tako, kot je predpisano v 191. členu tega zakona,
vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku
stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri
kateri je zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne
vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev
opravljena.

15.3. POSTOPEK NADZORA
15.3.1. Splošne določbe

15.3.2. Opravljanje nadzora

Uporaba določb
189. člen (-)

Opravljanje nadzora
194. člen (-)

(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh
postopkih nadzora, ki ga opravlja Banka Slovenije na podlagi
določb tega zakona, kolikor zakon za posamezen postopek
nadzora ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku
nadzora splošne določbe poglavja o postopku odločanja Banke
Slovenije.

Banka Slovenije opravlja nadzor:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil
bank in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona oziroma
drugih zakonov dolžne poročati Banki Slovenije oziroma jo
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora.

Stranka postopka nadzora
190. člen (-)

Pooblaščene osebe
195. člen (103. in 104. člen)

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Banka
Slovenije opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt nadzora).
(2) Stranke postopka nadzora nad banko so tudi člani uprave
banke.

(1) Pregled poslovanja banke opravi strokovni delavec Banke
Slovenije, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti guverner Banke
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektor Banke Slovenije).
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja
lahko guverner Banke Slovenije pooblasti pooblaščenega revizorja
ali drugo strokovno usposobljeno osebo.
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil
guverner Banke Slovenije, enake pristojnosti kot Banka Slovenije.

Vročanje
191. člen (-)
(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem
prostoru.
(2) Vročitve članom uprave banke se opravljajo z vračanjem
banki. Šteje se, da je z vročitvijo banki opravljena tudi vročitev
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Obseg pregleda
196. člen (102. člen)
(1) Banka mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled vseh
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poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije.
(2) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije izročiti računalniške
izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih poslovnih knjig in
dokumentacije.
(3) Člani uprave in zaposleni pri banki morajo pooblaščeni osebi
na njeno zahtevo posredovati poročila in informacije o vseh
zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora.
(4) Pooblaščena oseba lahko opravi tudi pregled poslovanja
pravnih oseb, povezanih z banko, če je to potrebno zaradi
popolnega pregleda poslovanja banke.

potrebno izročiti, in rok za predložitev.
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma
Banki Slovenije ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja
na način, določen v 198. členu tega zakona.
(6) Banka Slovenije lahko med opravljanjem pregleda poslovanja
dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se
smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena.
Pogoji za opravljanje pregleda
200. člen (103. in 104. člen)

Poročila in informacije
197. člen (103. in 104. člen)

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Banke Slovenije
zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja.
(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem
pooblaščene osebe Banke Slovenije opravljajo pregled poslovanja
v prostorih iz prvega odstavka 198. člena tega zakona, v teh
prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko
na zahtevo pooblaščenih oseb Banke Slovenije podajo pojasnila
v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo ter
administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki so predmet
pregleda.

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Banka Slovenije od subjekta
nadzora zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so
glede na namen posameznega nadzora, pomembne za presojo
ali subjekt nadzora spoštuje določbe zakona, oziroma na njegovi
podlagi izdanih predpisov.
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko
Banka Slovenije zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora
in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora.
(3) Banka Slovenije lahko osebe iz drugega odstavka tega člena
pozove, da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki
ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi,
da o teh zadevah podajo ustno izjavo.

Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih
knjig in evidenc
201. člen (103. in 104. člen)

Pregled poslovanja
198. člen (103. in 104. člen)

(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na
zahtevo pooblaščene osebe Banke Slovenije zagotoviti ustrezne
pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Banki Slovenije mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo,
iz katere je razviden popolni opis dela računovodskega sistema.
Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke
računovodskega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati
vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo
podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje,
spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe,
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek.

(1) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije na njegovo
zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu
subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora
oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti
in posle, v zvezi s katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor.
(2) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije na njegovo
zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v obsegu
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu,
določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor.
(3) Subjekt nadzora mora Banki Slovenije na njeno zahtevo izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne
dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc.
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena
opravlja Banka Slovenije ob delavnikih med 8.00 in 18.00 uro.
Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno,
lahko Banka Slovenije opravi pregled poslovanja tudi po 18.00 uri
oziroma med nedelavnimi dnevi.
(5) Banka Slovenije mora pregled poslovanja opravljati tako, da s
tem ovira normalno poslovanje subjekta nadzora samo v takšni
meri kot je nujno za opravljanje nadzora v skladu z namenom
posameznega nadzora.

Izrekanje ukrepov nadzora
202. člen (135. člen)

Zahteva za pregled poslovanja
199. člen (-)

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Banka Slovenije po
uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Banka
Slovenije izreče ukrep banki tudi na predlog člana uprave ali
nadzornega sveta banke ali delničarjev, katerih skupni deleži
dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala banke ali nominalni
znesek 100.000.000 tolarjev.

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo
mogoče doseči namena posameznega nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno
navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet pregleda.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 198. člena tega zakona, mora
zahteva za pregled obsegati določno navedbo poslovnih knjig,
poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij
poročevalec, št. 66

15.3.3. Odprava kršitev
Odredba
203. člen (107. člen)
Kadar Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve
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4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena,
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se
ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč Banka
Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi
priloženi.
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.

tega zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov oziroma
drugih predpisov, ki urejajo poslovanje bank, z odredbo subjektu
nadzora naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma
da opravi ali opusti določena dejanja (v nadaljevanju: odprava
kršitev).
Vsebina odredbe
204. člen (-)
(1) Izrek odredbe mora obsegati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena;
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in
predložiti poročilo o odpravi kršitev;
3. način odprave kršitve, kadar Banka Slovenije subjektu nadzora
naloži, da kršitve odpravi na določen način;
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Banka Slovenije
subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene
listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba mora biti obrazložena.

Meje preizkusa odredbe
209. člen (-)
Banka Slovenije preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se
izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in
obrazloženih v ugovoru.

Predložitev poročila pooblaščenega revizorja o
odpravi kršitev
205. člen (-)

Odločanje o ugovoru
210. člen (109. člen)
(1) O ugovoru odloča Banka Slovenije z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Banka Slovenije ugovor zavrže
ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi.
(3) Banka Slovenije ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je
prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz 1., 2., 3. ali
6. točke 207. člena tega zakona, odpravi odredbo.
(5) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz 4., 5., 7. ali
8. točke 207. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi
odredbo oziroma jo spremeni. Banka Slovenije pri odločanju o
ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.

Kadar Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig,
oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki jih je dolžna voditi
banka, oziroma obsežnejše kršitve pri poslovanju banke, lahko
banki z odredbo naloži tudi, da o odpravi kršitev predloži poročilo,
s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene
kršitve odpravljene.
Ugovor proti odredbi
206. člen (108. člen)
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v
roku 8 dni od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Banka Slovenije
z odredbo odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, kadar zaradi
narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati.

Poročilo o odpravi kršitev
211. člen (108. člen)
(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti
ugotovljene kršitve in Banki Slovenije predložiti poročilo, v katerem
opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora priložiti listine in
druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve
odpravljene.
,(2) V primeru iz 205. člena tega zakona, mora subjekt nadzora
poročilu o odpravi kršitev priložiti tudi poročilo pooblaščenega
revizorja.
(3) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih
dokazov oziroma poročila iz drugega odstavka tega člena izhaja,
da so kršitve odpravljene, izda Banka Slovenije odločbo, s katero
ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene.

Razlogi za ugovor
207. člen (108. člen)
Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe;
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana;
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe,
nima znakov kršitve;
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način,
določen z odredbo;
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v
nasprotju s prisilnimi predpisi;
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad
katero Banka Slovenije ni pristojna opravljati nadzora;
7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev
poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev;
8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko
stanje.

15.3.4. Odvzem dovoljenja
Začetek postopka za odvzem dovoljenja
212. člen (-)
(1) Banka Slovenije začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga
je izdala, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen
sum, daje podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen
z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Banka
Slovenije z odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka
za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora
vsebovati:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog
za začetek postopka,
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Banka

Vsebina ugovora
208. člen (-)
(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3. razloge za ugovor;
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Slovenije zaključila, da obstaja utemeljen sum iz prvega
odstavka tega člena,
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Banka
Slovenije določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši
od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v
katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek
postopka (v nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja).

15.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ
OZIROMA SOGLASIJ
Uporaba določb
218. člen (-)
(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, kolikor zakon za posamezen
postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij splošne določbe
poglavja o postopku odločanja Banke Slovenije.

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
213. člen (-)
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev.
Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora
te dokaze priložiti izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne
priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona
o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije pri odločanju
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati
novih dokazov.

Taksa za odločanje
219. člen
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Banke Slovenije.
Stranka v postopku
220. člen (-)
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne
biti z odločbo Banke Slovenije prizadet, če svojo udeležbo v
postopku priglasi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

Odločanje o odvzemu dovoljenja
214. člen (-)
(1) Banka Slovenije mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30
dni od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma
od izteka roka za takšno izjavo.
(2) Banka Slovenije sme odločati o odvzemu dovoljenja samo
zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na
podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi
o začetku postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem
dovoljenja priložil subjekt nadzora.

Začetek postopka
221. člen (-) .
(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa,
začne Banka Slovenije postopek samo, kadar tako določa zakon.
Vsebina zahteve
222. člen (-)

Ustavitev postopka
215. člen (-)

(1) Zahteva mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi.

Banka Slovenije ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 214. člena tega
zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem
dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 214. člena tega
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil
dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je
izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.

Procesne predpostavke za odločanje
223. člen (-)
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Banka Slovenije
preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje
o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma
nadomestila za delo Banke Slovenije,
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
(2) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki
jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče
odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V
sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši
od osem dni in ne daljši kot petnajst dni.

Odločba o odvzemu dovoljenja
216. člen (-)
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma
izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za
odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
217. člen (-)
Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema
dovoljenja.
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(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Banka Slovenije z
odločbo zavrže zahtevo.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega
upravnega spora.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev oziroma za združitev mora Banka Slovenije izdati
sklep iz tretjega odstavka tega člena v dveh mesecih od prejema
vloge, v vseh ostalih primerih pa v tridesetih dneh od prejema
vloge.

17. KAZENSKE DOLOČBE
Hujše kršitve banke
230. člen (159. člen)

(1) Za hranilnice se uporabljajo določbe drugih poglavij tega
zakona, ki se nanašajo na banke, če ni v tem poglavju drugače
določeno.
(2) Hranilnica lahko opravljanje nalog notranjega revidiranja s
pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
teh nalog.

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000,00 do 100.000.000,00 tolarjev
se za gospodarski prestopek kaznuje banka:
I. če opravlja druge finančne storitve, ne da bi za opravljanje
teh storitev pridobila dovoljenje Banke Slovenije (drugi
odstavek 6. člena);
2 če opravlja druge dejavnosti, razen bančnih dejavnosti, drugih
finančnih storitev in pomožnih bančnih storitev (8. člen);
3. če Banke Slovenije ne obvesti o okoliščinah iz prvega
odstavka 27. člena tega zakona;
4. če pridobi delnice oziroma poslovne deleže druge banke
oziroma druge finančne organizacije v nasprotju z 18. členom
tega zakona;
5. če prične opravljati bančne storitve v državi članici v nasprotju
s 43. oziroma 44. členom tega zakona;
6. če ustanovi podružnico v tujini ne da bi za ustanovitev
podružnice pridobila dovoljenja Banke Slovenije (47. člen);
7. če Banki Slovenije ne poroča o kapitalu, kapitalskih zahtevah,
kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti z vsebino
v rokih in na način, določen s predpisom, izdanim na podlagi
92. člena tega zakona;
8. če kot nadrejena banka v bančni skupini ne sestavlja in
predlaga konsolidiranih računovodskih izkazov na način, v
obsegu in z vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi
drugega odstavka 99. člena tega zakona, oziroma če na
zahtevo Banke Slovenije iz tretjega odstavka 99. člena
oziroma 100. člena tega zakona ne opravi konsolidacije
posameznih postavk oziroma posameznih poslov ali skupine
poslov;
9. če nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov,
potrebnih za konsolidacijo (101. člen);
10. če vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine,
vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska
poročila v nasprotju s 106., 107., 108. ali 109. členom tega
zakona oziroma predpisom, izdanim na podlagi 111. člena
tega zakona;
II. če Banki Slovenije ne predloži nerevidiranoga letnega poročila
v roku dveh mesecev po preteku koledarskega leta (drugi
odstavek 109. člena);
12. če ne organizira notranje revizije v skladu s 112., 113. ali 114.
členom tega zakona;
13. če Banki Slovenije ali Ministrstvu za finance ne predloži
revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega
konsolidiranoga letnega poročila v roku, določenem v četrtem
odstavku 118. člena tega zakona;
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

Storitve hranilnice
228. člen (150. člen)

Lažje kršitve banke
231. člen (159. člen)

(1) Hranilnica lahko opravlja bančne in druge tinančne storitve
razen drugih finančnih storitev iz 13. točke prvega odstavka 6.
člena tega zakona.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena lahko hranilnica opravlja
samo v tolarjih razen menjalniških poslov.
(3) Hranilnica sme opravljati storitve iz prejšnjega odstavka samo
za fizične osebe, podjetnike posameznike in majhne gospodarske
družbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti.

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje banka:
1. če ne poroča Banki Slovenije v skladu s prvim odstavkom 127.
člena oziroma 128. členom tega zakona oziroma predpisom,
izdanim na podlagi 129. člena tega zakona;
2. če pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda na način, določen v
196. do 201. členu tega zakona;
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.

Rok za odločitev
224. člen (-)
(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
ali za združitev mora Banka Slovenije odločiti v roku 6 mesecev
od prejema zahteve za izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v
roku treh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja
oziroma soglasja.
(2) Če je Banka Slovenije izdala sklepi iz šestega odstavka 223.
člena tega zakona, rok iz prvega odstavka tega člena od vročitve
sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do
prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v
roku, določenem s sklepom.
15.5. IZVRŠITEV ODLOČB BANKE SLOVENIJE
Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne
obveznosti
225. člen (-)
Pravnomočne odločbe Banke Slovenije, ki se glasijo na izpolnitev
denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog Banke Slovenije.
Odredba o odpravi kršitev
226. člen (-)
Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti.
16. HRANILNICE
Uporaba določb
227. člen (148. člen)

Osnovni kapital
229. člen (151. člen)
Najnižji znesek osnovnega kapitala hranilnice je 186.000.000
tolarjev.
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Kršitve hranilnice
232. člen (160. člen)

poročila o finančnem stanju in pogojih poslovanja banke v
izredni upravi (prvi odstavek 142. člena);
2. če v šestih mesecih po imenovanju Banki Slovenije ne izroči
poročila iz drugega odstavka 142. člena tega zakona;
3. če v primeru iz prvega odstavka 143. člena tega zakona ne
objavi sklica skupščine z dnevnim redom in v roku iz drugega
odstavka 143. člena tega zakona.

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje hranilnica, ki stori gospodarskih
prestopek iz prvega odstavka 230. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje hranilnica, ki stori gospodarskih
prestopek iz prvega odstavka 231. člena tega zakona.
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba hranilnice, ki
stori gospodarskih prestopek iz prvega odstavka 230. člena tega
zakona.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba hranilnice, ki
stori gospodarskih prestopek iz prvega odstavka 231. člena tega
zakona.

Kršitve v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov
238. člen (166. člen)
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se
kaznuje banka oziroma hranilnica, ki krši dolžnost varovanja
zaupnih podatkov (103. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke oziroma
hranilnice, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba iz prvega odstavka 104. člena
tega zakona, ki krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov.

Kršitve člana uprave oziroma nadzornega sveta
233. člen (144. člen)
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje član uprave banke oziroma hranilnice:
1. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta banke o okoliščinah
iz drugega odstavka 31. člena tega zakona;
2. ki ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz
drugega odstavka 127. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje član nadzornega sveta banke, ki ne obvesti
nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz tretjega odstavka
31. člena tega zakona.

18. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Uskladitev bank in hranilnic
239. člen (171. člen)
(1) Banke oziroma hranilnice, ki imajo na dan uveljavitve tega
zakona dovoljenje za poslovanje, nadaljuje s poslovanjem kot
banke oziroma hranilnice po tem zakonu v mejah poslov na podlagi
obstoječega dovoljenja.
(2) Banke oziroma hranilnice iz prvega odstavka tega člena morajo
v roku enega leta od uveljavitve tega zakona:
1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom 16. člena in 17.
členom tega zakona;
2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za člana uprave
imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje;
3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega zakona,
če ni za uskladitev s posameznimi določbami v naslednjem
odstavku tega člena določen daljši rok.
(3) Banke oziroma hranilnice se morajo uskladiti z naslednjimi
določbami tega zakona v naslednjih rokih:
1. z 18. členom tega zakona do 31.12.2000,
2. s prvim odstavkom 80. člena tega zakona v delu, ki se nanaša
na izpostavljenost banke do oseb, ki so med seboj povezane
tako, da za banko predstavljajo eno samo tveganje,do
31.12.2001,
3. z drugim odstavkom 80. člena tega zakona do 31.12.2001,
4. z 82. členom tega zakona do 31.12.2001,
5. s prvim odstavkom 81. člena tega zakona do 31.12.2000.
(4) Od uveljavitve tega zakona dalje banka ne sme sklepati novih
poslov, zaradi katerih bi se povečevala izpostavljenost banke do
oseb, ki so med seboj povezane tako, da za banko predstavljajo
eno samo tveganje, če bi zaradi tega izpostavljenost banke do
teh oseb presegla 25% kapitala banke.
(5) Hranilnice morajo uskladiti svoje poslovanje z določbo prvega
odstavka 22. člena tega zakona do 31.12.2000.
(6) Banka oziroma hranilnica iz prvega odstavka tega člena mora
Banki Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona
predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena.
Poročilu mora priložiti:
1. statut v obliki overjenega notarskega zapisa;
2. izpisek delničarjev iz centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev za imetnike kvalificiranih deležev,
3. opis organizacije notranje revizije in pravila poslovanja notranje
revizije,
4. druge dokaze o uskladitvah, ki jih zahteva Banka Slovenije.

Kršitve drugih oseb
234. člen (145. člen)
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba, ki opravlja bančne
storitve v nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja bančne storitve v
nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona.
Kršitve podrejene družbe v bančni skupini
235. člen (163. člen)
(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje podrejena družba v bančni
skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov,
potrebnih za konsolidacijo (101. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
Kršitve revizorja
236. člen (167. člen)
Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje revizor, ki ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o
okoliščinah iz 119. člena tega zakona.
Kršitve izrednega upravitelja
237. člen (168. člen)
Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj:
1. če v treh mesecih po imenovanju Banki Slovenije ne izroči
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(7) Če banka oziroma hranilnica ravna v nasprotju z drugim
oziroma petim odstavkom tega člena lahko Banka Slovenije začne
postopek prisilne likvidacije po določbah tega zakona.
(8) Če iz poročila iz petega odstavka tega člena in poročilu
priloženim dokazom izhaja, da se je banka oziroma hranilnica
uskladila z določbami iz drugega odstavka tega člena, izda Banka
Slovenije banki dovoljenje za opravljanje bančnih storitev z
vsebino, določeno v 39. členu tega zakona.

Razveljavitev predpisov
243. člen
(1) Z dnem ko začne veljati ta zakon preneha veljati:
1. Zakon o bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št. 1/91-1, 28/92 in 46/
93), razen določbe 79. člena navedenega zakona;
2. Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 1/91-1 in 46/93),
3. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v
bankah in hranilnicah (Ur.l. RS, št. 1/91-1 in 46/93) razen
določbe 12. člena navedenega zakona.
(2) Z dnem ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati določbe
13., 14. in 17. do 20. člena Zakona o hranilno kreditnih službah
(Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90). Po uveljavitvi tega zakona se
navedene določbe zakona o hranilno kreditnih službah uporabljajo
za hranilno kreditne službe iz drugega odstavka 240. člena tega
zakona skladno z 240. členom tega zakona in predpisom, izdanim
na njegovi podlagi.

Uskladitev hranilno kreditnih služb
240. člen
(1) Določbe 5., 8., 9. in 10. poglavja tega zakona veljajo tudi za
hranilno kreditne službe v obsegu, v katerem na podlagi 16.
poglavja tega člena veljajo za hranilnice.
(2) Hranilno kreditne službe, ki so bile do uveljavitve tega zakona
ustanovljene na podlagi Zakona o hranilno kreditnih službah
(Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90), nadaljujejo s poslovanjem po
določbah navedenega zakona..
(3) Hranilno kreditne službe iz prvega odstavka tega člena morajo
z uveljavitvijo tega zakona pričeti z usklajevanjem svojega
poslovanja z določbami tega zakona iz prvega odstavka tega
člena in se dokončno uskladiti v roku petih let od uveljavitve tega
zakona.
(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način usklajevanja
hranilno kreditnih služb z določbami tega zakona iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije opravlja nadzor nad usklajevanjem hranilno
kreditnih služb s tem zakonom. Za nadzor se smiselno uporabljajo
določbe 11. poglavja tega zakona in šestega do osmega odstavka
239. člena tega zakona.

Pričetek uporabe posameznih določb
244. člen
(1) Določbe petega odstavka 19. člena, 43. do 46. člena, 48. do
51. člena, 2. točke tretjega odstavka 59. člena, 60. člena in 61.
člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem polnopravnega
članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih.
(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena,
se
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža
osebe države članice uporablja tretji odstavek 20. člena tega
zakona,
2. za opravljanje bančnih storitev bank v državah članicah
uporablja določba 41. člena tega zakona,
3. za opravljanje storitev bank držav članic v Republiki Sloveniji
uporabljajo določbe 52. do 55. člena tega zakona,
4. za posredovanje podatkov nadzornim organom držav članic
uporabljajo določba 3. točke tretjega odstavka 59. člena tega
zakona.
(3) Določbe 12. poglavja tega zakona se pričnejo uporabljati:
1. za vloge, ki so na dan uveljavitve tega zakona iz prvega
odstavka tega člena, vezane za obdobje, ki izteče po 1.1.2001,
z dnem izteka vezave, določenim v pogodbi o vezavi,
2. za ostale vloge s 1.1.2001.
(4) Z dnem začetka uporabe določb 12. poglavja tega zakona
preneha veljati jamstvo Republike Slovenije in Banke Slovenije za
vloge fizičnih oseb pri bankah oziroma hranilnicah in določba 12.
člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog
v bankah in hranilnicah.

Postopki
241. člen (172. člen)
(1) Vsi postopki za pridobitev dovoljenj in soglasij, ki so bili začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določbah tega
zakona.
(2) Predsanacijski, sanacijski, stečajni in likvidacijski postopki v
bankah in hranilnicah, ki so bili začeti po določbah Zakona o
predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur.l.
RS, št. 1/91-1 in 46/93) se dokončajo po določbah navedenega
zakona.
Izdaja predpisov
242. člen
(1) Banka Slovenije mora v roku treh mesecev od uveljavitve
tega zakona izdati predpise na podlagi tega zakona.
(2) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se smiselno
uporabljajo predpisi izdani na podlagi zakona o bankah in
hranilnicah.

Uveljavitev zakona
245. člen
Ta zakon začne veljati 15 dan po njegovi objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
skupnostih, in v izogib ponovnemu spreminjanju zakona izrazil
stališče, da naj se zakonske rešitve v celoti uskladijo z ureditvijo
v Evropskih direktivah. Takšno stališče je izraženo tudi v
pripombah in mnenju GZS. Obe mnenji je predlagatelj v skladu s
stališčem št. 10 in 24 Državnega zbora v celoti upošteval.

Državni zbora Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
zakona o bančništvu (ZBan) - prva obravnava, na 8. seji, dne
22.4.1998, sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga
za pripravo zakona za drugo obravnavo in naložil Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predlog zakona v skladu s stališči državnega
zbora.

Zaradi popolne uskladitve z ureditvijo v Evropskih direktivah so
bile spremenjene oziroma dopolnjene naslednje določbe:

Stališča državnega zbora je mogoče razvrstiti v stališča, ki se
nanašajo na splošna vprašanja v zvezi s pristopom k ureditvi v
zakonu, in stališča, ki se nanašajo na posamezne rešitve v
predlogu.

Direktiva 77/780/EEC (prva bančna direktiva)
Direktiva opredeljuje pojem banke kot institucije, ki zbira depozite
od fizičnih oseb in nefinančnih organizacij, in daje kredite iz tako
zbranih sredstev (bančne storitve). Po direktivi so banke tiste
finančne organizacije, ki imajo dovoljenje za opravljanje bančnih
storitev. Lahko pa opravljajo tudi druge finančne storitve, določene
v aneksu k direktivi. Temu ustrezno je bilo spremenjeno besedilo
3. in 6. člena. Zaradi boljše preglednosti je predlagatelj prejšnji 3.
člen razdelil v 3., 4. in 5. člen. Hkrati je predlagatelj upošteval tudi
stališče št. 11 in storitve oddajanja šefov uvrstil med druge finančne
storitve in ne izključno bančne storitve.

Med splošna stališča sodijo:
1. upoštevanje pravnotehničnih in redakcijskih pripomb v mnenju
sekretariata za zakonodajo (stališče št. 10);
2 uskladitev ureditve z ureditvijo v evropskih direktivah (mnenje
sekretariata za zakonodajo - stališče št. 10, in predlog DZS stališče št. 24);
3. določitev izjem od splošnega upravnega postopka, ki omogoča
hitrejše ukrepanje Banke Slovenije (stališče št. 1) in skrajšanje
enoletnega roka za odločanje Banke Slovenije (stališče št. 15)
ter opredelitev kriterijev za uporabo diskrecijskih pravic Banke
Slovenije (stališče št. 5);
4. ureditev hranilno kreditnih služb v posebnem zakonu (stališča
št. 3, 21, 22 in 23)

Direktiva 89/646/EEC (druga bančna direktiva)
Ker smernica uveljavlja sistem enotnega dovoljenja, ki velja v
vseh državah članicah Evropske skupnosti in načelo "home country controle" je enaka ureditev vsebovana v novih 43. do 46.
členu in 48. do 51. členu

Upoštevanje prej navedenih splošnih stališč pri pripravi besedila
predloga zakona za drugo branje je razloženo v enako oštevilčenih
razdelkih te obrazložitve. Ker so bila hkrati z upoštevanjem
splošnih stališč upoštevana tudi posamezna od stališč, ki se
nanašajo na posamične rešitve, je razložen tudi način upoštevanja
teh stališč.

Direktiva določa kot pogoj za pridobitev dovoljenja tudi višino
osnovnega kapitala (initial capital), ki znaša 5 mio ECU, in sicer
ne glede na vrsto bančnih storitev, ki jih banka opravlja. Zato so
bila spremenjena določba 13. člena predloga tako, da je višina
osnovnega kapitala določena enotno in odpravljen sistem
stopenjskih licenc. Zaradi upoštevanja stališč št. 10 in 24
predlagatelj ni mogel upoštevati stališča št. 17, ki je v neposrednem
nasprotju z ureditvijo Evropskih direktiv.

Upoštevanje ostalih stališč pa razloženo v zadnjem razdelku
obrazložitve.
1. Pravnotehnična in redakcijska uskladitev besedila
zakona

S spremembo in dopolnitvijo določb 9. člena ter 18. do 21. člena je
predlagatelj uskladil ureditev nadzora nad delničarji in imetniki
kvalificiranih deležev z Direktivo. Hkrati je s tem upošteval tudi
stališče št. 12 (omogočil, da delničarji banke lahko postanejo tudi
pravne osebe) in stališče št. 13 (podrobneje opredelil merila za
odločanje Banke Slovenije za izdajo oziroma zavrnitev dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža).

Predlagatelj je v skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo
opravil pravnotehnično in redakcijsko uskladitev besedila zakona
s tem, da je:
1. poenotil uporabo posameznih pojmov;
2 ponovno preveril razdelitev po poglavjih in razdelkih ter zaradi
boljše preglednosti in ob upoštevanju pravil zakonodajno
tehnične stroke premestil posamezne določbe;
3. premestil posamezne določbe, ki so urejale postopek Banke
Slovenije v novo poglavje (glej obrazložitev pod točko 3.).

S spremembo in dopolnitvijo določb 22. do 28. člena je predlagatelj
uskladil pogoje za upravo in člane uprave banke z ureditvijo v
direktivi. Hkrati je s tem predlagatelj upošteval stališče št. 14
(uskladil besedilo 22. in 24. člena z direktivami) in stališče št. 2
(zaostril oziroma jasno določil odgovornost uprave banke za
poslovanje bank ■ primerjaj dopolnjeni 26. člen).

Predlagatelj je opravil tudi redakcijsko uskladitev besedila, ki je
bila potrebna zaradi upoštevanja drugih stališč Državnega zbora,
ustrezno preoštevilčil člene (prejšnje oštevilčenje je navedeno v
oklepajih) in popravil sklice posameznih določb na druge določbe
v zakonu.

Direktiva izrecno omejuje naložbe bank v kapitalu nefinančnih
organizacij na način kot so te omejene z 87. členom zakona (prej
64. člen), zato predlagatelj po ponovni proučitvi te rešitve (stališče
št. 7) in ob upoštevanju prej navedenega besedila ni spreminjal.

2. Uskladitev z ureditvijo v Evropskih direktivah

Z dopolnitvijo določb 112. do 117. člena je predlagatelj uredil
notranjo revizijo v skladu z ureditvijo v direktivi.

Vsebina Evropskih direktiv, ki urejajo področje bančništva je
razložena v uvodu k predlogu zakona za prvo branje.

Direktiva 83/350/EEC in 92/30/EEC (nadzor na osnovi
konsolidiranih računovodskih podatkov)

Sekretariat za zakonodajo v svojem mnenju utemeljeno opozarja,
da ni jasno ali imajo predložene zakonske rešitve zgolj naravo
prehodnih rešitev ali že tudi končnih rešitev, ki bodo veljale tudi ob
polnopravnem članstvu Republike Slovenije v Evropskih
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stališče št. 16 (dopolnitev 95. člena - prej 44. člen) in stališče št.
18 (sprememba 66. člena - prej 56. člen).

V skladu s stališčem št. 15 je bil rok za odločanje Banke Slovenije
skrajšan na šest oziroma tri mesece (223. člen).

Direktiva 89/647/EEC (kapitalske zahteve) in 92/191/EEC (velika
izpostavljenost)

Z namenom omogočiti hitrejše in ustreznejše ukrepanje Banke
Slovenije v primeru likvidacije banke so bile spremenjene in
dopolnjene tudi določbe 147. do 152. člena, ki urejajo postopek
prisilne likvidacije banke, in oblikoval posebne določbe o redni
likvidaciji banke (32. do 35. člen).

S spremembo in dopolnitvijo določb 62. do 94. člena (5. poglavje:
Obvladovanje tveganj) je predlagatelj uskladil pravila o
obvladovanju tveganj (kapitalske zahteve in izpostavljenost),
določena z direktivama. Hkrati je upošteval stališče št. 6 in proučil
rešitev, ki bi razpolaganje z revalorizacijskim dobičkom opredelila
v posebnem členu predloženega zakona. Predlagatelj je v 93.
členu uredil izrecno prepoved izplačila dobička v primerih, ko bi
bila zaradi izplačila ogrožena solventnost oziroma likvidnost banke,
zato meni, da posebno urejanje "razpolaganja z revalorizacijskim
dobičkom" (strokovno dosledno gre za revalorizacijski popravek
kapitala, ki itak ne more biti predmet samostojne razpolage) ni
potrebno.

Predlagatelj je tudi v celoti upošteval stališče št. 5 in opredelil
kriterije za uporabo diskrecijskih pravic Banke Slovenije, s tem,
da je:
- v 20. členu izrecno določil razloge, zaradi katerih sme Banka
Slovenije zavrniti zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža in v 19. členu razloge za odvzem tega
dovoljenja:
- v 25. členu izrecno določil razloge, zaradi katerih sme Banka
Slovenije zavrniti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave banke in v 28. členu razloge za odvzem
tega dovoljenja,
■ v 40. členu izrecno določil razloge, zaradi katerih sme Banka
Slovenije zavrniti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev;
- v določbah 5. poglavja (Obvladovanje tveganj) jasno določil
vsebino posameznih postavk, ki se upoštevajo pri izračunu
kapitala in izpostavljenosti, in vsebino posameznih ukrepov, ki
jih mora opravljati banka, Banko Slovenije pa pooblastil samo
za določitev podrobnejših pravil,
■ v določbah razdelka 11.4 (Ukrepi nadzora) izrecno uredil razloge
za uporabo posameznih ukrepov nadzora, v postopkovni
ureditvi nadzora pa določil jasna pravila, po katerih mora Banka
Slovenije odločati in s tem omogočil subjektom nadzora
uravnotežen pravni položaj z jasno ureditvijo posameznih faz
postopka in načina zagotovitve subjektom nadzora, da se (bodisi
z ugovorom proti odredbi o odpravi kršitev bodisi z izjavo o
razlogih za začetek postopka za odvzem) izjasnijo o vseh
okoliščinah, ki so pomembne za presojo ali je razlog za izrek
ukrepa podan.

Direktiva 87/63/EEC (zajamčene vlooe)
Predlagatelj je uskladil določbe 146. člena in 153. do 159. člena z
direktivo s tem, da je:
1. kot zajamčene vloge opredelil tudi vloge pravnih oseb,
2. kot zajamčene vloge opredelil stanja teh vlog do višine
3.700.000 tolarjev (20.000 ECU).
Ker se zaradi uskladitve z direktivo v sistem zajamčenih vlog
vključujejo tudi vloge pravnih oseb, bank, ki ne zbirajo vlog od
prebivalstva ni mogoče izključiti iz sistema solidarnega jamstva
za izplačilo zajamčenih vlog (stališče št. 19).
Direktiva 86/635/EEC (računovodski izkazi bank)
Zaradi polne uskladitve z direktivo so bile delno dopolnjene
določbe 106. do 111. člena (Poslovne knjige in poslovna poročila)
in določbe 118. do 122. člena (revidiranje)
3. Postopek in odločanje Banke Slovenije

4. Ureditev hranilno kreditnih služb
Predlagatelj je upošteval stališče št. 1 in v 15. poglavju uredil
postopek odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah.

Predlagatelj je v skladu s stališči št. 21., 22. in 23. proučil primernost
rešitev v zvezi s hranilno kreditnimi službami. Pri tem je upošteval,
da je potrebno za vse subjekte, ki opravljajo bančne storitve,
njihovo poslovanje glede kapitala in obvladovanja tveganj (5.
poglavje zakona), poslovnih knjig in poslovnih pročil (8. poglavje
zakona, notranje revizije (9. poglavje zakona) in revidiranja (10.
poglavje zakona) uskladiti z direktivami. Direktive, katerih vsebina
je razložena v 2. razdelku obrazložitve, pa kot edino izjemo od
pogojev za opravljanje bančnih storitev, določajo, da sme država
članica za določene vrste kreditnih institucij določiti nižji kapital (v
višini 1.000.000 ECU). Ta, edina dovoljena izjema, je bila
upoštevana že pri ureditvi hranilnic. Zato je predlagatelj v prehodnih
določbah določil, da morajo hranilno kreditne službe svoje
poslovanje uskladiti z navedenimi določbami zakona, ki velja za
hranilnice, ter jim za to določil daljši petletni rok (240. člen).

Določbe o postopku odločanja v posamičnih zadevah so
prilagojena posebnim značilnostim zadev, v katerih je Banka
Slovenije pristojna odločati po tem in drugih zakonih. Postopek
odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah urejen kot
poseben tip upravnega postopka.
Pri določitvi specialnih postopkovnih pravil predlog upošteva tudi
posebne značilnosti zadev, o katerih odloča Banka Slovenije:
1. udeleženec postopka je vedno profesionalna oseba (banka);
2. zaradi učinkovitosti nadzora mora biti hitrost postopanja še
posebej poudarjena.
Tem značilnostim primerna je uporaba strožjih postopkovnih
pravil, zlasti določb o prekluziji novih dejanskih navedb in
predlaganju novih dokazov ter določb o pisnosti postopka.

5. Ostala stališča
Upoštevaje posebno naravo zadev, o katerih odloča Banke
Slovenije je specialno urejen tudi postopek sodnega varstva v
zvezi z odločbami Banke Slovenije. Ker zaradi prej obrazloženih
posebnih značilnosti postopka novih dejstev in dokazov v
postopku sodnega varstva ni dopustno uveljavljati, potrebe po
dvostopnem postopku ni. Posebna pravila pa so oblikovana za
postopek sodnega varstva proti odločbi o prenehanju banke
(določbe 184. do 188. člena tega zakona).
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- stališče št. 4: storitve, na katere se nanaša stališče, ureja zakon
o trgu vrednostnih papirjev (predlog zakona - prvo branje) in
zakon o obligacijskih razmerjih, in so po svoji pravni naravi
komisijske storitve. Nedenarno premoženje, ki ga upravlja banka
kot skrbnik, je v primeru stečaja izločeno iz stečajne mase na
podlagi 788. in 799. člena ZOR. Izločitev denarnih sredstev
(pravno dosledno: prednostno poplačilo terjatev) v primeru
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stečaja pa ureja zakon o trgu vrednostnih papirjev. Zaradi jasnosti
je predlagatelj v 161. členu (prej 128. člen) dodal nov drugi
odstavek, ki v primem stečaja banke, ki je opravljala tudi storitve
v zvezi z vrednostnimi papirji, napotuje na uporabo ustreznih
določb zakona o trgu vrednostnih papirjev.

Slovenije ni potrebno. Zato je črtal posebno poglavje, ki je urejalo
poseben položaj Poštne banke. Poštna banka pa bo morala v
rokih, ki jih za uskladitev določa zakon, svoje poslovanje
uskladila bodisi z določbami zakona, ki urejajo banke, bodisi z
določbami, ki urejajo hranilnice.

■ stališče št. 8: hranilnice lahko sprejemajo vloge tudi od pravnih
oseb (med sprejemanje vlog spadajo tudi "nočni depoziti"), in
sicer tistih pravnih oseb, navedenih v drugem odstavku 228.
člena (prej 149. člen).

- stališče št. 20: predlagatelj je proučil potrebo po podaljšanju
rokov v prehodnem obdobju. Enoletni rok za večino uskladitev
prične teči šele z uveljavitvijo zakona. Ker je rok določen kot
relativni rok, je njegovo podaljšanje avtomatična posledica
okoliščine, da je od predložitve predloga zakona za prvo branje
in njegovega sprejema preteklo dve leti. Za uskladitve s
posameznimi določbami (naložbe bank in izpostavljenost) pa
so določeni daljši roki (do konca leta 2000, 2001 oziroma 2002).

■ stališče št. 9: predlagatelj je proučil rešitev, na podlagi katere bi
bile določbe predloga zakona, ki se nanašajo na Poštno banko
Slovenije, v večji meri prilagojene značaju poslovanja te banke,
in se odločil, da specialno urejanje položaja Poštne banke

poročevalec, št. 66
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Predlog

PROGRAMA

POLITIKE

REFORME

1999

-

KMETIJSKE

2002

- EPA 607 - II -

Vlade Republike in na podlagi 176. in 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 22/10-1998 sprejela:
- PREDLOG PROGRAMA REFORME KMETIJSKE POLITIKE
1999-2002,

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ki ga pošilja v obravnavo:
Hkrati pošilja sklepe Vlade Republike Slovenije, ki jih je sprejela
ob obravnavi predloga programa reforme kmetijske politike
1999-2002.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PROGRAM REFORME KMETIJSKE POLITIKE

1999-2002

(PREDLOG)

Ljubljana, oktober 1998
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smejo trpeti nekateri temeljni makroekonomski cilji države.
Globalizacije in splošne liberalizacije ni mogoče več ustaviti in je
na drugi strani pogoj za gospodarsko uspešnost majhne države.
Liberalizacija trgov in cen je splošni pogoj za vključevanje v skupni
trg EU, ki mu naj sledi tudi kmetijstvo, vendar ne v obliki popolnega
zloma in degradacije podeželja. Modrost države bo v tem, da bo
znala kombinirati makroekonomske, socialne, okoljevarstvene
in priključitvene cilje. Preizkusni kamen bo kmetijstvo. Z njim pa je
povezana ne le živilska industrija, splošna blaginja, ampak celoten
razvoj podeželja.

UTEMELJITEV REFORME
Zrelost reforme
Uresničevanje ciljev Strategije razvoja slovenskega kmetijstva
(Državni zbor, 1993) je ogroženo. Slovenska kmetijska politika
namreč temelji na tržno-cenovnih podporah. Cene kmetijskih
pridelkov so zaradi različnih ukrepov višje, kot bi se oblikovale v
razmerah proste trgovine. Čas tega koncepta, izoblikovanega v
letih 1992-1995, se izteka. Dohodki kmetov, ki so pogoj za
uresničevanje ciljev, ne dosegajo želene ravni. Potrebna je prenova
(reforma) kmetijske politike in to predvsem zaradi:

Naglo približevanje Evropski uniji sili Slovenijo tudi na področju
kmetijske politike v nekatere ne le konceptualne, ampak tudi
administrativne in organizacijske spremembe. Zato, če je reforma
res potrebna, mora prinesti tudi novo organiziranost, pristop in
zrelost v slovensko kmetijstvo.

• očitne neučinkovitosti (nedoseganja ciljev) dosedanje politike
(nizka storilnost, neprivlačnost panoge, zaostajanje strukturnih
sprememb, zaraščanje površin; manjša poseljenost, pritiski na
inflacijo, ogrožanje konkurenčnosti živilske industrije);

Cilji reforme

• posledic že sprejetih obveznosti odpiranja slovenskega trga s
kmetijskimi proizvodi (postopno, vendar dramatično odpiranje
trga z žiti, govedom, drobnico in nekaterimi drugimi proizvodi po
sporazumu CEFTA, odpiranje po sporazumu o pridruženem
članstvu EU in dvostranskih sporazumih, predvsem z
Makedonijo in Hrvaško);

• Združitev reforme kmetijske politike z uresničevanjem
Strategije razvoja slovenskega kmetijstva, ki ostaja temeljni
dokument, saj ne odstopa pomembneje od ciljev nove,
reformirane Skupne kmetijske politike EU. Potrebno je prenoviti
koncept politike in zagotoviti zasledovanje ciljev kmetijske politike
in to tudi cilja zagotavljanja paritetne ravni dohodka, ki je tudi z
reformo pogoj za zagotavljanje drugih (neekonomskih) ciljev
kmetijske politike, vendar z drugimi sredstvi;

• nujnosti makroekonomske stabilizacije (znižanje inflacijskih
pritiskov, socialna blaginja, uravnotežena proračunska politika,
splošni dvig konkurenčnosti, vendar z več poudarka na
trajnostnem razvoju in varstvu okolja);

• Zaustavitev (umilitev) procesov zaraščanja ter ohranjanje
poseljenosti in zagotavljanje celostnega razvoja podeželja.

• potrebe po prestrukturiranju živilske industrije, ki bo za kmetijstvo
ključnega pomena pri vstopu Slovenije v EU (njeno sedanje
delovanje v ekonomskih razmerah deloma zaščitenega trga,
predvsem pa dražjih surovin, ovira posodobitev, procese
združevanja in prilagajanja, ter povečuje možnost resnega
tranzicijskega šoka po vključitvi v EU);

• Uresničevanje nekaterih makroekonomskih ciljev države
(podpora znižanju inflacije, ohranjanje socialnega ravnotežja,
zaposlovanje ipd.), ki je prednosti cilj in ga je mogoče dosegati
tudi v sozvočju s prenovo kmetijske politike.
• Usmeritev v okolju prijazno pridelavo in splošna usmeritev k
eko-socialnemu tipu kmetijstva (alpski model). Celoten koncept
reforme je potrebno razumeti kot premik k okolju, za katerega
velja splošni interes družbe in davkoplačevalcev. Pri tem ne
velja zanemariti nobenega od elementov varstva okolja (zrak,
tla, voda, krajina, biološka raznovrstnost).

• pričakovanih pritiskov v novem k-ogu pogajanj Svetovne
trgovinske organiizacije, katere napovedani sklepi bodo dodatno
znižali možnost zaščite kmetijstva preko cenovnih podpor in
bodo dovoljevali samo še ukrepe zelenega paketa (green box),
torej proizvodno nevezane in strukturno poudarjene podpore
kmetijske politike;

• Posodobitev kmetijstva in živilsko predelovalne industrije.
Oblikovanje sloja konkurenčnih kmetij in splošni dvig
konkurenčnosti živilsko-predelovalne industrije. Podpora
prestrukturiranju kmetijstva.

• in predvsem nujnosti in potreb prilagajanja EU (neustreznost
nekaterih mehanizmov), saj Slovenija izgublja eno večjih
prednosti v približevanju EU, to je primerljivost svojih ukrepov z
ukrepi Skupne kmetijske politike; medtem ko SKP liberalizira
trge in daje večji poudarek okolju in razvoju podeželja, je Slovenija
doslej vztrajala na cenovnih podporah, kar pa ne le da ji ne
omogoča izpolnjevanja s Strategijo začrtanih ciljev, ampak jo
tudi odmika od oblike podpor, ki se vedno bolj uveljavljajo v
Evropski uniji.

• Čeprav so reforme nujne tudi brez vstopa v EU, je prilagajanje
zahtevam Evropske unije pomemben del reforme. Oblikovanje
primerljive kmetijske politike omogoča lažji prehod na programe
podpor in koncept kmetijstva v EU, ter nenazadnje tudi uspešno
pridobitev predpristopne pomoči EU.
• Uveljavitev pogajalskih Izhodišč (reforma naj bo sama po
sebi zapis večine pogajalskih izhodišč). Slovenija jasno kaže
svojo smer razvoja, kar ji bo olajšalo pogajanja o vstopu in
omogočilo dobro pripravo kmetijstva in državne uprave.

Padanja dohodka kmetijskih proizvajalcev po letu 1998 ne bo
mogoče ustaviti. Zaraščanje površin in razseljevanje nekaterih
demografsko ogroženih območij slovenskega podeželja dosega
neustavljive razsežnosti. Živilska industrija ne bo sposobna
preživeti surovega srečanja z evropsko konkurenco. Že tako
nizka stopnja doseganja paritetnega dohodka slovenskih kmetov
bo dosegla ob vztrajanju na sedanjem konceptu kritično raven, ki
bo lahko vodila ne le v socialno degradacijo, ampak tudi v resne
politične posledice (rast nezadovoljstva kmetov, morebitni dvig
ekstremizna, zagotovo pa izkoriščanje kmečkega vprašanja v
politične namene).

Strokovne podlage za reformo
• Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (MKGP, 1992),
• Državni program za sprejem evropske zakonodaje (Acquis
communitaire, Vlada RS, 1998),
• Strategija prilagajanja Slovenije EU,
• študija Slovensko kmetijstvo in Evropska unija (uredniki: Erjavec,
Rednak, Volk),

Predvsem pa zaradi kmetijstva in sedanje kmetijske politike ne
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• FAO študija Pristopna strategija slovenskega kmetijstva,
• mnenje o slovenskem kmetijstvu (AGENDA 2000, Evropska
komisija),
• predlog ukrepov AGENDE 2000 (Evropska komisija),
• vizija razvoja Skupne kmetijske politike (Evropska komisija,
Buckvvellova skupina),
• priporočila Svetovne banke za reformo kmetijske politike v
Sloveniji,
• komentarji OECD o slovenski kmetijski politiki,
• poročila o stanju v slovenskem kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu
(MKGP, letno),
• Poročilo o stanju in izgledih kmetijstva v Sloveniji (Evropska
komisija, 1995 in 1998),
• Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključevanje v EU
(MOP, marec 1998),
• Pregled učinkovitosti okoljske politike - Slovenija (Environment
Performance Revievv - Slovenia, 1997), (OZN, Ekonomska
komisija za Evropo),
• Panevropska strategija biološke in krajinske raznovrstnosti (The
Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy);
Sofija, 1996.

• Premik od tržno-cenovne k strukturni (proračunski)
politiki.
Utemeljitev. Čas za tržno-cenovno zaščito se izteka. Kmetijstvu
ni mogoče pomagati le z visokimi cenami. Slovenija je odprta in bo
zmeraj bolj odprta za zunanjetrgovinske tokove. Tržno-cenovna
politika je manj ciljno usmerjena, izkrivlja delovanje trgov, moti
zunanjetrgovinske (in politične) odnose, ter ne vpliva na ohranjanje
podeželja in ne zagotavlja večjega varstva okolja. Proračunski
ukrepi so preglednejši, ciljno jih je lažje usmerjati, pa tudi prilagoditi
zahtevam EU, ki tudi spreminja mehanizme svojega delovanja na
področju kmetijstva.
• Obsežen program strukturne pomoči in nova vloga razvoja
podeželja. Preusmeritev na programe podpore okolju
prijaznega (trajnostnega) kmetovanja.
Utemeljitev. Sodoben koncept podpor kmetijstvu temelji na
proizvodno nevezanih, ciljno usmerjenih neposrednih plačilih, na
investicijskih podporah prestrukturiranju kmetijstva in živilstva in
na programih celostnega razvoja podeželja.Ti programi so podprti
z ukrepi splošnega prilagajanja.
• Združiti vse potrebne korake reform In prilagajanj v enoten
paket - 4-letni program za vodenje kmetijske politike.
Utemeljitev. Zahteve, postavljene pred kmetijsko politiko so tako
velike, da ni mogoče ločiti med reformo politike same, med
pogajanji, pred in popristopno pomočjo. Zato kaže vse korake
združiti v enoten program ministrstva.

Osnovne smeri reforme
• Večja ciljna naravnanost in uravnoteženost politike.
Utemeljitev: Reforma se dotika vseh osrednjih vprašanj razvoja
kmetijstva. Usmeritev predvsem na drugi okoljevarstveni cilj
Strategije razvoja slovenskega kmetijstva, vendar ne zanemariti
ekonomskih ciljev storilnosti in konkurenčnosti. Reformirana
kmetijska politika bo lahko bistveno bolj ciljno usmerjena in zato
tudi bistveno bolj učinkovita; ob zagotavljanju okolju prijaznega
kmetijstva bo imela tudi pomembne makroekonomske učinke
na celotni gospodarski in družbeni razvoj: nižje cene hrane, nižje
cene surovin za živilsko predelovalno industrijo in s tem izboljšanje
konkurenčnosti na domačem in tujih trgih, hitrejše uveljavljanje
trga s kmetijskimi proizvodi in razvoj zdravih in konkurenčnih
proizvodnih, predelovalnih in tržnih struktur.

• Maksimalno angažiranje bruseljskih in domačih proračunskih sredstev.
Utemeljitev. Slovenija bo z deli programa neposredno konkurirala
za predpristopno pomoč na področju kmetijstva (SAPARD).
• Reforma obenem opredeljuje tudi pogajalska izhodišča
Slovenije.
Utemeljitev: Program opredeljuje tudi pogajalska izhodišča
Slovenije. Predlagana politika je v veliki meri tista politika, ki jo
Slovenija želi prenesti tudi v EU, ali bolje, ki jo želi uveljaviti ob
vstopu. Priprava kmetijstva bo omogočila lažje koriščenje sredstev
Bruslja, predhodna uveljavitev svoje pozicije omogoča politiko
sprejetih dejstev, ki je najučinkovitejša oblika pogajanja, če le
sledi (in to naj bi bilo tudi zagotovljeno) osnovnim smernicam
politike EU.

• Strateško vodena dohodkovna politika kmetijstva.
Utemeljitev: Zaradi liberalizacije kmetijske trgovine in sprostitve
državnega monopola pri krušnih žitih in sladkorju bi dohodki
kmetov, brez reforme, dramatično padli. To bi ne le povzročilo
hude gospodarske in politične težave, ampak bi Sloveniji odvzelo
tudi nekatere prednosti, ki jih ima v primerjavi z drugimi kandidatkam
za vključitev. Dohodke je potrebno ohraniti ter zasledovati tudi
paritetno raven dohodkov. Končni cilj je prilagoditev potencialne
ravni dohodkov kmetijstva v letu morebitnega vstopa (2003) ravni
v EU. Zakaj? Zato, ker to omogoča sorazmerno mehek pristanek
na skupnem trgu, doseganje višje stopnje uresničevanja ciljev
kmetijske politike in zagotavlja tudi bistveno večjo naklonjenost
podeželja evropski integraciji. To je tudi neke vrste cena za
vključitev Slovenije v EU za področje kmetijstva.
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• Pristop po zgledu AGENDE 2000 (koncept, program,
politična razprava, proračunske obveznosti).
Utemeljitev. Slovenija si ne more več privoščiti zgolj pragmatičnega,
sprotnega oblikovanja proračuna in načrtovanja politike. Potrebno
je celovito načrtovanje in konceptualni, projektni pristop.
Usklajenost med resorji politike je nujnost. Prišlo bo do sprememb
pristojnosti in tehtanja pomena posameznih nalog in organiziranosti.
Za izvedbo programa bi kazalo ustanoviti Svet za prenovo
kmetijske politike, ki bi politično in strokovno usklajeval interese
in usmerjal prenovo.
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PROGRAMI IN STEBRI REFORME

1.

PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA:

I.

steber: TRŽNO-CENOVNA POLITIKA

II.

steber:

SPELAA

-

Slovenski

okoljevarstveni

program

kmetijstva

-

proizvodno nevezana neposredna plačila (eko 0,1,2 in 3)

III.

steber:

PROGRAM

PRESTRUKTURIRANJA

KMETIJSTVA

IN

ŽIVILSTVA

IV.

2.

steber: PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

PROGRAMI PRILAGAJANJA IN DELOVANJA:
^
j
a)

ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN DOMAČIH ŽIVALI

b) RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO

c)

2.

SPREMLJAJOČI UKREPI PRILAGAJANJA

GOZDARSTVO

»
4.

SREDSTVA ZA DELOVANJE MINISTRSTVA
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Koncept

• Podpore pri pripravi blaga za izvoz tam, kjer nastopajo
presežki in je stopnja zaščite in cen pomembno višja kot na
svetovnem trgu.

1. PROGRAM REFORME KMETIJSTVA
IN ŽIVILSTVA

• Prehodna kompenzacijska plačila, kjer sistem zunanjetrgovinske zaščite in drugi steber ne moreta zagotoviti ciljnih
rezultatov.

I. steber: TRŽNO-CENOVNA POLITIKA
II. steber: SPELAA - NEPOSREDNA
PLAČILA

Cilj: liberalizacija zunanjetrgovinske zaščite, ob ohranitvi (in
prilagoditvi) paritetnih dohodkovnih ravni (skupaj z drugim
stebrom). Vloga tržno-cenovne politike se postopno zmanjšuje,
čeprav v srednjeročnem obdobju še vedno predstavlja pomemben
steber kmetijske politike. Slovenija bo odpirala kmetijske trge
zaradi sprejetih trgovinskih obveznosti (WTO, CEFTA, EU,
bilateralni sporazumi o prosti trgovini) in zaradi vodenja
makroekonomske politike.

(Slovene Program for EnvironmentaI and Landscape
Assistancy for Agriculture)
Slovenski okoljevarstveni program za kmetijstvo

• Vzpostavitev tržnih mehanizmov in infrastrukture po zgledu
EU.

Cilj: II. steber predstavlja najkorenitejši zasuk v kmetijski politiki
in zajema uvedbo neposrednih plačil na ha (eko 0, eko 1, eko
2, eko 3). Plačila imajo oznako "eko", kar poudarja njihovo tržno
nevtralnost in preusmeritev kmetijske politike k podporam okolju
prijaznega kmetovanja. Posamezna plačila imajo različne funkcije
in namene. Posamezni pridelovalec lahko kombinira in sešteva
plačila.

• Z dohodkovno politiko usklajeno izvajanje zunanjetrgovinske
zaščite (uvozne dajatve).

Ukrepi:

Ukrepi:

eko 3 (okolje)
eko 2 (krajina)
eko 1 (težje pridelovalne razmere)
eko 0 (dohodkovna izravnava, poseljenost)

krajlnarskimi tipi (npr. strmi vinogradi v Halozah, travinje v Trenti
ali Loškem potoku, planinska paša) pripravijo posebne programe
podpor. Posebno pozornost bodo uživali tudi programi pomoči na
vodovarstvenih območjih, ter programi podpore v narodnih in
regionalnih parkih. Posebne podpore kulturni krajini in preprečevanju zaraščanja. Gre za programe, sofinancirane s strani občine
in države. Možnost sofinanciranja s strani SAPARD predpristopne
pomoči.

Eko 0: Neposredna plačila na ha v različni višini v odvisnosti od
rabe površin (travinje, njive, trajni nasadi) v skladu s predpisanimi
okoljevarstvenimi kriteriji. Neposredna plačila naj bi uvedli kot
dohodkovno izravnavo v povezavi z liberalizacijo cen. Kaže jih
tudi razumeti kot splošno podporo poseljenosti in kulturni krajini.
Eko 1: Podpore kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki
proizvodnje, harmonizirane s politiko EU (sedanji cilj 5a). Delitev
območij po tipologiji EU. Po pristopu gre program neposredno v
sofinanciranje iz EU skladov. Osnovni namen je Izravnava
stroškov zaradi težjih razmer za pridelavo in preko tega
podpora poseljenosti In kulturni krajini.

Eko 3: Podpore okolju prijaznejšim postopkom kmetovanja.
Kmetje, ki se odločijo za biološko kmetovanje, integrirano pridelavo,
ogrožene pasme (ali druge programe), lahko uveljavijo posebne
podpore na na (izjemoma na glavo živine). Možnost sofinanciranja
s strani SAPARD predpristopne pomoči.

Eko 2: Posebni programi vzdrževanja In ohranjanja kulturne
krajine. Lokalne skupnosti za dele svojih območij z značilnimi
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III. steber: PROGRAM
PRESTRUKTURIRANJA

IV. steber: RAZVOJ PODEŽELJA

Cilj: Slovensko kmetijstvo je potrebno usposobiti pred vstopom
v EU. Nov razvojni ciklus ni potrebno zagnati le na kmetijah in
kmetijskih podjetjih, ampak tudi v živilsko predelovalni industriji.
Nekatera strukturna neskladja (neugodna posestna struktura)
dolgoročno zavirajo nastanek učinkovitejših kmetij. Kmetje so
tudi preslabo tržno povezani in organizirani. Močneje in bolj ciljno
usmerjeno kot doslej velja podpreti zlasti: prestrukturiranje
proizvodnje in predelave; povečanje učinkovitosti in
konkurenčnosti; izboljšanje zemljiške in posestne strukture;
razvoj dopolnilnih dejavnosti; razvojno sposobne kmetije
in predajo posesti mladim kmetom; učinkovitejšo tržno
organiziranost in delovanje; razvoj učinkovitih zadružnih
oblik proizvodnega In tržnega povezovanja.

Cilj: Ob neposrednih plačilih najkorenitejši zasuk v delovanju
kmetijske politike. Iz sedanjih projektov CRPOV je potrebno razviti
evropsko primerljive projekte celostnega razvoja. Širitev in
združevanje sedanjih programov. Njihova izvedba ter vključitev v
splošni koncept regionalne politike (po dosedanji predlogi tez za
Strategijo regionalnega razvoja). Poenotenje koncepta s politiko
strukturnih skladov. Pričeti s pilotskimi projekti. Sofinanciranje
projektov s strani občine, države in mednarodne skupnosti (EU
in skladi držav članic). Zagotoviti vse faze izvedbe projektov!
Programi:
• CRPOV - Program obnove vasi (estetski vidiki, organiziranje
lokalne inciative, poskus drobnih gospodarskih projektov).

Programi:

• CRPOV - Regionalni program (projekti širše teritorialne
razsežnosti, kjer je kmetijstvo, živilstvo in prehrana primarni
interes, nastanejo lahko na zametkih sedanjih CRPOV, lahko
tudi na novo v okviru regionalnih strategij razvoja, samostojni
projekti, ali pridobitev sofinancerjev). (Možnost sofinanciranja
programov iz sredstev predpristopne strukturne pomoči).

• Program prestrukturiranja kmetij (investicijske podpore, mladi
kmetje, obnove, dopolnilne dejavnosti; zagotoviti tržno
nevtralnost in izbiro razvojno sposobnih subjektov). Možnost
sofinanciranja s strani SAPARD predpristopne pomoči.
• Zemljiške operacije (zložba zemljišč, urejanje pašnikov,
arondacije, agromelioracije, namakanje; zagotoviti ciljno
usmerjenost, poudariti okoljevarstveno primernost, ekonomsko
učinkovitost, poudarek zložbam).

• CRPOV - Soudeležba v širših regionalnih programih
(sofinanciranje področij, ki jih resorno pokriva ministrstvo v širših
projektih po programih regionalne politike drugih ministrstev ali
lokalnih skupnosti).

• Program tržnega organiziranja pridelave (skupnosti
proizvajalcev, zadruge, skupni nastopi).
• Program posodobitve In prilagajanja živilsko-predelovalne
industrije (projekti v podporo posodobitvi, združevanju,
izboljšanju varstva okolja, harmonizaciji z EU standardi,
koncentraciji in specializaciji, tržnim študijam, skupnemu
nastopu, promociji). Možnost sofinanciranja s strani SAPARD
predpristopne pomoči.'

/
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2. PROGRAMI PRILAGAJANJA IN
DELOVANJA

C) SPREMLJAJOČI UKREPI
PRILAGAJANJA
Cilj: Prilagajanje in reformo kmetijske politike je treba podpreti s
številnimi spremljevalnimi ukrepi. Kadrovska in organizacijska
prenova, oblikovanje primerljivih in za kasnejšo izvedbo skupne
kmetijske politike potrebnih ustanov, priprava potrebnih
informacijskih in pravnih strokovnih podlag (registri, katastri,
tipologije, standardi), splošno izobraževanje, seznanitev in
promocija kmetijstva in evropskih povezovalnih procesov so nujni
pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike in predpristopno
prilagajanje kmetijstva. Posebne podpore harmonizaciji zakonodaje
in screeningu. Na vsak način kaže ciljno usmeriti tudi raziskovalno
dejavnost v kmetijstvu. Vse strokovne naloge kmetijstva naj
pridobijo tudi evropsko razsežnost. Poseben poudarek
usposobitvi Kmetijske svetovalne službe za nove naloge.

a) ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
IN ŽIVALI
Cil]: Zagotavljanje primerne zaščite prebivalstva pred vnosom
bolezni rastlinskega ali živalskega izvora. Podpora boljšemu
gospodarjenju v kmetijstvu. Načrtno in pospešeno EU prilagajanje
(eno od ključnih področij). Vzpostavitev z EU primerljivega sistema.
Uvedba enotnih standardov za zaščito zdravja potrošnika, rastlin
in živali ter lažjo notranjo in zunanjo trgovino z blagom rastlinskega
in živalskega izvora. Zaradi ukinitve mejnega nadzora z državami
EU in poostrenega nadzora na zunanjih mejah, mora Slovenija
vzpostaviti nov sistem tako za preprečevanje, nadzor in zatiranje
bolezni (in škodljivcev), kot tudi na področju registracije, prometa,
uporabe in nadzora rastlin in živali ter sredstev za zatiranje bolezni
(v rastlinskem delu, predvsem pesticidi).

Ukrepi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programi:
•
•
•
•
•
•

Preventiva in zatiranje.
Kadri in ustanove (Infrastruktura).
Promet In registracija.
Sistem nadzora.
Informacijski sistem.
Izobraževanje in strokovne naloge.

3. GOZDARSTVO

b) RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO

Cil]: Gozdarstvo je v velikem delu izločeno iz procesa prilagajanja,
saj EU prepušča državam članicam, da same urejajo to področje.
V letu 1999 ne predvidevamo še nobenih sprememb v politiki.
Področje ureja nova zakonodaja. V prihodnje bodo potrebne
nekatere racionalizacije v delovanju služb. Potrebno bo tudi v
večji meri izpostaviti okoljevarstveno funkcijo gozdov.

Cilj: Ribištvo in ribogojstvo je po gospodarskem pomenu sicer
obrobno, za določene regije in posameznike pa kljub temu
pomembno področje. Dosedanje podpore so zanemarljive,
predvsem pa drugačne od možnih podpor po vstopu v EU. Ta del
reforme izrecno podpira prilagajanje evropski Skupni ribiški politiki.
Prevzeti so sistemi in načini delovanja. Poseben poudarek je dan
strukturni politiki. Potrebno je izdelati Strategijo razvoja ribištva in
ribogojstva v Sloveniji.

4. SREDSTVA ZA DELOVANJE
MINISTRSTVA

Programi:
• Varovan|e virov.
• Tržna politika.
• Strukturni ukrepi.
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Harmonizacija zakonodaje (prevodi, strokovne podlage).
Strokovne študije v podporo prilagajanju.
Informacijski sistem kmetijstva.
Usposobitev dosednjih ali oblikovanje novih ustanov.
Usposobitev Kmetijske svetovalne službe.
Pregled in uskladitev strokovnih nalog.
Politika kakovosti in usposobitev laboratorijev.
Izobraževanje in raziskave (evropska prilagoditev In
podpore prilagajanju).

Cilj: Stroški delovanja države na ravni Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Zaradi novih obveznosti bo prišlo do
precejšnjega naraščanja stroškov, kar pa opravičujejo zahteve
prilagajanja in usposobitve.
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II. steber: Postopna uvedba neposrednih plačil

PREDLOG CENOVNE IN
PRORAČUNSKE POLITIKE ZA LETI
1999 IN 2000
Zaradi občutljivosti področja se obsežnejše reforme kmetijske
politike praviloma izvajajo postopno. Pri nas pa so pritiski na
izvedbo reforme (sporazum s Cefto, pridružitveni sporazum in
priprave na vstop v EU) tako močni, da lahko o prehodnem obdobju
govorimo le deloma in sicer le v letu 1999. S polno uveljavitvijo
sporazuma s Cefto v letu 2000 (obsežnejša liberalizacija cen), je
treba že v celoti uveljaviti vsaj tisti del reforme, ki se nanaša na
vodenje dohodkovne politike v kmetijstvu. V skladu s programom
reforme je v okviru dohodkovne politike nujno izvajati ukrepe,
opredeljene v okviru I. stebra (tržno-cenovna politika), večjega
dela II. stebra (SPELLA - eko 0 in eko 1) in dela III. stebra
(prestrukturiranje - neposredne investicijske podpore). Izvedba
drugih ukrepov predlagane reforme (razvoj podeželja in zemljiške
operacije, posebni ekološki programi, ribištvo, gozdarstvo, program prestrukturiranja živilske industrije ter prilagajanje in izgradnja
celotne kmetijske in upravne infrastrukture) ne pomeni neposredno
vplivanje na dohodke v kmetijstvu, je pa v velikem delu predpogoj
za izvajanje dohodkovne politike, predvsem pa nujni predpogoj
za uspešno vključevanje Slovenije v EU. Pritiski na hitro izvedbo
reforme so torej tudi v tem delu izraziti. Ocenjujemo, da moramo
celotno reformo izpeljati v naslednjih dveh letih.
V prehodnem letu 1999 bomo uveljavili naslednje elemente
reforme:
I.steber: Liberalizacija cen na področju žit in deloma tudi
sladkorne pese. Pri drugih proizvodih aktivna cenovna
politika v smeri zmanjševanja razlik v dohodkih, približevanja cenovnim razmerjem v EU ter oblikovanja dohodkov
blizu paritetne ravni. Liberalizacija cen govedi in mleka še ni
potrebna, zato v ljetu 1999 še ne predvidevamo uvedbe
neposrednih plačil za travinje (eko 0), potrebno pa bo uvesti
cenovne podpore pri pitanem govedu. V letu 2000 bo glede na
predvideno gibanje cen v govedoreji že nujno uvesti neposredna
plačila tudi za travinje. V prehodnem letu predvidevamo v celoti ali '
delno ohranjanje večine doslej uveljavljenih ukrepov, sistemsko
pa bo treba zagotoviti tudi izvedbo interventnih ukrepov na
notranjem trgu.
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• Eko 0: uvedba neposrednih plačil na hektar za njive, hmeljišča,
vinograde in intenzivne sadovnjake.
• Eko 1: povečanje sredstev in prehod na drugačno obliko
neposrednih plačil (na hektar kmetijske površine) na območjih
z omejenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo,
• Eko 2 in 3: pilotska uvedba programov okolju prijaznega
kmetovanja.
III. steber: Povečanje sredstev za investicijske podpore
strukturnim ukrepom z nekaterimi novimi vsebinami
IV. steber: Povečanje sredstev za razvoj podeželja z nekaterimi
novimi programskimi pristopi
2.a:
2.b:
2-c:
3. In 4.:

Uvedba izdatnejših podpor za prilagajanje zakonodaje
in infrastrukture na področju zdravstvenega varstva
rastlin in domačih živali.
Uvedba izdatnejših podpor za prilagajanje zakonodaje
in infrastrukture na področju ribištva in ribogojstva.
Uvedba izdatnejših podpor za izgradnjo nujne
infrastrukture za izvajanje in prilagajanje kmetijske
politike.
Povečanje sredstev za gozdarstvo in delovanje
ministrstva v skladu z zakonskimi obveznostmi ter
kadrovskimi in organizacijskimi širitvami dela in
pristojnosti.

Osnovna Izhodišča pri izračunu vrednosti proračunskih
ukrepov so bila:
• možnost zagotavljanja dohodkov s cenovno politiko (po letih),
• ocene gibanja cen v EU (tudi svetovne cene) in njihov vpliv na
našo cenovno politiko,
• učinki že sprejetih sporazumov na zmanjševanje vloge
zunanjetrgovinske zaščite,
• usmeritev na primerljivi dohodek v EU za nadpovprečno
produktivne pridelovalce.
Na podlagi podrobne analize potrebnih aktivnosti (in podrobne
razdelave po posameznih postavkah) ocenjujemo, da je za
izvedbo reforme potrebno zagotoviti naslednja proračunske
sredstva:

poročevalec, št. 66

Predlog proračuna za leti 1999 in 2000*
(struktura v %)
1997

1999

2000

I. steber: TRŽNO-CENOVNA POLITIKA

29

12

12

II. steber: SPELAA - NEPOSREDNA PLAČILA

11

26

31

III.steber: PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA AGROŽIVILSTVA

8

18

20

IV. steber: PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

1

4

4

11

8

4

0

0

0

16

17

14

15

8

9

9

8

5

22,4

58,6

74,4

1. Program reforme kmetijstva in živilstva

2. Program prilagajanja in delovanja
ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI IN RASTLIN
RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO
SPREMLJAJOČI UKREPI PRILAGAJANJA
3. Gozdarstvo
4. Sredstva za delovanje ministrstva
SKUPAJ (milijard SIT)

* izračun temelji na podlagi cen v letu 1997 in razpoložljivih informacij in ocen o gibanju cen kmetijskih proizvodov, dostopnih v letu 1998

Pri uvajanju drugačnega koncepta dohodkovne politike (prehod
od pretežno cenovnih podpor, to je visoke zunanjetrgovinske
zaščite na koncept nižjih cen in bistveno večje udeležbe
proračunskih podpor) je zelo pomembno, da hkrati zasledujemo
tudi cilje, opredeljene v "Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva"
(zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno produktivnim
pridelovalcem) in cilje opredeljene v "Predpristopni strategiji" (EU
dohodkovna sidra). Zasledovanje obeh ciljev je istosmerno
(povečanje dohodkov) in je tudi po obsegu potrebnega povečanja

poročevalec, št. 66

zelo podobno. Da bi dosegli oba cilja, bi bilo treba dohodke v
kmetijstvu Slovenije povečati na agregatni ravni za okoli 9 milijard
SIT. S pretežno proračunsko dohodkovno politiko je torej treba
povečati dohodke v kmetijstvu in hkrati nadomestiti izpad
dohodkov zaradi znižanja cen. To vsekakor pomeni občutno
povečanje proračunskih sredstev, vendar lahko na tem področju
hkrati pričakujemo tudi zelo ugodne makroekonomske učinke v
predelovalni industriji in porabi hrane ter učinke, ki bodo ugodno
delovali tudi na zniževanje stroškov znotraj kmetijstva.
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Modelna ocena učinkov reforme dohodkovne politike v kmetijstvu
(agregatna raven za kmetijstvo, v milijardah SIT)
STROŠKI

RAZLIKA

PRIHODKI

SKUPNI
BILANČNI
UČINKI2'

Skupaj

1997

1
154,6

2
138,5

Proračun
Drugo1'
4
3
0,0
6,9

1999

153,5

134.8

7,9

8,8

16,7

151.5

-2,0

2002

152,4

120.9

13,9

17,6

31,5

152,4

0,0

-1,1

-3,73)

7,9

1,8

9,84'

6,1

7,1

1,1

24,6

41

7,0

5,1

2,1

14,84>

0,9

2,0

1,1

Cene

Eko 0

Skupaj
5=3+4
6,9

6=2+5
145.4

7=6-1
-9,1

8=7-5-2

Razlika
1999-1997

3)

13,9

10,7

6,0

8,8

2000-1997

-2,1

-17,6

2000-1999

-1.1

-13,93)

1) Drugi proračunski prihodki kmetijstva, ki so predmet dohodkovne politike, vključujejo nadomestila za težje pridelovalne razmere (eko
1), cenovna nadomestila iz I. stebra in podpore investicijam iz III. stebra. Za leto 1997 so ukrepi smiselno prerazporejeni, vključena so
tudi sredstva, namenjena za regresiranje inputov.
2) V zgornjem delu pomeni razliko med ocenjenimi doseženimi dohodki in ocenjeno ravnijo paritetnega dohodka za nadpovprečno
produktivne pridelovalce; v spodnjem delu predstavlja spremembo dohodkov v kmetijstvu kot posledico sprememb prihodkov in
stroškov.
3) Učinek na stroške kupcev kmetijskih pridelkov, pridelanih v Sloveniji. Skupni učinek na zniževanje stroškov kupcev hrane bo večji
(Slovenija je neto uvoznik hrane; učinek se bo odrazil v celotni porabi in ne samo pri pridelkih, pridelanih v Sloveniji). Podrobnejše analize
teh učinkov še ni, grobo pa lahko ocenimo, da bo v letu 1999 ta učinek za do 50 % večji (znižanje cen žit, kjer imamo nizko stopnjo
samooskrbe), kasneje, ko bo prišlo do splošne liberalizacije cen, pa za okoli 25 % večji od prikazanega.
4) Sprememba stroškov davkoplačevalcev, povezana z dohodkovno politiko v kmetijstvu.

Skupni bilančni učinki spremenjenega koncepta dohodkovne
politike bodo vsekakor pozitivni. To je razvidno že iz enostavne
bilance, kjer niso upoštevani dodatni učinki na znižanje stroškov
kupcev hrane zaradi večje porabe od pridelave, niti niso
upoštevani ugodni multiplikativni učinki nižjih cen v porabi in v
predelovalni industriji. V letu 1999 bo saldo med zmanjšanimi
stroški za kupce in povečanimi stroški davkoplačevalcev še
neugoden, ker načrtujemo, da bo v tem letu odpravljen večji del
dohodkovne disparitete v kmetijstvu (povečanje dohodkov
kmetijstva). Nadaljnje spremembe (leto 2000 v primerjavi z letom
1999) pa že kažejo dokaj usklajeno povečevanje proračunskih
sredstev z zniževanjem stroškov kupcev hrane. Pričakujemo
lahko, da bo po letu 2000 potreben obseg dodatnih proračunskih
sredstev za izvajanje dohodkovne politike manjši od znižanja
stroškov kupcev hrane zaradi nižjih cen.

lahko ga lahko razdelimo na dva dela.
V prvi del, poimenujmo ga "učinkovitost in okolje", lahko uvrstimo
aktivnosti, od katerih pričakujemo povečanje učinkovitosti
pridelave in predelave ter pomembne kakovostne premike na
področju okolja, poseljenosti in razvoja podeželja. V ta sklop sodi
del aktivnosti v okviru II. in III. stebra ter v celoti IV. steber reforme
kmetijske politike, nadalje gozdarstvo, ribištvo in ribogojstvo, ter
del spremljajočih ukrepov prilagajanja. Za izvedbo nalog v okviru
tega dela bo v letu 1999 potrebno zagotoviti 24,5 milijarde SIT
proračunskih sredstev.
Naslednji sklop aktivnosti lahko poimenujemo tudi "izgradnja
kmetijsko-upravne infrastrukture". Izvedba teh nalog pomeni
usposobitev za izvajanje kmetijske politike in administrativno
prilagajanje za vstop v EU. Skupna potrebna proračunska
sredstva za izvedbo teh nalog znašajo v letu 1999 17,4 milijarde
SIT.

Narodnogospodarskih učinkov drugega dela reforme kmetijske
politike, torej tistega, ki ni neposredno vezan na vodenje
dohodkovne politike, ni mogoče kvantitativno vrednotiti. Vsebinsko
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Če torej povzamemo in vsebinsko nekoliko drugače prikažemo
potrebna proračunska sredstva za izvedbo reforme kmetijske

politike, dobimo naslednjo preglednico,

Povzetek potrebnih proračunskih sredstev za reformo in izvajanje kmetijske
politike (v milijardah SIT)
1997

1999

2000

Dohodkovna politika

6,9

16,7

31,5

Učinkovitost in okolje

8,4

24,5

29,8

Infrastruktura

7,1

14,4

13,1

22,4

58,6

74,4

Skupaj

Za proračunsko naložbo v izvedbo reforme dohodkovne politike
lahko z veliko gotovostjo trdimo, da je narodnogospodarsko
učinkovita. Izgradnja ustrezne infrastrukture je objektivna nujnost,
neizvajanje nalog v okviru skupine "učinkovitost in okolje" pa bi
povzročilo nadaljevanje negativnih trendov v pridelavi in predvsem
v prostoru. Ocenjujemo torej, da je povečanje proračunskih
sredstev za izvedbo celotne reforme in izvajanje nove kmetijske
politike nujna in učinkovita naložba. Govorimo lahko tudi o začasni
naložbi, saj že v letu 2000 lahko pričakujemo sofinanciranje dela
programov s strani EU, kasneje, po priključitvi pa bo delež
sredstev iz EU zelo verjetno še bistveno večji.

bo prehodnega obdobja) prevzela vso odgovornost za vodenje
tržno-cenovne politike. To pomeni tudi prevzem financiranja I.
stebra reforme. Po dosedanjih raziskavah (Erjavec in sod., 1997),
delež tržno-cenovnih podpor lahko celo bistveno preseže
vrednost, predvideno z reformo (predvsem v delu kompenzacijskih plačil, izvoznih nadomestil, ...). Vsekakor stroški I. stebra
odpadejo. S sredstvi II., III. in IV. stebra se bo Slovenija v primeru
uspešnih pogajanj lahko vključila v isto (ali sorodno)- pomenske
programe EU v povprečno 50-odstotnem deležu. To pomeni, da
bi slovensko kmetijstvo dobilo dodatnih 25 do 35 milijard SIT.
Sedanje povečanje proračuna pomeni torej dolgoročno naložbo
v razvoj kmetijstva, osmišlja sam vstop Slovenije v EU za velik
del podeželja in pomeni tudi neposredno izravnavo za negativne
posledice vstopa v EU za marginalna območja. Če to povežemo
še s pozitivnimi učinki na makroekonomski ravni, kjer slovenski
potrošnik izrazito pridobi, ob tem pa tudi program makroekonomske stabiliziacije in program povečanja konkurenčnosti,
kaže reformo vsekakor podpreti. Gre za zgodovinsko priložnost
reševanja nakopičenih strukturnih neskladij slovenskega
kmetijstva in preusmeritev v sodobnejše, okolju prijaznejše
pristope podpore okolju (predvsem z vidika kulturne krajine) in
razvoju podeželja (z vidika poseljenosti), kot temeljnim vidikom
slovenske kmetijske politike, po reformi zrele tudi za učinkovit
vstop v evropske integracije.

MOŽNOSTI FINANCIRANJA S STRANI
EU
Predprlstopna pomoč: EU za SAPARD predpristopno pomoč
kmetijstvu namenja 500 milijonov ECU za vse države kandidatke.
Realne ocene so, da je od tega denarja (zaradi velikosti in
gospodarske razvitosti, vendar tudi primernosti programov)
možno računati s 5 do 10 milijoni ECU za slovensko kmetijstvo. V
skladu s kriteriji EU je potrebno izdelati programe, ki se neposredno
naslanjajo na predlagane ukrepe reforme. Dele reforme bi tako
lahko neposredno prenesli v program predpristopne pomoči. To
bi pomenilo, da bi EU lahko sofinancirala (delež je stvar pogajanj)
predvsem ukrepe II. stebra (eko 2 in 3), III. in IV. stebra ter podpore
pri vzpostavitvi infrastrukture za vodenje kmetijske politike
(spremljajoči ukrepi).

Predlog je pripravila skupina pod vodstvom državnega sekretarja
mag.Franca Buta, v kateri so sodelovali strokovnjaki naslednjih
inštitucij:
- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko, Katedra za agrarno politiko;
- Kmetijski inštitut, Oddelek za ekonomiko kmetijstva;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Soflnanclran/e po pristopu: EU bo po vstopu (v primeru, da ne
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2. Vlada Republike Slovenije je sprejela program reforme
kmetijske politike za obdobje 1999 do 2002 s tem, da ga
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dopolni v
skladu s pripombami danimi na seji Vlade Republike Slovenije
in ocenila, da je ustrezna podlaga za pripravo konkretnih
ukrepov tekoče in razvojne ekonomske politike na področju
kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Hkrati je naložila Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pripravi izvedbeni
načrt tega programa najkasneje do 30/6-1999 in ga predloži
Državnemu zboru Republike Slovenije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 320-05/98-1 (N)
Ljubljana, dne 26/10-1998

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAKONODAJO

3. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da se zaradi
proračunskih omejitev, začetek izvajanja predlagane reforme
v tistem delu, ki je povezan s povečanjem proračunskih
sredstev, prestavi v leto 2000. Vlada Republike Slovenije bo
ob pripravi proračuna za leto 2000 zagotovila del potrebnih
večjih sredstev, del sredstev pa mora zagotoviti Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano samo s prilagoditvijo
vsebin in strukture obstoječega proračuna, novim razmeram
in potrebam reforme kmetijske politike.

LJUBLJANA

Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 22/10-1998 pod točko
4 obravnavala predlog programa reforme kmetijske politike za
obdobje 1999 - 2002 in sprejela naslednji

4. Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je za izvedbo programa
reforme kmetijske politike potrebno zagotoviti stalno in
učinkovito koordinacijo med zainteresiranimi in odgovornimi
resorji. Vlada Republike Slovenije v ta namen imenuje Nacionalni
svet, ki mu predseduje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Predlog sestave tega sveta pripravi in ga predloži
Vladi Republike Slovenije v potrditev minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

sklep:
1. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da je program reforme
kmetijske politike za obdobje 1999 - 2002 skladen s politiko
gospodarskega in družbenega razvoja države in predpristopno strategijo Slovenije za vključitev v Evropsko unijo.
Vlada Republike Slovenije je ocenila, daje predlagana reforma
kmetijske politike nujen pogoj za uresničitev ne le ciljev na
področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva, temveč tudi nujen
pogoj za uresničitev makroekonomskih ciljev Slovenije.

5. Vlada Republike Slovenije Program reforme kmetijske politike
za obdobje 1999 - 2002 skupaj s sklepi Vlade Republike
Slovenije pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije in
Državnemu svetu Republike Slovenije.
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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BANKA SLOVENIJE

skladu z razsodbo ustavnega sodišča neobdavčeno za vse
banke (ne glede na kapitalsko ustreznost), medtem ko so
splošne rezervacije neobdavčene samo do 08.04.1995. Še
vedno pa ni dokončan ustavni spor glede davčne osnove za
leto 1995, ko so banke davčno osnovo znižale za znesek
obresti od državnih in občinskih vrednostnih papirjev ter
vrednostnih papirjev javnih podjetij, ki so jih ustanovile
Republika Slovenije oziroma občine in so bili izdani do
08.04.1995, Agencija za plačilni promet pa tega znižanja
davčne osnove za leto 1995 ni priznala.

Oznaka: 24.00-0682/98-GIK
Datum: 28.10.1998

Banka Slovenije pošilja v skladu z določili 54. člena zakona o
Banki Slovenije,
- POROČILO O IZVAJANJU NADZORA BANK IN HRANILNIC
V LETU 1997 IN V PRVI POLOVICI LETA 1998,

Tudi visoka kapitalska ustreznost prispeva k varnosti
slovenskega bančinstva. V letošnjem letu so se močno
povečale naložbe bank v realni sektor, kar je posledično sicer
prispevalo k znižanju kapitalske ustreznosti bank iz 19,0 %
konec leta 1997 na 17,6 % konec junija 1998, vendar je
kapitalska ustreznost v povprečju še vedno visoka in bankam
omogoča obvladovanje novih tveganj z lastnim kapitalom oz.
zvišuje mejo varnosti pred obstoječo in nedonosno aktivo.

ki ga je Svet Banke Slovenije predhodno obravnaval na 169.
seji dne 27.10.1998.
Na podlagi analize slovenskega bančnega sistema, izhajajoče
iz priloženega poročila ugotavlja, da se povečuje varnost
poslovanja bank in hranilnic. Banke in hranilnice morajo
spoštovati visoke zahteve centralne banke kot regulatorja, pri
višini oblikovanih rezervacij, ki so natančno predpisane za
različne vrste tveganj, med njimi posebej tudi za deželno
tveganje. Slednje je bilo uvedeno v začetku 1997, celotne
zahtevane rezervacije pa so zaenkrat še višje od rezervacij,
ki jih zahtevajo nadzorne institucije v razvitih državah.

Sekundarna likvidnost bank se še vedno krepi, kar je prav
tako izjemnega pomena za varnost bančnega poslovanja. Po
drugi strani se stalno povečujejo hranilne vloge občanov,
podaljšujejo so povprečni roki vezave, v prvi polovici leta 1998
pa se je prevesilo varčevanje občanov iz deviznega v tolarsko,
kar kaže, da se krepita zaupanje v slovensko valuto in
slovenski bančni sistem.

V letu 1997 in prvi polovici 1998 so banke oblikovale več
rezervacij za potencialne izgube, kot so znašale zakonsko
zahtevane najnižje rezervacije, kar skupaj s povečanimi odpisi
slabših terjatev kaže na solidno dohodkovno pokritost sprejetih
tveganj. Nedonosna aktiva (terjatve, razvrščene v skupino C,
D in E) se znižuje, saj je še konec leta 1993 znašala 12,2 %
celotne tvegane bilančne in zunajbilančne aktive bank, konec
junija 1998 pa le še 5,2 %, kar izraža kvalitetnejši kreditni
portfelj slovenskih bank v primerjavi s preteklimi leti.

V primerjavi z bankami v tujini, je delež operativnih stroškov
(stroškov dela in drugih stroškov poslovanja) v povprečni
aktivi, še vedno previsok (3,7 %) in ne kaže tendence po
upadanju. V razmerah nadaljnjega zniževanja inflacije ter
posledičnem zmanjševanju revalorizacijskih presežkov v
bankah bo njihova stroškovna učinkovitost morala pridobiti
na pomenu. Regionalna zaprtost bo morala odstopiti mesto
interesom ekonomije obsega bančne dejavnosti, ki se lahko
uresniči le ob večji gibljivosti in koncentraciji kapitala. Tudi

Oblikovanje posebnih rezervacij za potencialne izgube je v
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nastanek bančnih skupin v letu 1997, ki bi moral prvenstveno
vplivati na zniževanje stroškov poslovanja, doslej še ni dal
pričakovanih rezultatov. Proces povezovanja v slovenskem
bančništvu je kljub opozorilom centralne banke šibak, obstoječe
bančne skupine nimajo prave teže in enotne poslovne politike,
ki bi vodila k nadaljnjemu združevanju bank. Samo pri eni bančni
skupini je prišlo do pripojitve odvisne banke k obvladujoči banki,
druga pripojitev pa je vteku. Prvi konkretni učinki medsebojnega
povezovanja so zaenkrat še najbolj vidni in področju kvalitete
aktive, kjer so posamezne odvisne banke morale sprejeti
praviloma ostrejša merila razvrščanja obvladujoče banke.
Slednje je imelo tudi ustrezen dohodkovni učinek (obremenitev),
kar bo zlasti v prihodnosti imelo vpliv na uspešnejše poslovanje.

znašal 30,8 % konec junija 1998 pa le še 18,8 % bilančne
vsote, za razliko od razvitih držav, kjer zunajbilančne
obveznosti po deležu naraščajo. Med tveganimi zunajbilančnimi
obveznosti prevladujejo garancije in prevzete nepreklicne
obveznosti, poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti
pa je še v povojih, medtem ko je v razvitih državah opaziti
velik razmah prav teh instrumentov. To kaže na še sorazmerno
slabo razvitost domačih finančnih instrumentov in plitkost
domačih finančnih trgov, na katerem še prevladujejo pretežno
klasične bančne storitve.
Obrestno tveganje zmanjšujejo banke s tem, da sklepajo
večino pogodb s spremenljivo obrestno mero, po drugi strani
pa se banke soočajo z obrestnim tveganjem tudi iz naslova
tečaja tolarja nasproti tujim valutam, saj je bilo drsenje tolarja
nasproti tujim valutam, bistveno počasnejše od gibanja
domače inflacije.

Kljub zniževanju pasivnih obrestnih mer, ki je posledica
medbančnih dogovorov o določanju zgornje meje pasivnih
obrestnih mer v bankah in hranilnicah, ki sta začela veljati
01.04.1997 in 01.04.1998 s spremembo 01.07.1998, in
posledično zniževanju aktivnih obrestnih mer, ki so vplivali na
znižanje obrestnega razmika, se neto obrestne marže bank
niso bistveno znižale in so v primerjavi s tujimi bankami še
vedno previsoke.

Valutno tveganje se znižuje, saj je skupna neto izpostavljenost
vplivu sprememb tečaja tujih valut (devizno neravnovesje in
valutno klavzula) konec leta 1997 znašala 7,2 mia SIT (dolga
skupna izpostavljenost), konec leta 1996 pa 18,2 mia SIT
(kratka skupna izpostavljenost).

Koncentracija bank ostaja praktično nespremenjena, saj se je
tržni delež sedmih največjih bank, merjen z nekonsolidirano
bilančno vsoto, v zadnjih štirih letih gibal med 71 in 72 %.

Velik poudarek pri neposrednih pregledih v bankah je dan tudi
tveganjem na področju informacijske tehnologije ter
preverjanju in svetovanju pri pripravi bank na leto 2000, pri
katerem ugotavlja, da so večje banke že začele s posebnimi
projekti za odpravo problemov, vezanih na leto 2000.

Za leto 1997 je bilo značilno tudi uspešno končanje sanacije
dveh državnih bank, ki po zaključku sanacije dosegata ustrezne
poslovne rezultate in čakata na privatizacijo. Ker sta sanirani
banki po velikosti bilančne vsote med največjimi bankami, je
struktura sedmih največjih bank (ki bodo verjetno v prihodnosti
ključni nosilci bančnih aktivnosti) odstopala od povprečja
slovenskih bank. Po končani sanaciji obeh bank pa se njuna
struktura tako aktive, kot pasive vse bolj približuje povprečju,
saj posojila gospodarstvu naraščajo, na pasivni strani pa se
povečujejo vloge gospodarstva. Obe banki sta z zaključkom
sanacije pričeli s smelejšim nastopom na trgu. Pričakovati je,
da bosta po izvedeni privatizaciji pridobili še pomembnejši tržni
delež.

Ugotovitve iz priloženega poročila kažejo, da je v primerjavi z
bančnimi sistemi v razvitih državah naš bančni sistem še
vedno nekonkurenčen. Nižja konkurenčnost se lahko odrazi
predvsem v razmerah odprtejšega gospodarskega okolja, ki
je na podlagi pridružitvenifi aktivnosti za vstop v Evropsko
unijo tudi pred domačim bančnim sistemom. Navzočnost štirih
hčerinskih bank, ki so v večinski ali popolni lasti tujcev, doslej
ni bistveno prispevala k povečanju konkurenčnosti slovenskih
bank. Prav tako tudi pojav bančnih skupin (kot prvih zametkov
postopne konsolidacije sorazmerno razdrobljenih bank
pretežno univerzalnega tipa) še ni prinesel pomembnejših
učinkov koncentracije kapitala.

Z uveljavitvijo sporazuma o pridruženem članstvu Slovenije v
EU, se bodo slovenske banke kmalu srečale z dodatno tujo
konkurenco, s tem pa se bodo pogoji poslovanja na domačem
trgu postopno bolj izenačevali s pogoji na tujih trgih predvsem
za izvozno orientirane gospodarske subjekte. To bo namreč
lahko banke, če se ne bodo pravočasno pripravile na prihod
tuje konkurence, spravilo v povsem drugačen položaj na trgu,
ki se bo v končni fazi odrazil tudi v smiselnosti njihovega
nadaljnjega obstoja.

Kar zadeva razvoja oddelka Nadzora bančnega poslovanja,
je zaznati kvantitativni (število zaposlenih se je od ustanovitve
oddelka aprila 1992 do junija 1998 povečalo za 22) in kvalitativni
razvoj oddelka, ki se kaže tudi pri implementaciji Temeljnih
načel učinkovitega bančnega nadzora, ki predstavljajo eno
od usmeritev nadzora bančnega poslovanja. Njihova
popolnejša aplikacija bo možna šele ob ustrezni prilagoditvi
bančne zakonodaje smernicam Evropske unije.

Neposredni nadzor v bankah je v lanskem in letošnjem letu
vse pogostejši, ugotavlja pa bistven premik pri manage-mentu
oziroma poslovodstvu bank pri razumevanju bistvenih tveganj
v bankah, spremljanju in upravljanju s temi tveganji. Kreditno
tveganje je po obsegu največje, pred njim pa se banke varujejo
z različnimi oblikami zavarovanj, med katerimi prevladujejo
zastava premičnega in nepremičnega zavarovanja (zlasti pri
pravnih osebah) in zavarovanje pri zavarovalnicah (zlasti pri
fizičnih osebah). Po drugi strani pa so zavarovalnice predvsem
po kreditnih poslih s prebivalstvom in delno tudi s samostojnimi
podjetniki precej izpostavljene do bank, zato bodo banke morale v prihodnosti več poslov s fizičnimi osebami zavarovati z
alternativnimi oblikami zavarovanj.

Na zakonodajnem področju v letu 1997 in prvi'polovici 1998 ni
bilo korenitejših sprememb, veliko naporov pa je bilo usmerjenih
v pripravo novega bančnega zakona in podzakonskih aktov
na njegovi podlagi, ki naj bi podali tudi zakonske podlage za
učinkovitejše ukrepanje Banke Slovenije pri nadzoru
bančnega sistema.

France Arhar, l.r.
Guverner
Priloga: Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 1997
in prvi polovici leta 1998.

Delež tveganih zunajbilančnih obveznosti v primerjavi z bilančno
vsoto se v slovenskih bankah znižuje, saj je konec leta 1993
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POSLANSTVO

VLOGA NOTRANJIH REVIZORJEV

Z učinkovitim bančnim nadzorom Nadzor bančnega poslovanja
pospešuje varno in pošteno poslovanje bank.

Glede na pomen, ki bi ga morali imeti notranji revizorji (in poudarke,
ki bi jim jih morali nameniti zunanji pooblaščeni revizorji), njihovo
vlogo posebej izpostavljamo.

TEMELJNA IZHODIŠČA

Učinkovit sistem notranjih kontrol in dobro vpeljana notranja
revizija sta pomembna elementa kontrole učinkovitosti in
pravilnega upravljanja s tveganji ter preprečevanja negotovosti
vsake banke.

Prizadevamo si za čimbolj pošteno in korektne poslovanje bank
in hranilnic. Tržno gospodarstvo predpostavlja, da banke vodijo
strokovnjaki, ki jih izberejo lastniki in na način, kot ti zahtevajo.
Nadzor bančnega poslovanja se ne more odločati namesto
lastnikov in ne sme posegati v odgovorno poslovanje direktorjev
bank. S predpisi, priporočili, predlogi in zahtevami pa lahko
prispevamo k izboljšanju bančne ponudbe, povečanju
konkurenčnosti in širitvi etičnih načel poslovanja na vseh ravneh
odločanja. To želimo storiti z redno in odprto komunikacijo z
bankami in hranilnicami, kjer v smislu preventivnega delovanja
sprožamo tudi ustrezne korektivne akcije pri bankah in hranilnicah.

Zato ne preseneča, da so najbolj znani primeri bančnih kriz
opredeljeni tudi kot posledica neustreznih in pomanjkljivih notranjih
kontrol in odsotnosti notranje revizije. Prav tako je razumljivo, da
neučinkovito notranjo revizijo in neustrezen sistem notranjih kontrol
štejejo zunanji pooblaščeni revizorji za pomanjkljivost banke, ki jo
morajo pri izdajanju mnenja o predstavitvi finančnega stanja in
poslovnih izidov bank, še posebej razkriti.
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Seznam Temeljnih načel učinkovitega bančnega nadzora je bil
prvič objavljen devetega aprila 1997, širšo uveljavitev pa je ob
siceršnji podpori guvernerjev G - 10, po pritegnitvi sodelovanja
pri pripravi načel na vse članice številnih komitejev (razen v
Baselski komite za bančni nadzor se nadzorniki združujejo še v:
Arabski Komite bančnih nadzornikov, Skupino bančnih
nadzornikov Karibskega otočja, Združenje bančnih nadzornikov
Latinske Amerike in Karibov, Vzhodno in Južno Afriško skupina
bančnih nadzornikov, Komite bančnih nadzornikov Zahodne in
Centralne Afrike, Transkavkazijsko in Centralno Azijsko skupino
bančnih nadzornikov, Skupino bančnih nadzornikov off-shore
centrov, Svet bančnih nadzornikov sodelovanja v zalivu, Komite
bančnih nadzornikov Evropskega monetarnega inštituta, SEANZA
forum bančnih nadzornikov in Komite bančnih nadzornikov
Centralne in Vzhodne Evrope, katerega članica je tudi Slovenija),
Baselskega komiteja za bančni nadzor in po predstavitvi na letni
konferenci Mednarodnega denarnega sklada v Hong Kongu,
dosegel septembra 1997.

1. RAZVOJ BANČNEGA NADZORA
1.1. Temeljna načela za učinkovit bančni nadzor
Prihodnost bančnega nadzora po svetu bodo pomembno krojila
Temeljna načela za učinkovit bančni nadzor,
ki jih je leta 1997
sprejel Baselski komite za bančni nadzor.1
Z njimi je Baselski komite omogočil, da bodo bančni nadzorniki
lahko sledili globalizaciji finančnega posredništva, s prepletajočim
se bančništvom, borznim posredništvom, zavarovalništvom in
drugim finančnim posredništvom in z njegovo internacionalizacijo.
S širšim mednarodnim sprejetjem bo povečana institucionalna
nadzorna pristojnost bančnih nadzornikov in izpolnjeni predpogoji
njihovega sodelovanja z drugimi regulatorji finančnega trga.
Menimo, da prinašajo Temeljna načela učinkovitega bančnega
nadzora z zahtevami po sodelovanju med vsemi regulatorji in
nadzorniki finančnega trga tudi zametke njihovega kasnejšega
institucionalnega povezovanja in združevanja.

Gre za 25 načel, ki naj bi pomenila minimum pogojev za
opravljanje učinkovitega nadzora. Minimum zato, ker tako lahko
dosežejo kar najširšo podporo in sprejem.

' Baselski komite za bančni nadzor so leta 1975 ustanovili Guvernerji
centralnih bank G - 10. Sestavljajo ga bančni nadzorniki Belgije, Kanade,
Francije, Italije, Japonske, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Švedske,
Švice, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.
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Načela se delijo na sedem poglavij in sicer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

in 22) in dosledno izpolnitev vseh ostalih načel, kar bo omogočeno
s sprejetjem novega zakona o bančništvu ter predpisov, izdanih
na njegovi podlagi.

Pogoji za učinkovit bančni nadzor (1 načelo),
Licenciranje in lastniška struktura (4 načela),
Bonitetna regulativa (10 načel),
Metode bančnega nadzora (5 načel),
Zahteve po podatkih (1 načelo),
Pooblastila nadzornikom (1 načelo) in
Mednarodna dejavnost bank (3 načela).

Načelo 1
Institucije, ki se ukvarjajo z bančnim nadzorom, morajo imeti jasno
opredeljene odgovornosti in cilje. Institucija(e) mora(jo) imeti
operativno samostojnost in ustrezna sredstva. Potreben je ludi
primeren pravni okvir, ki določa pravila za ustanavljanje bank in
njihov stalen nadzor, pooblastila za usklajevanje poslovanja s
predpisi, z načeli varnega in skrbnega poslovanja ter pravno
zaščito nadzornikov. Izdelani morajo biti tudi postopki za izmenjavo
informacij med nadzorniki in zagotovitev zaupnosti podatkov.

1.1.1. Pomen temeljnih načel nadzora za bančno
prakso
Temeljna načela učinkovitega bančnega nadzora so standardi
bančnega nadzora.
Temeljit način njihovega sprejemanja jim daje posebno dejansko
težo. Načela so izoblikovali bančni nadzorniki najbolj razvitih držav,
o njih so pred njihovo uveljavitvijo preko praktično vseh združenj
bančnih nadzornikov razpravljali in predlagali njihove spremembe
in dopolnitve, bančni nadzorniki iz celega sveta.

Novi zakon o bančništvu, kot tudi kolektivna pogodba Banke
Slovenije, vsebujeta temeljne pravno varovalne mehanizme, na
katere se lahko nadzornik v postopkih (ki bi se vodili zoper njega)
učinkovito opira. Pri tem je najpomembnejše načelo zakonitosti,
saj so vse najbolj pomembne procesne garancije, ki ščitijo
nadzornika, določene v zakonu.

Praktično pomeni izpolnitev temeljnih načel standard učinkovitega
bančnega nadzora in posledično predpostavko zaupanja
vrednega bančnega sistema.

Načelo 2 (izpolnjeno)

Pravno gre seveda le za standarde, ki jih posamezne države
lahko akceptirajo ali patudi ne.

Za gospodarke družbe, ki se ustanavljajo kot banke, morajo biti
jasno določene vrste dejavnosti, ki so dovoljene. Uporabo imena
"banka" je treba nadzirati.

Kot vse kaže bo Baselski komite za bančni nadzor poskrbel, da
bodo temeljna načela zelo široko uveljavljena. Ustanovili so namreč
že posebni komisiji za izmenjavo izkušenj pri implementaciji
temeljnih načel in posvetovanja pri njihovi uporabi. V sodelovanju
s Svetovno banko in Mednarodnim denarnim skladom in z uporabo
njunih mehanizmov pritiska bo poskrbel za podporo temeljnim
načelom, njihovo deklarativno sprejemanje in nadzor nad njihovo
uporabo.

Načelo 3 (izpolnjeno)
Institucija, ki podeljuje dovoljenja za ustanavljanje bank, mora
imeti pravico določiti kriterije in pravico do zavrnitve vlog za družbe,
ki ne ustrezajo kriterijem. Kot minimum je treba v postopku
licenciranja oceniti lastniško strukturo banke, upravo in vodstvo,
operativni plan in notranji nadzor ter predvidene finančne rezultate,
skupaj s kapitalsko osnovo. V primeru, da je predlagani lastnik ali
krovna organizacija tuja banka, je treba predhodno pridobiti
soglasje matične nadzorne institucije.

To pomeni za bančno prakso vsaj dvoje. Prvič bo vsaka banka,
kjerkoli se bo pojavila, naletela na nek minimum infrastrukture
okolja in standardna ravnanja nadzornikov, po drugi strani pa bo
vsaka banka deležna nekega minimalnega nadzora kjerkoli že
se bo pojavila in tako se bodo zmanjšala mogoča tveganja njenega
poslovanja.

Načelo 4 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki morajo imeti pravico do pregleda in zavrnitve
kateregakoli predloga za spremembo pomembnega deleža
lastništva ali kontrolnega deleža v obstoječih bankah tretjim
strankam.

1.1.2. Pomen temeljnih načel nadzora za ostale
finančne posrednike
Vsa načela bi lahko v celoti veljala za vse vrste finančnih
posrednikov. Predpogoji varnega poslovanja in učinkovitega
nadzora, ki ob drugih pogojih takšno varnost zagotavlja, so
namreč za vse finančne posrednike enaki. Res je sicer, da so
nekateri standardi varnega bančništva tako tesno povezani z
značilnostmi bank, da dejansko lahko veljajo le za banke. Vendar
so temeljna načela bančne standarde posplošila do mere, ki
omogoča njihovo širšo uporabo.

Načelo 5
Bančni nadzorniki morajo imeti pravico določiti kriterije za pregled
večjih akvizicij ali investicij s strani bank in zagotoviti, da
korporativne povezave ali strukture ne izpostavljajo bank
nepotrebnim tveganjem ali da ne preprečujejo njihovega
učinkovitega nadzora.

1.1.3.25 temeljnih načel učinkovitega bančnega
nadzora

Banka Slovenije ne predpisuje posebnih kriterijev za ocenitev
ustreznosti kapitalskih naložb banke, vendar ji novi zakon o
bančništvu daje možnost, da opravlja neposredni nadzor tudi v
podjetjih, v katerih je banka udeležena. Preko odločanja o
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v banki Banka
Slovenije preprečuje nastanek korporativnih povezav, ki bi
ogrožale uresničevanje načel varnega in skrbnega poslovanja
banke ali onemogočale učinkovit nadzor.

Svet Banke Slovenije je na seji 23. junija 1998 sprejel Temeljna
načela učinkovitega bančnega nadzora kot enega od vodil
Nadzora bančnega poslovanja Banke Slovenije. Nadzor si bo
tako prizadeval za uresničevanje načel, ki so v Sloveniji že
izpolnjena (načela 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,19, 21
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Načelo 6 (izpolnjeno)

nadzorom za upravo in višji management), ki omogočajo
identifikacijo, merjenje, spremljanje in nadzor vseh ostalih
materialnih tveganj in, kjer je potrebno, da zahtevajo izločitev
kapitala za te namene.

Nadzorniki bank morajo za banke določiti minimalne zahteve po
kapitalu, ki odsevajo tveganja, ki jih banke prevzemajo, in določiti
sestavne dele kapitala, upoštevajoč sposobnost prevzemanja
izgub. Za mednarodno aktivne banke zahteve po kapitalu ne
smejo biti nižje, kot so določene v baselskem dogovoru.

Banke na lastno pobudo in kot odgovor na priporočila Banke
Slovenije vse bolj sistematično pristopajo k upravljanju različnih
vrst tveganj, ki so jim izpostavljene pri svojem poslovanju. Tudi v
novem zakonu o bančništvu je jasno postavljena zahteva, da
banke načrtujejo in izvajajo ukrepe merjenja in obvladovanja vseh
tveganj, ter zagotovijo, da vedno razpolagajo z ustreznim kapitalom
za pokrivanje morebitnih izgub iz naslova teh tveganj.

Načelo 7 (izpolnjeno)
Bistveni del nadzornega sistema je neodvisno ovrednotenje
bančne politike, prakse in postopkov pri odobravanju kreditov in
odločitvah o naložbah ter tekočega upravljanja kreditnega in
naložbenega portfelja.

Načelo 14 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki morajo zahtevati, da imajo banke ustrezen
sistem notranjih kontrol, ki je primeren za naravo in obseg
njihovega poslovanja. Le-ta mora obsegati postopke delegiranja
pooblastil in odgovornosti; ločitev funkcij sprejemanja obveznosti,
izplačevanja sredstev in računovodstva; usklajevanja teh
procesov; čuvanja terjatev; neodvisno interno in eksterno kontrolo
ter postopke za preskušanje usklajenosti delovanja s temi
zahtevami, predpisi in drugo regulativo.

Načelo 8 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki se morajo prepričati, ali banke vodijo in
uporabljajo ustrezno politiko, prakso in postopke za oceno
kakovosti terjatev ter za rezervacije in rezerve v primeru izgub.
Načelo 9 (izpolnjeno)

Načelo 15 (izpolnjeno)

Bančni nadzorniki se morajo prepričati, ali imajo banke ustrezne
upravljalske informacijske sisteme, ki jim omogočajo identificirati
koncentracijo znotraj portfelja, prav tako morajo določiti limite, s
katerimi omejijo izpostavljenost do posameznih kreditojemalcev
ali do skupine povezanih kreditojemalcev.

Bančni nadzorniki morajo določiti, da imajo banke ustrezno politiko,
prakso in postopke, ki pospešujejo visoke etične in profesionalne
standarde v finančnem sektorju, skupaj s pravilom "spoznaj
svojega klienta". Preprečevati morajo, da bi banke služile, zavedno
ali nezavedno, kriminalni dejavnosti.

Načelo 10
Načelo 16 (izpolnjeno)

Da bi preprečili zlorabe, ki bi izhajale iz kreditiranja povezanih
oseb, morajo bančni nadzorniki imeti regulativo, ki določa, da
kreditiranje povezanih pravnih in fizičnih oseb poteka pod enakimi
pogoji, kot veljajo za ostale kreditojemalce in ki omogoča, da se
krediti, danim tem osebam učinkovito spremljajo (an arm's length
basis) in da se sprejmejo drugi primerni načini za nadzor ali omejitev
tveganj.

Učinkovit nadzorni sistem za banke mora biti kombinacija
zunanjega (on-site) in notranjega (off-site) nadzora.

Načelo 17 (izpolnjeno)

Tveganje, ki izhaja iz odobravanja kreditov povezanim osebam,
je v novem zakonu o bančništvu omejeno z upoštevanjem
povezanih oseb kot enega komitenta pri ugotavljanju
izpostavljenosti banke.

Bančni nadzorniki morajo imeti redne stike z bančnim
managementom in morajo razumeti njihovo delovanje.
Načelo 18

Načelo 11 (izpolnjeno)

Bančni nadzorniki morajo imeti možnost zbiranja, pregledovanja
in analiziranja bonitetnih poročil in statističnih podatkov na
samostojni in konsolidirani osnovi.

Bančni nadzorniki morajo zagotoviti, da imajo banke pri mednarodni
posojilni in investicijski dejavnosti ustrezne politike in postopke
za identifikacijo, spremljanje in nadzor deželnega in transfernega
tveganja ter da zagotavljajo ustrezne rezerve za takšna tveganja.

Novi zakon o bančništvu pooblašča Banko Slovenije za izvajanje
nadzora nad bančnimi skupinami na konsolidirani osnovi, ki
vključuje tudi zbiranje, pregledovanje in analiziranje vseh podatkov
in informacij, ki so potrebni za konsolidacijo.

Načelo 12 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki morajo zagotoviti, da imajo banke sisteme za
merjenje, spremljanje in ustrezno kontrolo tržnih tveganj,
nadzorniki morajo imeti pooblastila za določitev specifičnih limitov
in/ali kapitalskih zahtev za izpostavljenost tržnim tveganjem.

Načelo 19 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki morajo imeti možnost neodvisne ocene
nadzornih informacij prek notranjega nadzora ali ob pomoči
zunanjih revizorjev.

Načelo 13
Načelo 20
Bančni nadzorniki morajo zagotoviti, da imajo banke uveden
proces (sistem) za upravljanje tveganj (skupaj z ustreznim
12. november 1998
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uspešno nadaljevalo poslovanje, zagotovilo pripadnost poslovnim
politikam, varovalo sredstva, zagotovilo popolnost, točnost in
zanesljivost evidenc ter izdelovanje pravilnih in resničnih
računovodskih izkazov, preprečevalo in odkrivalo napake ter
prevare v delovanju banke, potem je stalen nadzor nad
delovanjem sistema notranjih kontrol eden od predpogojev za
varno, skrbno in učinkovito poslovanje banke. Ker pa sodi
preverjanje ustreznosti notranjega kontrolnega sistema med
osrednje naloge notranjega revizorja (ter prav tako zunanjega),
so bile banke s strani Banke Slovenije že večkrat opozorjene na
pomembnost učinkovitega notranjega kontrolnega sistema, za
katerega postavitev je odgovorno vodstvo banke, za kontrolo letega pa notranji revizor.

konsolidirani osnovi.
Konsolidirani nadzor je ena izmed pomembnejših novosti, ki jih
uvaja novi zakon o bančništvu. Banki Slovenije je s tem dana
možnost za opravljanje nadzora nad banko v bančni skupini na
podlagi konsolidacije finančnega položaja bančne skupine.
Načelo 21 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki se morajo prepričati, ali vsaka banka vzdržuje
ustrezne evidence, ki so v skladu s konsistentno računovodsko
politiko in prakso, kar jim omogoča pridobiti resničen in pošten
vpogled v finančno stanje banke in donosnost njenega poslovanja
ter, da banka redno objavlja finančne izkaze, ki pošteno odslikavajo
njeno stanje.

Bistveno je namreč, da je kontrolni sistem oblikovan in da mora
tudi delovati. Motiv za oblikovanje in delovanje celotnega in
učinkoviteva sistema notranjih kontrol se skriva v potrebi po
obvladovanju poslovnih tveganj. Poslovanje je vsak dan
izpostavljeno različnim oblikam poslovnih tveganj, ki se jih da
učinkovito obvladovati le s celostnim sistemom notranjih kontrol.
Obvladovanje podobnih tveganj pa je prav tako naloga najvišjega
vodstva, ki mora poskrbeti, da ima banka na voljo strategijo za
njihovo obvladovanje. Le-to pa je zelo kompleksen proces, ki
zahteva usklajena prizadevanja vodstev na vseh ravneh, poleg
njih pa tudi nekaterih strokovnih sektorjev in služb v banki.

Načelo 22 (izpolnjeno)
Bančni nadzorniki morajo imeti na voljo ustrezne nadzorne
instrumente (ukrepe), na podlagi katerih morajo banke usklajevati
poslovanje s supervizijskimi zahtevami (npr. minimalna kapitalska
ustreznost) po katerih posežejo, ko banke kršijo predpise oziroma
ko so deponenti drugače ogroženi.

Bančni nadzorniki morajo opravljati nadzor na konsolidirani osnovi
s tem, da spremljajo in uporabljajo preventivne norme za vse
vidike dejavnosti bank v svetovnem merilu, predvsem pri njihovih
tujih podružnicah in hčerinskih bankah.

Presojanje primernosti in učinkovitosti notranjega kontrolnega
sistema sodi tudi med osrednja področja pregledov inšpektorjev
Banke Slovenije pri celovitih kontrolah poslovanja. Temu področju
pa bo v bodoče potrebno nameniti še več pozornosti, še posebno
z implementacijo temeljnih načel za učinkovit bančni nadzor v
slovenski prostor, kjer 14. načelo opredeljuje to kontrolo.

Z novim zakonom o bančništvu je dana pravna podlaga Banki
Slovenije za izvajanje nadzora nad podružnicami slovenskih bank
v drugih državah. Nadzor nad hčerinskimi bankami naših bank je
zagotovljen z zahtevo po izvajanju konsolidiranega nadzora nad
bankami.

Še posebno je pri tem izpostavljena vloga bančnih nadzornikov,
saj morajo le-ti v primerih, ko ugotovijo, da sistem notranjih kontrol
banke ni ustrezen oziroma zadosten, takoj ukrepati proti banki in
zahtevati, da banka nemudoma izboljša svoj sistem notranjih
kontrol.

Načelo 24

1.3. Vloga nadzora Banke Slovenije

Ključni element konsolidiranega nadzora je navezovanje stikov in
izmenjava informacij z različnimi nadzornimi institucijami,
predvsem v državah gostiteljicah.

1.3.1. Strateški plan razvoja Nadzora bančnega
poslovanja

Načelo 23

Svet Banke Slovenije je septembra 1995 sprejel strategijo razvoja
Nadzora bančnega poslovanja za štiriletno obdobje od leta 1995
do leta 1999. V strateškem planu so opredeljeni kratkoročni in
dolgoročni cilji Nadzora bančnega poslovanja.

Z dolžnostjo varovanja zaupnih podatkov, predpisano z novim
zakonom o bančništvu, je uresničen predpogoj za sodelovanje
Banke Slovenije z nadzornimi organi iz drugih držav ter
medsebojno izmenjavo podatkov in informacij.

Najpomembnejši dolgoročni cilj oddelka je zagotovitev stalnega
kvalitativnega nadzora bančnega sistema in rednega nadzorovanja posameznih bančnih subjektov. Le na ta način se lahko
zagotovi pravočasno informiranje o možnih negativnih
presenečenjih in doseže njihovo saniranje. Samo tako je mogoče
zaščititi bančne deponente in preprečiti bančno krizo.

Načelo 25
Bančni nadzorniki morajo zahtevati, naj se dejavnost tujih bank v
državi opravlja po enakih standardih, kot veljajo za domače
institucije, imeti morajo možnost izmenjave informacij z nadzorniki
matične države z namenom, da se nadzor opravlja na konsolidirani
osnovi.

S predpisi in priporočili o ureditvi posameznih področij poslovanja
so vzpostavljena načela varnega in poštenega poslovanja. S svojo
aktivnostjo nadzorniki demonstrirajo zavest o odgovornosti
direktorjev in ostalih vodilnih delavcev bank za obvladovanje
tveganj, zavest o vzpostavitvi učinkovitih internih kontrol, procedur
in sistemov poročanja, ki omogočajo učinkovito in varno
poslovanje.

Banka Slovenije lahko pregleduje tudi poslovanje podružnic tujih
bank v Sloveniji zaradi preverjanja spoštovanja načel obvladovanja tveganj in drugih določil zakona o bančništvu.
1.2. Pomen učinkovitega sistema notranjih kontrol

Za dosego stalnega nadzora je bil opredeljen terminski plan rednih
pregledov, po katerem naj bi bila vsaka banka sprva neposredno
celovito pregledana vsaj enkrat v dveh letih in to neupoštevajoč
spremljavo njenih rednih poročil v Banki Slovenije. Za metodo

Če sistem notranjih kontrol opredelimo kot sistematično vgrajene
postopke in metode, ki jih vzpostavi vodstvo, da bi pravilno in
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dela je izbrana "CAMEL"2 metoda, da pa bi imele informacije pravo
vrednost, je izgrajen sistem analitičnega presojanja pridobljenih
podatkov in posledično notranjega rangiranja bank po boniteti.

1.3.2. Organizacija oddelka Nadzora bančnega
poslovanja
Nadzor bančnega poslovanja je bil ustanovljen v Banki Slovenije
v začetku aprila 1992. Ob ustanovitvi oddelka je bilo v oddelku 15
zaposlenih, konec junija 1998 pa 37 (eden več kot v začetku leta
1997). Od skupno 37 zaposlenih so trije zaposleni v vodstvu
oddelka, v odseku analize bančnega poslovanja je bilo konec
junija 1998 skupaj z vodjo zaposlenih 17 delavcev, v odseku
izvajanje kontrole bančnega poslovanja 15 in v odseku izdajanje
dovoljenj dva zaposlena. Po uveljavitvi novega zakona o
bančništvu bo prevzel oddelek še nove naloge (nadzor hranilno
kreditnih služb, nadzor na konsolidirani osnovi itd.), zato bo
potrebno pridobiti dodatne sodelavce.

Slednje naj bi omogočilo kakovostno oceno pridobljenih informacij
in omogočilo objektivno ocenjevanje stanja, moč napovedovanja
sprememb in možnost vplivanja nanje.
V triletnem obdobju izvajanja strateškega plana, je bil kljub
težavam, dosežen napredek. Zagotovljeno je t.i. načelo štirih oči,
kar pomeni, da so analitiki in kontrolorji odgovorni za spremljanje
posameznih bank in hranilnic, ki je odvisno od velikosti obsega
poslovanja banke in hranilnice.
Analitiki sodelujejo pri oceni rezultatov poslovanja bank in hranilnic,
pri dajanju in spremembah dovoljenj za poslovanje, preizkušajo
predloge novih sistemskih rešitev, svetujejo pri izvajanju
standardov za varno in skrbno poslovanje, nadzirajo spoštovanje
omejitev za varno in skrbno poslovanje, skrbijo za kontinuirano
spremljanje uspešnosti poslovanja na podlagi prejetih podatkov
in informacij vsaj enkrat mesečno, v primeru ugotovljenih
nepravilnosti v poslovanju ukrepajo in spremljajo odpravljanje
nepravilnosti, sodelujejo pri pripravah na kontrolo v bankah in
hranilnicah in pri razgovorih z bankami in drugimi institucijami,
pripravljajo različna gradiva za organe Banke Slovenije itd. O
ugotovitvah, ki odstopajo od običajnega poslovanja za posamezno
banko oziroma hranilnico, analitiki takoj obvestijo odgovorne
kontrolorje, ki se lahko na tej podlagi odločijo tudi za neposreden
pregled v banki oziroma hranilnici.

Poleg skrbnega kadrovanja novih sodelavcev v Nadzoru
bančnega poslovanja, od katerih ima 28 zaposlenih fakultetno
izobrazbo, je zelo veliko pozornosti namenjene izobraževanju. V
Nadzoru bančnega poslovanja so zaposleni usposobljeni
strokovnjaki, ki so sposobni soočati se z novimi izzivi in vse
večjimi zahtevami okolja, kar je doseženo s prepletanjem
praktičnih izkušenj in dopolnjevanjem teoretičnih spoznanj bodisi
na podiplomskem študiju, bodisi s krajšimi izobraževalnimi oblikami.
Slednje je potekalo v obliki seminarjev, delavnic in delovnih obiskov
doma in v tujini.
V Sloveniji so se delavci Nadzora bančnega poslovanja poleg
internega izobraževanja (ki je vključevalo domače in tuje
predavatelje), računalniškega in jezikovnega izobraževanja,
udeleževali pretežno izobraževalnih programov Združenja bank
Slovenije, Centra strokovnega izpopolnjevanja in svetovalne
dejavnosti Ekonomske fakultete, Slovenskega inštituta za revizijo
in Inštituta za gospodarsko pravo. V tujini so se udeležili seminarjev
in delavnic Bank of England, Deutsche Bundesbank, Banque de
France, Federal Reserve Bank of New York, Vienna Institute,
Institut de Formation Bancaire v Luxemburgu, International Faculty of Finance v Londonu ter delovne prakse v Commerzbank in
Deutsche Bank.

Stalnost nadzora bank in hranilnic je tako zagotovljena preko
rednega pošiljanja in preverjanja poročil s strani analitikov, kot
tudi s pregledi na terenu. Letno je celovito pregledanih do 15 bank
in hranilnic, z delnimi pregledi (pregledi posameznih področij) pa
okrog 20 bank in hranilnic. Kljub temu, da so celoviti pregledi bank
in hranilnic predvideni na vsaki dve leti, pa so s hitrejšim
zaznavanjem tveganj omogočeni pregledi posameznih področij v
bankah in hranilnicah vsaj enkrat letno. Posebno področje pregleda
je ocena tveganj na področju informacijske tehnologije.
Vzpostavljeni so redni letni stiki z vodstvi bank in hranilnic, bodisi
kot sestavni del zaključka celovitega pregleda ali preko posebnih
sestankov, na katerih se zlasti oceni rezultate poslovanja, sedanji
položaj banke in seznani s strategijo razvoja banke. Izmenjava
mnenj in informacij med nadzorniki in vodstvom bank in hranilnic
je tudi pogoj za pravočasno ustrezno ravnanje v primeru
morebitnih težav v poslovanju banke ali hranilnice. Zagotovljeno
je spremljanje izvajanja ukrepov za odpravo nepravilnosti, s čimer
se ugotavlja, ali banka posluje v skladu z zahtevami Banke
Slovenije ter se lahko pravočasno ukrepa in prepreči hujše
posledice.

1.3.3. Naloge posameznih odsekov v oddelku Nadzora
bančnega poslovanja
Izdajanje dovoljenj
• priprava podzakonskih predpisov na področju izdajanja dovoljenj
in soglasij,
• svetovanje pri izvajanju predpisov s področja izdajanja dovoljenj
in soglasij,
• obdelovanje vlog in priprava poročil za izdajo dovoljenj in soglasij,
• priprava in razlaga odločb o izdanih dovoljenjih,
• kontrola izvajanja izdanih odločb itd.

Na normativnem področju je bilo v triletnem obdobju izdelanih
vrsta podzakonskih aktov, obsežno pa je bilo tudi sodelovanje z
Ministrstvom za finance pri pripravi novega zakona o bančništvu
(v nadaljevanju Zban), ki bo v največji možni meri upošteval
direktive Evropske unije. Ker bo novi zakon predvidoma sprejet
do konca leta 1998 in ker mora Banka Slovenije v 60 dneh po
sprejemu Zban sprejeti podzakonsko regulativo, je pripravljenih
tudi že nekaj podzakonskih predpisov.

Analize bančnega poslovanja (off-site)
• izdelovanje sistemske podlage za izvajanje nadzora bank in
hranilnic,
• spremljanje mednarodnih priporočil na področju nadzora,

' C označuje kapital, A aktivo, M management, E profitabilnost in L likvidnost.
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• svetovanje pri izvajanju finančne zakonodaje,
• izdelovanje navodil za uporabo računovodskih standardov in
računovodsko svetovanje,
• kontroliranje poslovanja bank in hranilnic na podlagi predloženih
poročil in druge dokumentacije,
• ukrepanje za odpravo nepravilnosti pri poslovanju bank in
hranilnic in spremljanje odprave nepravilnosti,
• analiziranje poslovanja bank in hranilnic,
• sodelovanje z zunanjimi domačimi in tujimi institucijami,
• sodelovanje pri pripravah na kontrolo v bankah in hranilnicah,
• pravno svetovanje,
• računalniška obdelava podatkov itd.

• kvalitete prihodkov,
• usposobljenosti za zagotavljanje likvidnosti ter
• podpore informacijske tehnologije poslovnim procesom.

Izvajanje kontrole bančnega poslovanja (on-site)

• neustrezna razvrstitev komitentov in tvorjenje rezervacij ter
neizključevanje prihodkov,
• neustrezno vodenje posojilnih map,
• napake pri poročanju Banki Slovenije,
• prevelika izpostavljenost do povezanih oseb,
• neustreznost ovrednotenja tveganj pri poslovanju,
• neustrezna organizacija službe notranje kontrole in revizije,
• knjigovodske napake,
• kršenje 43. člena ZBH (neto dolžniki),
• pravno-formalno neurejeni status in akti,
• neučinkovita informacijska tehnologija.

Pri krajših pregledih, t.j. pregledih posameznih področij je bil nadzor
osredotočen v glavnem na pregled kreditnega portfelja, portfelja
vrednostnih papirjev, zunajbilančnega poslovanja, novih
pogodbenih razmerij, informacijske tehnologije in na naknadne
kontrole v zvezi z izvrševanjem zahtev na podlagi predhodno
opravljenih pregledov.
Pri zunanjih pregledih bank in hranilnic so bile ugotovljene v
glavnem naslednje nepravilnosti, ki so najbolj značilne:

• priprava na kontrolo na podlagi predloženih poročil bank in
hranilnic ter druge dokumentacije, ki so na voljo v oddelku,
• neposredno kontroliranje poslovanja v bankah in hranilnicah,
• ukrepanje za odpravo ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju
bank in hranilnic,
• nadzorovanje izvajanja sprejetih ukrepov proti bankam in
hranilnicam,
• svetovanje za izboljšanje poslovanja bank in hranilnic pri
neposrednih pregledih,
• spremljanje bank,
• sodelovanje s tujimi revizijskimi hišami,
• ugotavljanje pogojev za uvedbo stečajnega postopka v banki,
• uvajanje predsanacijskih ukrepov v bankah in hranilnicah,
• pripravljanje ocen finančnega stanja bank in ekonomske
upravičenosti sanacije,
• uvajanje sanacijskega postopka v bankah,
• ugotavljanje pogojev za uvedbo likvidacijskega postopka v
bankah,
• v izjemnih primerih upravljanje in vodenje bank itd.

Na podlagi ugotovitev nadzornikov v zunanjih kontrolah je bilo
bankam in hranilnicam izdanih več zahtev za odpravo
nepravilnosti pri poslovanju in bonitetna priporočila glede
identificiranih tveganj in nadaljnega razvoja poslovnih aktivnosti.
Na področju kontrole informacijske tehnologije (IT) so morale
banke in hranilnice oceniti tveganja na omenjenem področju in
vpliv na poslovanje, izdelati "zrelostne" programe, vključno s
pripravljenostjo na leto 2000. Kot problem obstaja usklajevanje
vodstev z IT, učinkovito izkoriščanje IT v korist zmanjševanju
stroškov, neinovativnost, nedodelani odnosi z zunanjimi dobavitelji
v primerih "outsourcinga", uspešnost pravočasne izvedbe
projektov in reagiranja na spremembe v finančni in informacijski
industriji v svetu. Elektronsko poslovanje se pospešeno razvija in
to področje kaže uvajanje največ novih finančnih produktov. Nov
plačilni sistem oziroma prve faze sistema so zaživele in napor se
vlaga v standarde, ki so potrebni bančnemu sektorju.

1.3.4. Opravljene kontrole in izvedeni ukrepi
Kontrolorji Nadzora bančnega poslovanja so v letu 1997 opravili
33 pregledov poslovanja bank in hranilnic, ki so zajeli kontrolo
celotnega poslovanja (13) ali samo posameznih področij (20). V
bankah je bilo opravljenih 23 kontrol, 8 v hranilnicah, ena kontrola
hranilno kreditne službe, skupaj z Uradom za zavarovalni nadzor
pa je bila opravljena tudi kontrola poslovanja Slovenske izvozne
družbe.

Ključni faktorji izboljšav na področju informacijske tehnologije so
znanje, hitrost pravilnega odločanja in uspešno in učinkovito
izvajanje vseh procesov, vključno z raziskavami, kontrolo in
nagradami, merskimi sistemi in primerjanje, varnostnimi sistemi v
sinergiji z ekonomiko, kakovost storitev, informacij in podatkovnih
struktur in ne nazadnje upoštevanje svetovnih standardov in
principov. Razvojna razdalja do držav EU je na tej stopnji in v tem
času prevelika, prav temu pa posvečamo veliko kontrolne
pozornosti (pravočasno reagiranje in ukrepanje) s spremljanjem
mejnikov razvoja bančnega sektorja v državi.

V prvi polovici leta 1998 so kontrolorji opravili 16 pregledov bank
in hranilnic, od katerih jih je bila polovica celovitih pregledov. V
bankah je bilo opravljenih 13 pregledov, 3 pa v hranilnicah.
Dodatno je bil na željo Slovenske izvozne družbe d.d. Ljubljana v
prvi polovici 1998 pregledan tudi del poslovanja te institucije s
poudarkom na informacijski tehnologiji.
V letu 1996 so se začeli načrtni pregledi informacijske tehnologije
- tako v sklopu rednih in celovitih pregledov kot tudi samostojni
pregledi, ki so se nadaljevali v letu 1997 in 1998. Pregledane so
bile vse banke razen dveh in 5 hranilnic.

1.3.5. Izdajanje dovoljenj in soglasij
V skladu z Zakonom o bankah in hranilnicah (v nadaljevanju
ZBH) je za ustanovitev banke potrebno najmanj 680 mio SIT v
denarni obliki. Banka Slovenije izdaja neomejena ali omejena
dovoljenja za poslovanje bank glede na višino ustanovitvegega
kapitala za novoustanovljene banke oziroma višino jamstvenega
kapitala za obstoječe banke.

Pri rednih pregledih bank in hranilnic je bil poudarek predvsem na
kontroli:
•
•
•
•

kapitalske ustreznosti,
kvalitete kreditnega portfelja in portfelja vrednostnih papirjev,
usposobljenosti za upravljanje s tveganji,
kvalitete službe interne kontrole in revizije ter sistema notranjih
kontrol,
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Neomejeno dovoljenje za poslovanje je dovoljenje za opravljanje
vseh vrst bančnih poslov, ki so navedeni v 2. členu ZBH:
1. sprejemanje vseh vrst denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

dajanje in najemanje kreditov,
opravljanje poslov plačilnega prometa,
odkupovanje čekov in menic,
poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,
izdajanje vrednostnih papirjev in kreditnih kartic,
kupovanje in prodajanje ter upravljanje z vrednostnimi papirji
domačih in tujih izdajateljev,
8. prevzemanje in izdaja poroštev in garancij ter sprejemanje
drugih obveznosti za svoje komitente, ki se lahko izpolnijo v
denarju,
9. kupovanje in izterjevanje terjatev,
10. hranjenje vrednostnih papirjev in drugih vrednosti.

za izdajo dovoljenj za poslovanje bank in hranilnic odločajo o
izdaji naslednjih dovoljenj in soglasij:
• dovoljenj za poslovanje banke in hranilnice,
• dovoljenj za ustanovitev podružnice tuje banke na območju
Republike Slovenije,
• dovoljenj za združitev in pripojitev banke oziroma hranilnice ter
razdružitev banke,
• soglasij za ustanovitev poslovne enote ali predstavništva tuje
banke,
• soglasij posameznemu domačemu ustanovitelju (delničarju)
banke, da ima lahko več kot 15% upravljalskih delnic v banki
oziroma za vsako nadaljne večanje tega deleža,
• soglasij tuji osebi, da lahko postane ustanovitelj (delničar) banke
oziroma da poveča lastniški delež v banki,
• dovoljenj za opravljanje dodatnih bančnih poslov in
• dovoljenj za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.

Omejeno dovoljenje za poslovanje je dovoljenje za opravljanje le
določenih bančnih poslov na določenem ali celotnem območju
Republike Slovenije.
Banke, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega
kapitala je manjša od 1,2-kratnega minimalnega ustanovitvenega
kapitala (več kot 680 mio SIT in manj kot 816 mio SIT), imajo
naslednje omejitve pri poslovanju:

Mnenje za soglasje k imenovanju direktorja banke oziroma članov
uprave pa Svetu Banke Slovenije posreduje Komisija Sveta Banke
Slovenije za pripravo mnenj o izdaji soglasja k imenovanju
direktorjev bank.

• njihovo poslovanje je regionalno omejeno,
• ne dovoli se zbiranje denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti,
• ne dovoli se odpiranje računov in vodenje vlog za tuje osebe in
skrbniških računov za tuje osebe,
• ne dovoli se poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi,
• ne dovoli se izdajanje lastnih vrednostnih papirjev in kreditnih
kartic,
• ne dovoli se prevzemanje in izdajanje poroštev in garancij ter
sprejemanje drugih obveznosti za svoje komitente.

V letu 1997 in prvi polovici leta 1998 ni bilo izdano nobeno dovoljenje
za poslovanje banke ali hranilnice, za ustanovitev podružnice
tuje banke v Sloveniji, niti za združitev ali pripojitev banke oziroma
hranilnice ter razdružitev banke. Po dolgem času je bilo v prvi
polovici 1998 dano eno soglasje za ustanovitev predstavništva
tuje banke. V letu 1997 je bilo predvsem zaradi oblikovanja bančnih
skupin danih največ soglasij domačim delničarjem za več kot
15% delež v banki (11 in eno zavrnjeno), v prvi polovici leta 1998
pa je bilo dano samo eno tovrstno soglasje. Največ soglasij je bilo
v prvi polovici leta 1998 danih tujim delničarjem za solastništvo v
slovenskih bankah (7), kar je le nekaj manj kot v celem letu 1997
(9). Za razliko od leta 1997, ko so bila dana štiri dovoljenja za
dodatne posle bank oziroma hranilnic, v prvi polovici leta 1998 ni
bilo izdano nobeno tovrstno dovoljenje. Dovoljenje za poslovanje
z vrednostnimi papirji je bilo v letu 1997 odvzeto trem bankam, v
prvi polovici leta 1998 pa eni banki, predvsem zaradi nastanka
bančnih skupin, v katerih lahko le ena banka opravlja tovrstne
posle. V omenjenem obdobju ni bilo izdano nobeno tovrstno
dovoljenje. Soglasje k imenovanju direktorja in namestniku
direktorja oziroma predsednika uprave in članov uprave je v letu
1997 dobilo enajst kandidatov, dvema kandidatoma je bil izdan
ugotovitveni sklep za predsednika in člana uprave, en kandidat
pa soglasja ni dobil. V prvi polovici leta 1997 je bilo izdanih 6
soglasij k imenovanju direktorjev oziroma predsedniku uprave in
članom uprav bank.

Banke, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega
kapitala je enaka ali večja od 1,2-kratnega zneska minimalnega
ustanovitvenega kapitala in manjša od 3-kratnega zneska
minimalnega ustanovitvenega kapitala (več kot 816 mio SIT in
manj kot 2.040 mio SIT), imajo naslednje omejitve pri poslovanju:
• njihovo poslovanje je regionalno omejeno,
• ne dovoli se zbiranje denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti,
• ne dovoli se odpiranje računov in vodenje vlog za tuje osebe in
skrbniških računov za tuje osebe.
Bankam, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega
kapitala je enaka ali večja od 3-kratnega zneska minimalnega
ustanovitvenega kapitala in manjša od 6-kratnega zneska
minimalnega ustanovitvenega kapitala (več kot 2.040 in manj kot
4.080 mio SIT):
• se ne dovoli zbiranje denarnih vlog fizičnih oseb v tuji valuti in
• odpiranje računov ter vodenje vlog za tuje osebe in skrbniških
računov za tuje osebe.

1.3.5.1. Bančne in finančne skupine
V letu 1997 so se oblikovale bančne skupine, ki pomenijo
pomemben korak h konsolidaciji bančnega sektorja. V skladu z
zakonom o bankah in hranilnicah banke sestavljajo bančno
skupino, kadar je ena banka neposredno ali posredno udeležena
v ustanovitvenem kapitalu druge banke z najmanj 40% deležem
oziroma če neposredno ali posredno upravlja z drugo banko. V
letu 1997 so nastale štiri bančne skupine:

Bankam, katerih višina ustanovitvenega oziroma jamstvenega
kapitala je enaka ali večja od 6-kratnega zneska minimalnega
ustanovitvenega kapitala (več kot 4.080 mio SIT), se izda
neomejeno dovoljenje za poslovanje.
Neomejeno dovoljenje za poslovanje na dan 30.06.1998 (enako
kot na dan 31.12.1997) imelo 15 bank, od katerih je imelo 7 bank
dovoljenje za opravljanje vseh poslov komercialnega in
investicijskega bančništva, 6 le za opravljanje vseh poslov
komercialnega bančništva, 2 pa za opravljanje vseh poslov
komercialnega bančništva In za opravljanje nekaterih poslov
investicijskega bančništva.

• bančna skupina Banke Celje, v kateri je poleg Banke Celje še
Hmezad banka d.d. Žalec,
• bančna skupina Nove Ljubljanske banke (NLB), v kateri so
poleg NLB še Pomurska banka d.d., Murska Sobota; Koroška
banka d.d., Slovenj Gradec; Banka Velenje d.d., Velenje; Banka
Zasavje d.d., Trbovlje in Banka Domžale d.d., Domžale,
• bančna skupina SKB, ki jo poleg SKB sestavlja še UBK banka
d.d.in
• bančna skupina Banke Koper, ki jo sestavljata Banka Koper

Člani Sveta Banke Slovenije na podlagi mnenja članov Komisije
Sveta Banke Slovenije za obravnavanje vlog in pripravo mnenj
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d.d. in M banka d.d..

• nadzoru nad bankami, ki nastopajo kot pooblaščeni udeleženci
ali izdajatelji vrednostnih papirjev na trgu, kjer naj bi Agencija za
trg vrednostnih papirjev izvajala nadzor nad poslovanjem z
vrednostnimi papirji, Banka Slovenije pa nadzirala poslovanje
bank kot celote;
• izmenjavi informacij o osebah, ki v oblikah na različne načine
povezanih oseb poslujejo tako na trgu vrednostnih papirjev, kot
na področju poslovnega bančništva;
• izmenjavi različnih podatkov, ki jih instituciji zbirata pri svojem
delu in ki bi služili za pripravo različnih analiz, ki jih instituciji
potrebujeta za učinkovito delo in
• na drugih področjih, kjer se ugotovi, da bi sodelovanje izboljšalo
učinkovitost dela institucij.

Razlogi za nastanek bančnih skupin so predvsem želja po večji
stroškovni učinkovitosti finančnega posredništva in večji
konkurenčnosti, ponekod pa tudi posledica ukrepov Banke
Slovenije.
Banka Slovenije je določila minimalne zahteve za oblikovanje
bančnih skupin. Banke v bančni skupini so se pogodbeno zavezale
k usklajevanju tekoče in razvojne politike na področju
mednarodnega poslovanja, trženja, razvoja novih proizvodov,
informacijske tehnologije, kreditiranja, mreže bankomatov itd. Na
ravni bančne skupine poteka tudi upravljanje poslovnih tveganj.
Banki z likvidnostnimi težavami, ki je poprej izrabila možnosti
zagotavljanja likvidnosti na denarnem trgu in v okviru rednih
ponudb Banke Slovenije, morajo potrebna sredstva zagotoviti
ostale članice bančne skupine v skladu z vnaprej dogovorjenimi
pogoji in limiti. Prav tako v primeru težav s solventnostjo
posamezne članice, ostale članice bančne skupine sprejmejo
ukrepe za odpravo solventnostnega tveganja v skladu z vnaprej
dogovorjenimi pogoji in limiti. Pri vseh aktivnostih znotraj bančne
skupine ima vodilno aktivno vlogo banka - mati. V bančni skupini
se uporabljajo enotni računovodski standardi in enotne
računovodske politike, za nadzor in kontrolo v bančni skupini pa
je odgovorna krovna notranja kontrola in revizija v skladu s
standardi delovanja službe notranjega nadzora in revizije, ki veljajo
v matični banki.

Potreba po sodelovanju med nadzorno institucijo zavarovalnic in
Banko Slovenije je vodila tudi k podpisu Dogovora o sodelovanju
med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance - Uradom RS za
zavarovalni nadzor maja 1996, saj se nekatere banke pogodbeno
že povezujejo z zavarovalnicami oziroma imajo kapitalske deleže
v njih in obratno. Na podlagi omenjenega dogovora so podane
možnosti za:
• izmenjavo različnih podatkov in informacij o subjektih, ki so
predmet nadzora oddelka za nadzor bančnega poslovanja in
Urada RS za zavarovalni nadzor;
• skupne inšpekcijske preglede in sodelovanje pri nadzoru ter
• sodelovanje na drugih področjih, kjer bi sodelovanje lahko
izboljšalo učinkovitost dela obeh institucij.

V skladu s pogodbami o ustanovitvi bančnih skupin, je za revizijo
matične banke in vseh članic skupine, predviden isti revizor.

Skupne inšpekcijske preglede, ki jih je Banka Slovenije že
opravljala v sodelovanju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in
Uradom RS za zavarovalni nadzor lahko Banka Slovenije opravlja
tudi skupaj z Ministrstvom za finance - Uradom RS za
preprečevanje pranja denarja, s katerim uspešno sodelujemo pri
nadzoru bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb v zvezi z ukrepi
za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, pripravi
podzakonskih aktov, izobraževanju, kontaktih s strokovnjaki s
področja preprečevanja pranja denarja itd.

Poleg bančnih skupin v slovenskem prostoru že dalj časa delujejo
finančne skupine3, zato je 18 slovenskih bank in ena hranilnica
opravilo konsolidacijo računovodskih izkazov. Ker po obstoječem
zakonu o bankah in hranilnicah, Banka Slovenije ni pooblaščena
za opravljanje nadzora nad poslovanjem drugih družb v finančni
skupini, ki niso banke (tudi če bi bilo to potrebno zaradi nadzora
nad poslovanjem banke - članice finančne skupine), so možnosti
nadzora finančne skupine omejene le na banke in hranilnice.

1.3.6.2. Mednarodno sodelovanje
1.3.6. Sodelovanje z nadzornimi institucijami

Banka Slovenije kot nadzorna institucija je članica Skupine bančnih
nadzornikov iz Centralne in Vzhodne Evrope, zato se redno
udeležujemo srečanj in konferenc članic, posredujemo svoja
mnenja v zvezi z gradivi, ki jih pripravljajo članice in Baselski
komite za bančni nadzor (npr. Temeljna načela za učinkovit bančni
nadzor) ter se udeležujemo seminarjev in delavnic, ki so
organizirani pod okriljem te organizacije - v letu 1997 in prvi polovici
1998 v National Bank of Poland, Czech National Bank in Hungarian Banking and Capital Market Supervision.

1.3.6.1. Sodelovanje z domačimi nadzornimi
institucijami
V Sloveniji prevladuje univerzalno bančništvo, ki vključuje
opravljanje vseh poslov poslovnega in investicijskega bančništva.
Z namenom izvajanja predpisov s finančnega področja in zaradi
uskladitve delovanja na posameznih sektorjih finančnega sistema
sta Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev julija
1996 podpisali Protokol o sodelovanju, s katerim je dogovorjeno
sodelovanje pri:

V letu 1999 bo Banka Slovenije prvič organizirala konferenco
Skupine bančnih nadzornikov iz Centralne in Vzhodne Evrope, ki
bo že 12. po vrsti.

• pripravi sistemskih ukrepov, ki urejajo delovanje obeh institucij
oziroma vplivajo na tiste sektorje finančnega sistema, na katerih
delujeta obe instituciji;
• licenciranju bank kot pooblaščenih udeležencev na trgu
vrednostnih papirjev;

Sodelovanje s tujimi nadzornimi institucijami pri nadzoru bank
doslej, kljub poskusom Banke Slovenije, še ni bilo vzpostavljeno
v formalni obliki, zato načrtujemo tudi formalno ureditev stikov s>
centralnimi bankami, ki nadzirajo podružnice ali banke hčere
slovenskih bank v tujini. Že doslej pa smo svoja znanja poglabljali
preko stikov z nekaterimi evropskimi nadzornimi institucijami Commission Bancaire oziroma Banque de France, De
Nederlandsche Bank, Banco d'ltalia, Landeszentralbank im
Freistaat Bayern, Banking and Finance Commission v Belgiji,
Banco de Portugal, Bank of England, Central Bank of Ireland,
Deutsche Bundesbank, Finanstilsynet, Oesterreichische
Nationalbank - in FED ter Svetovno banko.

3
V finančno skupino so poleg bank vključene odvisne družbe, ki niso
banke, kot npr. leasing družbe, nepremičninske družbe, družbe za upravljanje,
svetovalne in druge finančne družbe.
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razvijanju računovodskih standardov preko Odbora za
računovodstvo pri Združenju bank Slovenije.

Ker je Slovenija pridružena članica Evropske unije smo kot bančni
nadzorniki sodelovali na sestankih Pododbora za finančne storitve
v okviru Evropske komisije, sodelovali smo pri razgovorih z
misijami Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada ter
pri vrsti informativnih obiskov predstavnikov rating organizacij in
drugih gostov iz tujine.

2. REZULTATI POSLOVANJA BANK IN
HRANILNIC V LETU 1997 IN PRVI
POLOVICI LETA 19984

1.3.7. Sodelovanje z revizorji
Revizijo slovenskih bank na dan 31.12.1997 za preteklo poslovno
leto so opravile tri revizorske hiše in sicer: Coopers & Lybrand,
d.d. v večini bank, KPMG Slovenija, d.o.o. v eni banki in Deloitte &
Touche, d.o.o. v dveh bankah. Revizijo vseh slovenskih hranilnic
je opravil ITEO - Revizija d.o.o. Ljubljana.

2.1. Struktura bančnega sektorja
Konec leta 1997 in v prvi polovici 1998 je bilo v slovenskem
bančnem prostoru 28 bank (in 2 ustanovljeni po ustavnem
zakonu), 6 hranilnic in 70 hranilno kreditnih služb. V primerjavi z
letom 1996 se je število bank in hranilnic znižalo za eno banko in
hranilnico. S 01.01.1997 je namreč stopila v veljavo pripojitev
Banke Noricum d.d. Ljubljana k Banki Celje d.d., novembra 1997
pa je bil uveden postopek redne likvidacije Hranilnice in posojilnice
Tilia d.o.o. Novo mesto. Tudi število hranilno kreditnih služb se je
spremenilo za eno, ker sta v letu 1997 prenehali poslovati dve
hranilno kreditni službi, nastala pa je ena nova.

Mnenje o računovodskih izkazih je pri vseh bankah in hranilnicah
pozitivno, kar pomeni, da po mnenju revizorjev računovodski
izkazi slovenskih bank in hranilnic podajajo resnično in pošteno
sliko finančnega stanja, izidov poslovanja in gibanje finančnih
tokov v preteklem letu. Dolžnost revizorjev je namreč, da izrazijo
mnenje o bilanci stanja, izkazu uspeha in izkazu finančnih tokov,
za katere je odgovorno poslovodstvo banke oziroma hranilnice.
Sestanek z revizorji je organiziran redno enkrat letno, na katerem
bančni nadzorniki in revizorji izmenjajo mnenja o revidiranih bankah
in hranilnicah ter izdelanih revizijskih poročilih. V primeru večjih
pomanjkljivosti oziroma težav pri posamezni banki ali hranilnici,
se po potrebi sestanki z revizorji skličejo večkrat letno. Stiki v
zvezi s posameznimi odprtimi strokovnimi vprašanji so pogostejši.

Tudi v letu 1997 in prvi polovici leta 1998 je tržni delež hranilnic in
hranilno kreditnih služb zelo majhen v primerjavi z bankami, saj
znaša le 2% (konec leta 1996 1,8%).

Oddelek Nadzora bančnega poslovanja sodeluje pri razvoju
revizijske stroke preko Slovenskega inštituta za revizijo in Odbora
za notranjo revizijo pri Združenju bank Slovenije, aktivno pa
sodeluje tudi pri razreševanju odprtih računovodskih vprašanj in

Od 28 delujočih bank je 13 bank v popolni domači lasti (enako kot
konec leta 1996 in 1997), 4 pa so v popolni ali večinski lasti tujih
oseb. Preostalih 11 bank je v večinski domači lasti, od katerih 6
bank posamično nima niti 1% deleža tujih delničarjev.

V Sloveniji ni podružnic tujih bank, konec junija 1998 pa je bilo v
Sloveniji 8 predstavništev tujih bank.

Slika 1: Lastniška struktura bančnega sistema po stanju na dan 31.12.1W7

12%

B tuje osebe
i ■ ožja država in i
državni skladi

54%
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* Podatki za prvo polovico leta 1998 oziroma 30.06.1998 niso revidirani.
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diranih bilančnih vsotah, se že od konca leta 1994 giblje med 71 in
72%. Že med prvimi sedmimi bankami so velike razlike v obsegih
bilančne vsote, saj je le-ta pri prvi največji banki konec junija 1998
znašala več kot 590 mia SIT, pri sedmi le šestino bilančne vsote
največje banke - okrog 100 mia SIT, pri najmanjši slovenski banki
pa le 3 mia SIT. Čeprav je koncentracija bank manjša kot ob
osamosvojitvi Slovenije, pa je tržni delež najmanjših desetih bank
skupaj še vedno nizek, saj znaša le okrog 7%.

Z izjemo dveh bank (Nove Ljubljanske banke in Nove Kreditne
banke Maribor), katerih tržni delež je konec junija 1998 predstavljal
skoraj 40%, in Poštne banke Slovenije d.d., ki je posredno v
državni lasti, so vse banke pretežno v privatni lasti. Hranilnice so
v celoti v popolni lasti domačih oseb s pretežnim privatnim
lastništvom.
Tržni delež prvih sedmih največjih bank, merjen po nekonsoli-

Tabela 1: Bilančne vsote in trzni deleži (merjeni z nekonsolidirano bilančno vsoto) sedmih
največjih bank
v mio SIT

v 9Ć
Tržni delež

Bilančna vsota

Banka

31.12.96

31.12.97

30.06.98

31.12.96

31.12.97

30.06.98

490.299

549.225

594.350

28,4

27,2

27.2

SKB banka

206.584

241.010

258.191

11.9

11,9

11,8

NKBM

197.201

237.654

259.221

11,4

11.8

11,9

99.251

120.299

132.922

5.7

5,9

6.1

115.450

5,2

5,4

5,3

5,1

5.2

NLB

5

Banka Koper

89.504

Banka Celje

109.246

Abanka

88.348

103.055

113.540

5.1

Gorenjska banka

71.833

90.706

99.713

4,2

4,5

4.6

Skupaj prvih 7 bank

1.243.020

1.451.195

1.573.387

71,9

71,8

72,0

Vse banke skupaj

1.729.083

2.022.037

2.186.667

100

100

100

Tabela 2: Bilančne vsote in tržni deleži (merjeni z nekonsolidirano bilančno vsoto) bančnih
skupin
v mio SIT, v %
Bančna skupina Bilančna vsota
31.12.1997

5

Bilančna vsota
30.06.1998

Tržni delež
31.12.1997

Tržni delež
30.06.1998

Banka Celje

120.727

6.0

127.071

5,8

NLB

705.281

34,9

760.262

34,8

SKB

253.521

12,5

269.250

12,3

Banka Koper

133.800

6.6

147.192

6.7

Podatki so skupaj s podružnico NLB v Milanu.
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Tudi pri hranilnicah, katerih tržni delež je v primerjavi s celotnim
bančnim sektorjem zelo majhen - 0,3%, so velike razlike v obsegu
poslovanja. Medtem koje bilančna vsota največje hranilnice konec
junija >998 znašala skoraj toliko kot bilančna vsota najmanjše
banke - 2,9 mia SIT, najmanjše hranilnice ni dosegla niti 500 mio
SIT. Prva polovica hranilnic ima 70,9% delež v skupni bilančni

vsoti hranilnic.
Hiter razvoj bančnega sektorja se odraža tudi v primerjavi z
bruto domačim proizvodom. Konec leta 1997 je skupna bilančna
vsota predstavljala 70% bruto domačega proizvoda.

Tabela 3: Število poslovnih enot in zaposlenih v bančnem sektorju, bilančna vsota in bruto
domači proizvod

Število poslovnih enot
Število zaposlenih
Bilančna vsota (v mio SIT)
Bilančna vsota/Stevilo zaposlenih
(v mio SIT)
BDP v tekočih cenah
(v mio SIT)
Bilančna vsota/BDP (v %)

31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 30.06.1998
559
577
555
538
558
590
10.126
10.137
10.317
9.452
9.752
10.410
627.886
937.203 1.183.423 1.497.544 1.729.083 2.022.037 2.186.667
62.0

99.2

121.4

1.017.965 1.435.095 1.852.997
63,9%
61,7%
65.3%

2.2. Sanacija bank

2.221.459
67.4%

167.6

194.2

2.552.668 2.906.687 3.279.910"
67,7%
69,6%
66,5%

v bankah in nebančnih organizacijah (28. člen zakona o bankah
in hranilnicah), ki ga do izdaje omenjene odločbe NLB ni izpolnila,
vendar je v 30 dneh po izdaji odločbe morala Banki Slovenije
predložiti natančen načrt postopnega izpolnjevanja zgoraj
omenjenega razmerja do 31.12.1998. Obe banki sta bili v skladu
z odločbo dolžni sprejeti statut in vzpostaviti organe upravljanja.

V letu 1997 se je končala sanacija dveh bank, ki sta ob sanaciji
postali državni - Nove Ljubljanske banke d.d. (NLB), Ljubljana in
Nove Kreditne banke Maribor d.d. (NKBM). Sanacija se je po
preteku dobrih štirih let končala uspešno. Večina slabih starih
posojil je bila v zameno za državne obveznice prenešena na
Agencijo za sanacijo bank in hranilnic in ker od leta 1993 ne
nastajajo nova slaba posojila v večjem obsegu kot je običajno za
banke, imajo banke precej manj slabih posojil kot so jih imele v
začetku leta 1993. Povečala se je kapitalska ustreznost obeh
bank in izboljšala likvidnost, donosnost obeh bank pa je med
najvišjimi v slovenskem bančništvu.

Po sprejetju statuta in vzpostavitvi organov upravljanja, je Banka
Slovenije 22.07.1997 izdala ugotovitveni odločbi o uveljavitvi odločb
o zaključku sanacijskega postopka v obeh bankah. Zaključek
sanacije bank pomeni konec posebnega statusa teh bank in
njunega prednostnega obravnavanja oziroma pomeni, da veljajo
za obe banki po sanaciji enaka določila za varno in skrbno
poslovanje kot za vse druge banke. Za njuno privatizacijo pa
bosta poskrbela vlada in državni zbor RS.

Za dokončanje sanacije sta banki morali izpolniti več pogojev
Banke Slovenije:

2.3. Bilančna vsota

1- biti likvidni,
2. izpolnjevati ukrepe denarne politike,
3. razpolagati najmanj z jamstvenim kapitalom, ki je potreben za
ohranitev njunega dosedanjega obsega dovoljenih bančnih
dejavnosti,
4. obseg poslovanja uskladiti tako, da obseg jamstvenega
kapitala dosega najmanj 8% zneska celotne aktive in aktivnih
zunajbilančnih postavk, razporejenih in ponderiranih po
stopnjah rizičnosti,
5. oblikovati vse potrebne dolgoročne rezervacije za zavarovanje
pred potencialnimi izgubami,
6
- spoštovati predpisane zahteve glede največje izpostavljenosti
do enega komitenta,
7
- spoštovati dovoljen okvir naložb v zemljišča, zgradbe, poslovno
opremo ter kapitalske deleže v bankah in nebančnih
organizacijah.

Bilančna vsota vseh slovenskih bank je po podatkih za 31.12.1997
znašala 2.022,0 mia SIT, kar predstavlja 16,9%-ni nominalni porast
glede na konec decembra 1996, kar je za dobro odstotno točko
več od 7porasta bilančne vsote leto poprej (15,5% nominalno).
Realno je bilančna vsota vseh slovenskih bank v letu 1997
porastla za 6,9%, v letu poprej za 6,2%.
Podobno rast kot v letu 1997 lahko pričakujemo tudi letos, saj je
bila nominalna
rast v prvi polovici leta 1998 glede na december
1997 8,1%e, skupna bilančna vsota vseh 28 delujočih bank pa
2.186,7 mia SIT'.
6
Ocena
7

Ob upoštevanju stopnje rasti cen na drobno v letu 1997 9,4%, v letu 1996
8,8%; porast tečaja DEM v letu 1997 3,74%, v letu 1996 3,53%.
' Ob upoštevanju rasti cen življenskih potrebščin v prvi polovici 1998 za
4,9%, to pomeni 3,1% realno stopnjo rasti oziroma realni padec, če
upoštevamo, da je bil tečaj DEM konec junija 1998 nižji za 0,7% kot zadnjega
decembra 1997.
® Skupaj s podružnico NLB v Milanu.

Z odločbo o zaključku sanacijskega postopka z dne 06.06.1997
Je
bilo ugotovljeno, da banki izpolnjujeta zgoraj navedene pogoje
2
a izhod iz sanacije, razen pogoja o izpolnjevanju zakonsko
določenega razmerja jamstvenega kapitala banke z naložbami
banke v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo, kapitalske deleže
12. november 1998
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Po stanju na dan 30.06.1998 je štirim bankam bilančna vsota
nominalno padla pod raven iz konca decembra 1997 (med njimi
dvema bankama bilančna vsota realno pada že od konca leta
1996), realno pa kar osmim bankam (konec leta 1997 štirim).

2.4. Obveznosti do virov sredstev in sredstva bank in
hranilnic

Bilančna vsota hranilnic je ob koncu leta 1997 znašala 7,2 mia
SIT, kar je nominalno porast za 42,6% oz. realno predstavlja
30,3%-ni porast glede na leto 1996 in pomeni hitrejšo rast kot v
letu 1996, ko je znašal realni porast 5,7%.

2.4.1.1. Obveznosti do virov sredstev bank

2.4.1. Obveznosti do virov sredstev in sredstva bank

Primerjava povprečne strukture pasive bank v prvi polovici leta
1998 in v letu 1997 glede na leto 1996 kaže na nadaljevanje
trendov iz preteklih let - znižuje se delež obveznosti do bančnega
sektorja (od 14,3% v letu 1996 na 9,3% v prvi polovici 1998) in
povečuje delež obveznosti do nebančnega sektorja (od 63,3%
na 69,5% v enakem odbobju), predvsem obveznosti do
prebivalstva (od 34,2% na 37,8% v celotni pasivi), nekoliko manj
pa gospodarstva (od 16,3% na 16,6% v celotni pasivi).

Konec leta 1997 so glede na konec leta 1996 porasle bilančne
vsote vsem hranilnicam, precejšnje rasti pa so se nadaljevale pri
vseh hranilnicah tudi do konca prve polovice 1998, ko je skupna
bilančna vsota vseh hranilnic dosegla 8,9 mia SIT oziroma 17%
realni porast (22,7% nominalni porast) glede na konec decembra
1997.

Delež obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev se je od leta
1996 do prve polovice 1998 ves čas gibal okrog 2%, delež kapitala
okrog 11% in druga pasiva10 med 8 in 9%.

Slika 2: Povprečna struktura virov sredstev bank
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Glavni vir sredstev bank so obveznosti do nebančnega sektorja,
med katerimi prevladujejo vloge prebivalstva, ki so v prvi polovici
1998 v povprečni sektorski strukturi obveznosti do nebančnega
sektorja predstavljale 54,1% (leta 1997 53,5%). Vloge
gospodarstva so v enakem obdobju imele 25,8% (leta 1997 24,5%)
delež vseh vlog nebančnega sektorja, vloge javnega sektorja
8,5% (leta 1997 7,4%) in vloge države 4,2% delež (leta 1997
5,3%).

dolgoročnih vlog. Prvih sedem največjih bank z eno izjemo beleži
podpovprečno rast vlog prebivalstva.
V vlogah prebivalstva se povečuje delež varčevanja v domači
valuti, ki se je v prvi polovici 1998 že povzpel nad polovico vseh
vlog prebivalstva (od 41,4% konec leta 1996 na 53,8% konec
junija 1998) na račun zmanjševanja deleža varčevanja v tuji valuti
(od 58,6% na 46,2%). Devizne vloge prebivalstva predstavljajo
konec leta 1997 in konec junija 1998 dobro polovico (53,8%
oziroma 56,0%) devizne pasive vseh bank, izrazito višji delež
(preko 80%) deviznih vlog prebivalstva imajo v svoji devizni pasivi
nekatere manjše banke.

Med obveznostmi do nebančnega sektorja (ki so 31.12.1997
znašale 1.412,2 mia SIT) so v vseh bankah v letu 1997 najhitreje
porastle vloge prebivalstva (21,3% konec leta 1997 glede na
konec leta 1996, 11,5% konec junija 1998 glede na konec leta
1997), predvsem na račun povečanja kratkoročnih tolarskih vlog
prebivalstva ob istočasni počasnejši rasti vpoglednih vlog
prebivalstva in upadanju dolgoročnih vlog prebivalstva v tuji valuti.
Največje povečanje je bilo na strani vlog z dobo vezave od enega
do treh mesecev, zato so se v strukturi vlog prebivalstva povečale
kratkoročne vloge ob istočasnem zmanjšanju vpoglednih in
poročevalec, št. 66

Druga
pasiva

10

Druga pasiva je sestavljena iz vnaprej vračunanih stroškov in neobračunanih
prihodkov, dolgoročnih ter splošnih rezervacij in drugih obveznosti.
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Vloge gospodarstva v zadnjem letu in pol naraščajo manj kot
vloge prebivalstva, saj je bila njihova rast konec leta 1997 glede
na konec leta 1996 16,9%, konec junija 1998 glede na konec leta
1997 pa 2,6%.

zadnjem letu in pol (od leta 1996 do prve polovice 1998) povečeval
(od 66,9% v letu 1996 na 68,6% v prvi polovici 1998). Porast v
kratkoročnem delu bilance gre pripisati nekoliko višjemu stanju
žiro računov gospodarstva, samostojnih podjetnikov, finančnih
organizacij, tekočih računov občanov ter porastu kratkoročnih
vlog prebivalstva.

Obveznosti do bank, ki so 31.12.1997 znašale 204,1 mia SIT, so
konec junija 1998 v primerjavi s koncem leta 1997 padle za 0,8%,
31.12.1997 glede na 31.12.1996 pa za 4,6%. Znižanje je nastalo
v največji meri zaradi zmanjševanja zadolževanja pri Banki
Slovenije in zadolževanja pri domačih bankah, kar je posledica
dobre likvidnosti v bančnem sistemu.

2.4.1.2. Sredstva bank
V povprečni strukturi aktive bank je podobno kot na pasivi opazen
trend zniževanja naložb bančnemu sektorju (od 17,7% konec
leta 1996 na 9,6% konec junija 1998), medtem ko so se naložbe
nebančnemu sektorju gibale med 41 in 43%. Precejšnje povečanje
je vidno pri naložbah v vrednostne papirje, katerih delež v celotni
aktivi je od konca 1996 narasel od 26,2% na 34,4% konec junija
1998. Delež denarja v blagajni in stanje na računih pri centralni
banki se je v zadnjem letu in pol gibal okrog 3%, druga aktiva" pa
med 10 in 11%.

Delež povprečne devizne pasive v povprečni pasivi se od
konca leta 1996 do junija 1998 ves čas znižuje, (od 38,8% konec
leta 1996 na 32,5% konec junija 1998. Do znižanja je prišlo v delu
deviznih obveznosti do bank, predvsem so se zmanjšale
kratkoročno vezane vloge bank v tuji valuti.
Delež povprečne kratkoročne pasive v povprečni pasivi se je v

Slika 3: Povprečna struktura naložb bank
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Banke so v povprečju glavnino svojih sredstev plasirale v posojila
nebančnemu sektorju, med katerimi prevladujejo (za razliko od
pasivne strani bilance stanja bank) posojila gospodarstvu, ki so v
Prvi polovici 1998 v povprečni sektorski strukturi naložb
predstavljala 62,3% (leta 1997 62,8%). Posojila prebivalstva so v
prvi polovici 1998 imela 27,5% (leta 1997 28,2%) delež vseh
naložb nebančnemu sektorju, posojila javnega sektorja 5,5% (leta
1997 5,8%) in posojila državi 1,7% delež (leta 1997 0,8%).

V primerjavi s predhodnimi leti je opaziti postopnjo umirjanje rasti
posojil prebivalstvu, saj še v letu 1996 beležimo precej višjo stopnjo
rasti posojil prebivalstvu (29,4%).
Naložbe bančnemu sektorju, ki so 31.12.1997 znašale 214,9 mia
SIT, so konec junija 1998 v primerjavi s koncem leta 1997 padle
za 10,8%, 31.12.1997 glede na 31.12.1996 pa za 30,7%. V
zadnjem letu in pol je značilna transformacija vezanih deviznih
naložb v vrednostne papirje, predvsem v vrednostne papirje Banke
Slovenije.

Med posojili nebančnemu sektorju (ki so 31.12.1997 znašala 862,4
ia SIT) so tako kot na pasivi bilance stanja bank posojila
Prebivalstvu rasla hitreje kot posojila dana gospodarstvu. Rast
Posojil
prebivalstvu je bila konec leta 1997 glede na konec leta
1g
96 15,8% oziroma 12,6% konec junija 1998 glede na konec
'eta 1997, medtem ko je bila rast posojil danim gospodarstvu
konec leta 1997 glede na konec leta 1996 12,9% oziroma 11,3%
konec junija 1998 glede na konec leta 1997.
m
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" Drugo aktivo sestavljajo naložbe v kapital odvisnih in neodvisnih strank,
opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva,
vpisani, a nevplačani kapital in odkupljene lastne delnice, nevračunani stroški
in nezaračunani prihodki ter druga sredstva kot npr. čeki, terjatve za obresti,
provizije itd.
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V zadnjem letu in pol so banke nalagale vse več sredstev v
vrednostne papirje (zlasti kratkoročne). V strukturi vrednostnih
papirjev glavnino predstavljajo investicijski vrednostni papirji, med
katerimi so po obsegu najpomembnejši blagajniški zapisi centralne
banke, sanacijske obveznice, obveznice iz izplačanih in
neizplačanih deviznih hranilnih vlog, obveznice za sanacijo
slovenskih železarn in druge obveznice Republike Slovenije. Delež
naložb v investicijske vrednostne papirje v povprečni strukturi
aktive se je iz konca leta 1996, ko je znašal 24,6% zvišal na
30,3% konec junija 1998, absolutno gledano pa iz 449,2 mia SIT
na 643,5 mia SIT, kar je posledica povečanega vpisovanja
blagajniških zapisov centralne banke. Dodaten razlog za
povečevanje naložb v vrednostne papirje je oblikovanje dodatnih
likvidnostnih rezerv bank, izpolnjevanje predpisanih razmerij
rokovne usklajenosti naložb in sredstev ter odpravljanje devizne
neusklajenosti (zapiranje kratke pozicije večine bank)12.

naslova neizplačanih deviznih vlog, se je na ponudbo za
zamenjavo v nove TOM obveznice prijavilo devet bank.
Povprečni delež devizne aktive vseh bank v celotni aktivi se je
od konca leta 1996 znižal od 34,1% na 31,0% konec junija 1998,
predvsem zaradi zmanjšanja kratkoročno vezanih vlog v tujini in
zmanjšanja kratkoročno vezanih vlog pri domačih bankah, oboje
v tuji valuti.
Povprečni delež kratkoročne aktive se v razmerju z vso aktivo
krepi, saj se jfe od 57,1% konec leta 1996 povzpel na 60,5%
konec junija 1998. Premik v tem delu je nastal zaradi že
omenjenega vpisovanja kratkoročnih blagajniških zapisov Banke
Slovenije.
2.4.2. Obveznosti do virov sredstev in sredstva
hranilnic

Tudi delež tržnih vrednostnih papirjev, ki je konec leta 1996 zajemal
1,6% aktive, je porastel na 4,1% konec junija 1998, vendar je še
vedno nizek, absolutno gledano so naložbe v omenjene papirje
narasle iz 29,4 mia SIT na 92,7 mia SIT konec junija 1998.

2.4.2.1. Obveznosti do virov sredstev hranilnic
Glavni vir sredstev in rasti poslovanja hranilnic so vloge
nebančnega sektorja, ki so 31.12.1997 znašale 4.643 mio SIT.
Delež teh vlog v povprečni celotni pasivi je nekoliko nižji kot pri
bankah in se je v zadnjem letu in pol gibal okrog 64%.

Polovico portfelja predstavljajo vrednostni papirji Banke Slovenije,
sledijo republiški vrednostni papirji, s preostalim manjšim deležem
pa so udeleženi vrednostni papirji javnega sektorja in ostali. Zgoraj
navedeno kaže na dobro sekundarno likvidnostno rezervo v
poslovnih bankah.

Med vlogami vseh hranilnic skupaj prevladujejo vloge prebivalstva,
ki so konec junija 1998 predstavljale 26,7% v povprečni sektorski
strukturi nebančnega sektorja, vendar se delež le-teh od konca
leta 1996 znižuje. Ker je delež vlog gospodarstva v zadnjih pol
leta narasel iz 25,8% konec leta 1997 na 26,0% konec junija
1998, se je ta že skoraj približal deležu vlog prebivalstva.

V marcu 1997 je Republika Slovenija izdala serijo obveznic RS0413.
V drugi polovici leta 1997 je Ministrstvo za finance izdalo ponudbo
za zamenjavo obveznic za nove obveznice'4. Od skupno
dvanajstih bank imetnic obveznic za prevzete obveznosti iz

Slika 4: Poprečna struktura rirov sredstev hranilnic
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" Predpis Banke Slovenije o deviznem minimumu je dvigoval predpisani
odstotek naložb bank v devizne blagajniške zapise Banke Slovenije za
zagotavljanje deviznega minimuma iz 40% na 50% do 30.05.1997, ki se je do
31.08.1997
povečal na 60% vsega deviznega minimuma.
13
Republika Slovenija se je z zakonom o poravnavanju obveznosti iz
neizplačanih deviznih hranilnih vlog v letu 1993 zavezala prevzeti od bank
terjatve, ki predstavljajo neizplačane DHV občanov, vložene pri bankah v
Sloveniji, ki pa so jih le-te deponirale pri NBJ. Obveznice RS04 so bile izdane
na skupni nominalni znesek 841 mio DEM kot dematerializiran vrednostni
papir, rok dospelosti je junija 2022, obrestna mera D+8% letno in polletnim
izplačilo obresti. Obveznice so glasile na ime in so bile prosto prenosljive.
" Nove obveznice se od starih razlikujejo po višini obrestne mere (D+4%,
TOM+4,5%), krajši dospelosti 4(2007), izplačilu obresti (letno) ter opcijo
zamenjave (DEM/TOM obveznice).
poročevalec, št. 66
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2.4.2.2. Sredstva hranilnic

Tudi na strani naložb so med hranilnicami precejšnje razlike.

Posojila dana nebančnemu sektorju, ki so 31.12.1997 znašala
5.182,8 mio SIT tudi pri hranilnicah predstavljajo največji delež v
povprečni strukturi aktive. Delež tovrstnih posojil je za povprečje
hranilnic bistveno višji kot pri bankah, vendar se znižuje. Konec
leta 1996 je znašal 76,9%, konec junija 1998 pa71,9%.V primerjavi
z deležem konec leta 1997 se je znižal za 1,6 odstotne točke.

Medtem, ko so hranilnice še v letu 1996 imele skromen delež
vrednostnih papirjev (0,9%), se je le-ta v letu 1997 postopoma
zviševal, ob koncu leta 1997 znašal 5,4% in konec junija 1998 že
7,9% povprečne aktive hranilnic. Hranilnice so v letu 1997
vpisovale pretežno tolarske vrednostne papirje Banke Slovenije.
Ob koncu leta 1997 je prišlo do pomembne spremembe, saj se je
delež dolgoročnih naložb vseh hranilnic povečal iz 29,5% v letu
1996 na 44,7% v prvi polovici 1998, predvsem zaradi povečanja
dolgoročnih kreditov danih prebivalstvu.

Znotraj posojil danih nebančnemu sektorju se je znižal delež posojil
(znotraj nebančnega sektorja) danih gospodarstvu (iz 34,0%
konec leta 1996 na 20,2% konec junija 1998), predvsem na račun
rasti deleža posojil prebivalstvu (iz 64,7% na 78,1% v enakem
obdobju).

Slika 5: Povprečna struktura naložb hranilnic
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2.5. Izkaz uspeha

leta 1997, ko je rezultat vseh bank znašal 13,2 mia SIT, je dobiček
nominalno porasel za 7,7%'6.

2.5.1. Izkaz uspeha bank
Medtem, ko sta konec leta 1996 imeli izgubo le dve banki, so jo
konec leta 1997 imele 4 banke, ob polletju 1998 pa spet dve.

V letu 1997 so banke ustvarile 21,1 mia SIT dobička pred
obdavčitvijo (od tega je pozitivni saldo revalorizacijskega izida
znašal 19,3 mia SIT, kar predstavlja 91,4% vsega dobička pred
obdavčitvijo). Dobiček pred obdavčitvijo je bil leta 1997 za 15,0%
nominalno15 višji kot v letu 1996. V prvi polovici 1998 je dobiček
pred obdavčitvijo znašal 14,2 mia SIT (pozitivni saldo
revalorizacijskega izida je znašal 12,0 mia SIT oziroma 84,3%
celotnega dobička pred obdavčitvijo). Glede na prvo polovico

Rezultat bank v letu 1997 v primerjavi z letom 1996 označujejo
realno nižji obrestni prihodki zaradi bolj umirjene rasti posojilne
aktivnosti in zaradi pretežnega nalaganja v vrednostne papirje
ter zniževanja splošne ravni obrestnih mer, realna rast provizijskih
prihodkov (od plačilnega prometa, komisijskih poslov, provizij za
administrativne storitve) ter rast dobička iz neto finančnih poslov.

15
Ob upoštevanju stopnje rasti cen na drobno v letu 1997 9,4%, to pomeni
5,1%
realno stopnjo rasti oziroma 10,9%, če upoštevamo porast DEM v letu
1
997 3,74%,

'6 Ob upoštevanju rasti cen življenskih potrebščin v prvi polovici 1998 za
4,9%, to pomeni 2,7% realni porast.
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Tabela 4: Prikaz izkaza uspeha bank (neto izraz) v mio SIT

leto 96

leto 97

I-VI
1998

nominalna
nominalna
rast c %
rast f %
97!96
pol 9S;pol 97
4,1
22.2
5,7
8,1
-2,7
59.5
14,0
12.6
212,4
-23,3
-25,3
15,5
15.3
27,0
39,3

Neto obresti
-realni del
-revalorizacijski del
Neto provizije
Prihodki iz vredn.papiijev
Neto fin.posli
Splošni upravni stroški
Amortizacija

81.041
50.826
30.215
23.627
1.771
-2.657
50.293
5.821

84.325
54.936
29.388
26.923
1.359
6.104
58.111
7.393

46.789
28.093
18.696
14.387
838
3.685
30.462

Rezultat iz poslovanja

47.668

53.206

30.811

11,6

15,5

Neto odpisi
Neto rezervacije

9.058
14.431
812

16.615

20
9.004

83.4

-99.2
65,2

8.465

10.665

7.052

-61,0
43,7
26,0

-243,8
9.9

16.526

21.469

13.972

29,9

7.9

1.815

-382

~>~>9

-121,0

-2.9

18.341

21.087

14.201

15,0

7,7

Neto ostalo
Reval.kapitala,
osn.sred..kap.nal.
Rezultat iz rednega
poslovanja
Rezultat iz izrednega dela
REZULTAT PRED
OBDAVČ.

5.625
1.168

V letu 1997 so banke ustvarile za 84,3 mia SIT neto obresti, kar
je sicer nominalno za 4,1% več kot v enakem obdobju leta 1996,
realno pg so z neto obrestmi zaslužile za 4,8% manj. Delež
obrestnih prihodkov v celotnih prihodkih se je gibal okrog 80%
(leta 1996 80,4%, leta 1997 80,5% in v prvi polovici leta 1998
80,0%).

4.426

762

Banke so v letu 1997 oblikovale 5,6 mia SIT neto rezervacij", kar
je za 8,8 mia SIT manj kot konec leta 1996, predvsem zaradi
zmanjšanja rezervacij dveh bank. V letu 1997 so imele banke
neto odpise18 v višini 16,6 mia SIT, kar je za 7,6 mia več kot leta
1996. Posebno visoke odpise beležimo pri treh bankah. Izraziteje
so povečale neto rezervacije in neto odpise nekatere članice
bančnih skupin zaradi privzetega strožjega načina vrednotenja
portfelja vodeče banke v skupini. "Selitev" dohodkovnih rezervacij
iz neto rezervacij v neto odpise je deloma tudi posledica različnega
davčnega obravnavanja obeh kategorij.

V primerjavi z obrestnimi zaslužki, so banke izkazovale v
provizijskem delu realni porast. Zaslužek iz provizij se je namreč
v letu 1997 glede na leto poprej povečal nominalno za 14,0%,
realno pa za 4,2%, predvsem na račun prejetih provizij od
plačilnega prometa s tujino ter provizij za opravljene administrativne
storitve. Delež provizij v celotnih prihodkih se postopno zvišuje
(od 8,7% leta 1996 na 9,7% v prvi polovici 1998).

Če upoštevamo poleg izkazanega bruto dobička v letu 1997 v
višini 21,1 mia SIT (v letu 1996 18,3 mrd SIT) še neto rezervacije
v višini 5,6 mia (v letu 1996 14,4 mia SIT) in neto odpise v višini
16,6 mia SIT (v letu 1996 9,1 mia SIT), so banke akumulirale 43,3
mia SIT (v9 letu 1996 41,8 mia SIT), kar predstavlja 11,8% vseh
prihodkov' bank (v letu 1996 12,6% vseh prihodkov bank).

V primerjavi z letom 1996 je bil v letu 1997 dosežen porast
pozitivnega učinka neto finančnih poslov (dobiček zmanjšan za
izgubo iz finančnih poslov) v višini 8,8 mia SIT, ki je nastal
predvsem zaradi upoštevanja v letu 1996 uvedenega navodila o
pogostejšem (mesečnem) vrednotenju vrednostnih papirjev po
načelu nižje vrednosti (tržne ali nabavne).

Med odhodki predstavljajo največji delež odhodki za obresti, ki so
se v letu 1997 zvišali od 59,3% (leta 1996) na 60,9%, v prvi
polovici 1998 pa padli na 58,3%.

" Neto rezervacije oblikujejo popravki vrednosti, odhodki za rezervacije,
prihodki iz ukinjenih rezervacij ter odhodki za dolgoročne rezervacije
" Neto odpisi: odpis neizterljivih terjatev- prihodki iz odpisanih terjatev.
" Prihodki bank v letu 1997 so znašali 365 mia SIT, v letu 1996 pa 333 mia
SIT.
poročevalec, št. 66
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V strukturi odhodkov sledijo odhodkom za obresti splošni upravni
stroški, katerih delež raste od leta 1996, ko je znašal 16,0% na
18,6% v prvi polovici 1998. Splošni upravni stroški so leta 1997
realno porasli glede na leto 1996 za 5,6%. Do porasta je prišlo v
delu stroškov dela, predvsem pa v delu stroškov storitev (storitve
drugih, stroški reklame).

in realno nižji. Iz 22,1 mia SIT leta 1996 je nominalno padel za
12,9% na 19,3 mia SIT. Razlogi so v zmanjševanju salda
revalorizacijskih "obresti" iz naslova tolarskih posojil/vlog in
vrednostnih papirjev ter realno povečevanje odhodkov zaradi
negativnih tečajnih razlik. Med revalorizacijskimi odhodki je tudi
postavka popravek kapitala, ki se revalorizira z rastjo cen na
drobno (9,4%), ki je višja od temeljne obrestne mere (8,8%), s
katero se večinoma revalorizirajo naložbe.

Saldo revalorizacije je bil leta 1997 glede na leto 1996 nominalno

2.5.2. Izkaz uspeha hranilnic

i

Tabela 5: Prikaz izkaza uspeha hranilnic (neto izraz) v mio SIT

leto 96

Neto obresti
-realni del
-revalorizacijski del

I-VI
1998

leto 97

359

356
281

303
56

75
126

48
119
0
19

-26,0

73,4
34.2

33

26
317
44

185
31

45,5
80,5
68,3
9,7
35,3

Rezultat iz poslovanja

176

208

146

18,3

31,6

Neto odpisi

0
• 95

8
82
5

6
34

-13,0

28,8

2,3
19,3

88,8

50

8
30

-13,0

35

63

80

79,3

74,5

13

4

1

-66,2

-78,2

48

68

81

40,5

59,2

Neto provizije
Prihodki iz vredn.papirjev
Neto fin.posli
Splošni upravni stroški
Amortizacija

Neto rezervacije
Neto ostalo
Reval.kapitala,
osn.sred.,kap.nal.
Rezultat iz rednega
poslovanja
Rezultat iz izrednega dela
REZULTAT PRED
OBDAVČ.

183
0,7

nominalna
nominalna
rast v %
rast v %
97/96
pol 98/pol 97
225
0.9
20,4
177
8,2
11.1

1,3
16
289

5
42

51,7
19,2
46,6

Rezultat hranilnic pred obdavčitvijo v letu 1997 je bil dobiček v
višini 68 mio SIT, od tega je znašal pozitiven revalorizacijski izid
7,8 mio SIT. V prvi polovici leta 1998 je dobiček pred obdavčitvijo
znašal več kot v celem letu 1997 - 80,6 mio SIT (od tega
revalorizacijski izid 18,9 mio SIT, kar je le 23,5% celotnega
dobička).

Hranilnice so v letu 1997 ustvarile za 359 mio SIT neto obresti,
kar je nominalno na nivoju leta 1996, realno so z obrestmi zaslužile
za 7,8% manj. Do zmanjševanja obresti je prišlo predvsem zaradi
višjih revalorizacijskih odhodkov, natančneje revalorizacijskih
odhodkov za prejete vloge zaradi porasta kratkoročnih in
dolgoročnih vlog.

Glede na leto 1996 je bil dobiček leta 1997 realno višji za 28,4%.
Realno še višji je bil dobiček v prvi polovici 1998 v primerjavi s
prvo polovico 1997.

Podobno kot banke tudi hranilnice beležijo realen porast
provizijskih zaslužkov (za 33,0%). Porastle so namreč provizije
za opravljanje posojilnih poslov. Hranilnicam so zaslužki iz neto
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finančnih poslov realno porasli, vendar so v strukturi prihodkov
skromno zastopani.

vseh hranilnic v letu 1997 je bistveno nižji kot v letu 1996, ko je
znašal 34,7 mio SIT in je v celotnem dobičku pred obdavčitvijo
predstavljal kar 72,2%. V letu 1997 je pozitiven revalorizacijski
izid predstavljal le 11,6% celotnega dobička. Vzrok nižjemu
revalorizacijskemu izidu je poleg nižjega salda revalorizacijskih
prihodkov od posojil/vlog, še v porastu revalorizacijskih odhodkov
iz naslova vrednostnih papirjev ter odhodkov zaradi revalorizacije
kapitala.

Hranilnice so v letu 1997 oblikovale neto rezervacije v višini 82,4
mio SIT, kar je za 13% manj kot v letu 1996.
Vse hranilnice so v letu 1997 poslovale pozitivno, v prvi polovici
1998 pa je imela ena banka izgubo. Pozitiven revalorizacijski izid

2.6. Nekateri kazalci poslovanja

Tabela 6: Nekateri kazalci učinkovitosti poslovanja bank
31.12.1996

31.12.1997

30.06.1998

Donos na povprečno aktivo

1.1

1.1

1,4

Donos na povprečni kapital

10.2

10.3

12.9

Neto obrestna marža

5.6

4,9

5.0

Stroški dela/Povprečna aktiva

1.9

1,9

1,8

Drugi stroški posl./Povprečna aktiva

1,7

1,8

1,9

20

Zaradi dobrih rezultatov poslovanja se je donos na povprečno
aktivo in donos na povprečni kapital bank v zadnjem letu in pol
povečal.

S 01.04.1997 je stopil v veljavo nov medbančni dogovor o
določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer, ki v primerjavi s
prejšnjim še nekoliko bolj znižuje dogovorjene zgornje meje
pasivnih obrestnih mer, posledično pa so banke znižale tudi aktivne
obrestne mere. Realne pasivne obrestne mere so se prvič znižale
aprila 1997. Povprečna realna obrestna mera kratkoročnih vlog
(31 do 90 dni) se je na primer znižala od 4,9% maja 1996 na 3,7%
aprila 1997 in obdržala to vrednost do konca februarja 1998.
01.03.1998 je začel veljati nov medbančni dogovor s še nižjimi
zgornjimi mejami pasivnih obrestnih mer, zato je marca 1998
povprečna realna obrestna mera za vloge od 31 do 90 dni padla
na 2,3%, po uvedbi dodatka k dogovoru (iz marca 1998) pa je
povprečna obrestna mera za omenjene vloge julija 1998 ponovno
padla - na 0,9%.

Po drugi strani pa so operativni stroški (stroški dela in drugi stroški
poslovanja) v zadnjem letu in pol praktično nespremenjeni in so
znašali v letu 1997 in prvi polovici 1998 3,7% povprečne aktive.
Neto obrestna marža2', ki se je v zadnjih nekaj letih povečevala
(iz 3,7% v letu 1994 na 5,6% v letu 1996), se je v letu 1997
zniževala. Med bankami se neto obrestna marža zelo razlikuje in
se je konec 1997 gibala v razponu med 2,1% in 9,1%.
Na gibanje obrestnih mer sta v letu 1997 (ob inflaciji in bančnih
stroških) odločilno vplivala še sprememba metodologije t.i. temeljne
obrestne mere in medbančni dogovor o obrestnih merah.

Na aktivni strani so povprečne realne obrestne mere prav tako
padle, tako za kratkoročna kot dolgoročna posojila. Povprečne
realne obrestne mere za kratkoročna posojila podjetjem so se od
vrednosti 11,3% januarja 1997 med letom postopno zniževale in
znašale decembra 9,6%. Postopno zniževanje se je nadaljevalo
tudi v letu 1998 in konec junija 1998 dosegle raven 6,9%.
Dolgoročna posojila za osnovna sredstva so podjetja januarja
1997 plačevala po 12,4%, decembra po 10,7% povprečni obrestni
meri, konec junija 1998 pa le še po 8,1% povprečni obrestni meri.

Svet Banke Slovenije je aprila 1997 osnovo za izračun povprečja
indeksacijskega faktorja razširil od 6 na 12 mesecev, s čimer je
postala nominalna obrestna mera še manj občutljiva na mesečno
nihanje inflacije in bolj odvisna od realnega dela obrestne mere.

Tudi obrestni razmik kot razlika med povprečno nominalno aktivno
in nominalno pasivno obrestno mero za naložbe/sredstva
nebančnega sektorja se je od prvega četrtletju 1997, ko je znašal
8,3 odstotne točke znižal na 7,0 odstotne točke v drugem četrtletju
1998. Obrestni razmik iz realnega dela se je v istem obdobju v
poslovanju bank z nebančnim sektorjem znižal od 5,5, odstotnih

20
Neto obrestna marža je izračunana kot razmerje med saldom obresti
(realnimi
in revalorizacijskimi) in povprečno bruto obrestonosno aktivo.
21
Obrestovana aktiva je na dan 31.12.1997 znašala 1.791,5 mia SIT in
predstavljala 88,6% bilančne vsote bank.
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točk na 4,1 odstotne točke.

1992, ko so temeljili zgolj na zamudah plačil, zaostrili leta 1993 in
veljali nespremenjeni do konca leta 1996, s 01.01.1997 pa so se
začeli uporabljati še strožji kriteriji. Metodologija, veljavna v letih
1993 do 1996 je upoštevala oceno bonitete komitenta, vendar je
bilo dopuščeno, da je terjatev, zavarovana z zastavo premičnega
in nepremičnega premoženja, pod določenimi pogoji bila
razvrščena v skupino A, ne glede na boniteto dolžnika. Od januarja
1997 je terjatev, zavarovano z zastavo premoženja, možno
razvrstiti le v eno skupino višje kot na podlagi ocene bonitete
komitenta. Da bi zaradi strožjih kriterijev omilili takojšen učinek na
poslabšanje kreditnega portfelja, je bila predvidena postopnost
pri zahtevanem oblikovanju dodatnih rezervacij do konca leta
1997.

Tudi pri hranilnicah donos na povprečno aktivo in donos na
povprečni kapital naraščata. Donos na povprečno aktivo, ki je še
leta 1996 znašal 1,0%, znaša v prvi polovici 1998 že 2,0%, kar je
več kot pri bankah. Donos na povprečni kapital se je iz 7,5% v
letu 1996 povzpel na 20,8% v prvi polovici leta 1998, kar je prav
tako precej več kot pri bankah.
Tako kot pri bankah se tudi pri hranilnicah neto obrestna marža
niža, vendar je bila v prvi polovici 1998 z 5,8% še vedno višja kot
pri bankah. Treba pa je upoštevati, da je neto obrestna marža pri
hranilnicah leta 1996 bila še 8,0%, kar kaže na bistveno večje
znižanje v enem letu in pol v primerjavi z bankami.

Kljub predvidevanjem, da se bo kreditni portfelj konec leta 1997 v
primerjavi s koncem leta 1996 poslabšal, se to ni zgodilo. Precej
bank je namreč že pred spremembo zgoraj omenjenega sklepa
razvrščalo terjatve izključno na podlagi ocene kreditne
sposobnosti dolžnikov (kljub različnim oblikam zavarovanj
terjatev), povečalo pa se je tudi vpisovanje vrednostnih papirjev
Banke Slovenije (skupina A).

Za razliko od bank so se stroški dela in drugi stroški poslovanja
(operativni stroški) pri hranilnicah od leta 1996 do konca junija
1998 dokaj znižali, vendar so še vedno višji od bank, saj so še v
prvi polovici 1998 znašali 5,6% povprečne aktive (v letu 1996
6,9% povprečne aktive).
2.7. Kreditno tveganje

Donosna aktiva (bilančne terjatve in zunajbilančne obveznosti,
razvrščene v skupino A in B) bank je tako konec leta 1997
predstavljala kar 94,5%, kar je 0,8 odstotne točke več kot konec
leta 1996. Delež neizterljive aktive (terjatve, razvrščene v skupino
D in E) se je znižal iz 3,8% konec leta 1996 na 3,2% konec leta
1997. Donosna aktiva se je ob koncu junija 1998 še povečala.

22

Kreditno tveganje banke ugotavljajo na podlagi meril, določenih
v sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic (Uradni list RS št. 78/96, 49/98). Kriteriji za
razvrščanje terjatev v skupine od A do E so se od konca leta

Tabela 7: Razvrstite\' bilančne in zunajbilančne aktive bank
v %
31.12.1993

31.12.1994

31.12.1995

31.12.1996

31.12.1997

30.06.1998

A

81.1

86,1

89.4

89.5

90.1

90.0

B

6,6

5.7

4,8

4.2

4,4

4,8

C

4,7

2,5

1,9

2,3

1.9

D

3,2

2,6

2,1

2,4
"> i

1,8

1,8

E

4,3

3,1

1.8

1.6

1,4

1,5

Skupina

mia SIT), ki zmanjšujejo delež slabih terjatev. Višina oblikovanih
popravkov in rezervacij je v primerjavi z letom 1996 za 3,9% višja
in presega minimalno potrebne popravke in rezervacije.

Skupna izpostavljenost kreditnemu tveganju je po stanju na dan
31.12.1997 znašala 2.294,0 mia SIT (od tega 1.911,3 mia SIT
tvegane bilančne terjatve in 382,6 mia SIT tvegane zunajbilančne
postavke). Glede na leto 1996 se je celotna izpostavljenost
povečala za 15,6%. Izpostavljenost do komitentov skupine A se
je povečala za 16,4%, kar je posledica izrazitejšega vpisovanja
kratkoročnih vrednostnih papirjev Banke Slovenije in deloma
odpisov ob koncu leta 1997 v višini 16,6 mia SIT (v letu 1996 9,1

Skupna izpostavljenost kreditnemu tveganju se je po stanju na
dan 30.06.1998 v primerjavi z 31.12.1997 povečala za 7,9% in je
znašala 2.475,3 mia SIT. Največji porast je bil pri terjatvah v skupini
B, terjatev v skupini C pa je bilo manj kot konec leta 1997.

22
Kreditno tveganje je opredeljeno kot tveganje, da dolžnik delno ali v celoti
ob dospelosti ne plača svoje obveznosti do banke.
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Tabela 7a: Pregled izpostavljenosti bank po skupinah in oblikovani popravki in rezer\'acijc
v mio SIT
Skupina

A

Popravki,
Popravki,
Popravki,
Skupna
Skupna
Skupna
rczcnacije
rezervacije
rczcnacijc
izpostavljenost
izpostavljenost
izpostavljenost
31.12.1996
31.12.1997
30.06.1998
1.776.331
158
2.067.463
1.325
2.228.727
250

B

83.785

9.898

100.241

11.772

118.001

13.974

C

47.365

14.926

53.040

17.386

47.591

14.947

D

44.544

30.313

40.352

27.925

44.094

31.126

E

32.558

32.592

32.885

32.877

36.869

36.754

1.984.583

87.887

2.293.981

91.285

2.475.282

97.051

SKUPAJ

Če terjatvam, razvrščenim v skupino A, odštejemo terjatve do
Republike Slovenije in Banke Slovenije, se delež A terjatev zniža
in poveča delež ostalih terjatev. Na dan 31.12.1997 je bil brez
upoštevanja zgoraj omenjenih terjatev, delež A terjatev za 4,4
odstotne točke nižji in je znašal 85,7%. Delež terjatev, razvrščenih
v skupino B je bil za 1,9 odstotne točke višji (6,3%), nedonosna
aktiva (terjatve razvrščene v skupine C, D in E) pa je bila višja za
1,7 odstotne točke in je znašala 7,9%.

V primeru, da bi ocenjevali le boniteto družb brez upoštevanja
zavarovanj, bi se delež terjatev, razvrščenih v skupino A na dan
31.12.1997 znižal iz 90,1 na 84,8%, delež terjatev, razvrščenih v
ostale skupine pa bi se zvišal. V skupino B bi bilo razvrščenih
7,4% vseh terjatev, delež nedonosne aktive pa bi se zvišal iz
5,5% na 7,8%.
Podobno bi se konec junija 1998 delež terjatev v skupini A znižal
iz 90,0% na 84,3%, delež terjatev v skupini B zvišal za 3,8
odstotnih točk na 8,6% in delež terjatev C, D in E prav tako zvišal
za 1,9 odstotnih točk na 7,1 %.

Podobno se je znižal delež A terjatev po stanju 30.06.1998 za 4,8
odstotne točke na 85,2%. Delež B terjatev se je zvišal na 7,1%
(za 2,3 odstotne točke), delež ostale aktive pa iz 5,2% na 7,7%.

Tabela 7b: Raz\'rstite\' komitentov bank brez upoštevanja zavarovanj
v %
31.12.1995

31.12.1996

31.12.1997

30.06.1998

A

83,4

83,5

84.8

84,3

B

8.0

7.7

7.4

8.6

C

3,4

3,7

3.2

2,6

D

2,9

2,7

2.4

2,3

E

2,3

2,5

2,2

2,2

Skupina

Delež dvomljivih in spornih terjatev se je 30.06.1998 glede na
31.12.1997 nekoliko povečal - iz 9,4 na 9,7%, enako tudi delež
popravkov vrednosti v bruto aktivi bank (iz 5,2 na 5,4%). Pokritje
dvomljivih in spornih terjatev s popravki vrednosti je sicer
30.06.1998 malenkostno nižje kot konec leta 1997 (55,3%, kar je
0,3 odstotne točke manj kot 31.12.1997), vendar je dohodkovna
pokritost manj kvalitetnih terjatev še vedno visoka in prispeva k
varnosti bank.

rasti obsega poslovanja pa 7,8%.
Število pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, s katerimi so
banke poslovale konec leta 1997 je bilo 19.240, do konca junija
1998 pa se je število komitentov - pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov povečalo za 6,3% na 20.455.
Povprečna izpostavljenost bank do posameznega komitenta se
je v obdobju od konca decembra 1997 do konca junija 1998
povečala iz 102,4 mio SIT na 103,3 mio SIT (brez NLB in NKBM
82,2 mio SIT).

V prvi polovici leta 1998 je obseg dvomljivih in spornih bilančnih
terjatev bank naraščal hitreje kot skupni obseg poslovanja. Po
stanju 30.06.1998 (v primerjavi z 31.12.1997) je stopnja rasti
dvomljivih in spornih bilančnih terjatev znašala 11,2%, stopnja
poročevalec, št. 66

Banke so v letu 1997 in prvi polovici 1998 plasirale največ sredstev
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bank in hranilnic. Hranilnice upoštevajo predvsem kreditno
sposobnost svojih komitentov, zaradi česar je razvrstitev
komitentov hranilnic praktično enaka razvrstitvi terjatev (z
upoštevanjem prvovrstnih zavarovanj in zavarovanj z zastavo
premoženja).

v dejavnost finančnega posredništva (okrog 21%), zatem v javno
upravo, obrambo in socialno zavarovanje (okrog 15%), na tretjem
mestu pa so bile predelovalne dejavnosti (okrog 13%), med
katerimi je prevladovala proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
ter proizvodnja strojev in naprav. Okrog 9% vseh plasmajev so
banke plasirale v trgovino in popravila motornih vozil, pod 5%
posamično pa v dejavnost nepremičnine, najem in poslovne
storitve ter druge dejavnosti.

Po stanju 31.12.1997 in 30.06.1998 je bilo skoraj 90% terjatev
razvrščenih v skupino A. Delež terjatev v skupini B se v zadnjih
dveh letih in pol ni bistveno spremenil in se giblje okrog 6%. Delež
nedonosne aktive (bilančne in zunajbilančne) pa se je znižal iz
skoraj 8% konec leta 1996 na manj kot 5% konec leta 1997 in
konec junija 1998.

Tudi kreditni portfelj hranilnic se je od konca leta 1996 do konca
junija 1998 izboljševal, kljub strožjim kriterijem v spremenjenem
sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk

Tabela 8* Razvrstitev bilančne in zunajbilančne aktive hranilnic

v %

31.12.1993

31.12.1994

31.12.1995

31.12.1996

31.12.1997

30.06.1998

A

89.8

91.6

86.2

85.8

88.7

89.5

B

5,9

7,2

6,3

6,5

6.1

C

1,0

4,1
2.2

3,4

3,7

1,3

1,1

D

0,3

0,5

1,3

2,3

1.8

1.8

E

3,0

1.6

1.9

1.9

1.7

1.6

Skupina

vpisovale pretežno tolarske vrednostne papirje Banke Slovenije,
znatno pa so se povečali neto odpisi (31.12.1997 so znašali neto
odpisi skoraj 8 mio SIT).

Glede na konec leta 1997 se je izpostavljenost hranilnic 30.06.1998
povečala za 23,7%, kar je precej manj kot konec leta 1997 glede
na konec leta 1996 (41,2%). Precejšen porast je razviden pri
terjatvah v skupini A, predvsem zato, ker so nekatere hranilnice

Tabela 8a:
rezervacije

Pregled

izpostavljenosti

hranilnic po

skupinah

in

oblikovani popravki

in

v mio SIT
Skupina

A

Popravki,
Skupna
rezervacije
izpostavljenost
31.12.1996
4.151

B

303

Popravki,
Skupna
izpostavljenost rezervacije
31.12.1997
6.059
0

Popravki,
Skupna
rezervacije
izpostavljenost
30.06.1998
0
7.561

0

31

443

39

512

39

23

91

21

C

181

46

89

D

112

56

120

60

150

76

E

91

91

119

119

133

133

4.838

224

6.830

241

8.447

269

SKUPAJ
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Deleža dvomljivih in spornih terjatev ter popravkov vrednosti glede
na bruto aktivo se od konca leta 1996 znižujeta, kar je posledica
izboljšanja kreditnega portfelja.

papirjev, izdanih do 08.04.1995, ki so jih izdale Republika Slovenija,
občine in javna podjetja.

Pokritje dvomljivih in spornih terjatev s popravki vrednosti se pri
hranilnicah giblje okrog 40%, kar je precej manj kot pri bankah,
kjer znaša okrog 55%.

2.8.Tvegane zunajbilančne obveznosti
Tvegane zunajbilančne postavke v skladu s sklepom o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
(Uradni list RS, št.78/96 in 49/98) obsegajo izdane garancije,
avale, nekrite akreditive, prevzete nepreklicne obveznosti iz
odobrenih posojil in odobrene neizkoriščene limite iz okvirnih posojil
ter druge potencialne obveznosti, na osnovi katerih lahko nastane
obveznost banke za plačilo. Tvegane bilančne in zunajbilančne
postavke se razvrščajo v skupine od najmanj tveganih (A) do
najbolj tveganih (v E).

Obseg dvomljivih in spornih bilančnih terjatev hranilnic se je v prvi
polovici leta 1998 glede na konec leta 1997 zvišal za manj kot
obseg poslovanja v enakem obdobju (14,2% porast dvomljivih in
spornih bilančnih terjatev in 22,7% porast obsega poslovanja,
merjenega z bilančno vsoto), kar je ravno nasprotno kot pri
bankah.
Število pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, s katerimi so
hranilnice poslovale konec junija 1998 se je v primerjavi s koncem
decembra 1997 malenkostno povečalo (za 8 komitentov), na
371, povprečna izpostavljenost do posameznega komitenta pa
se je v obravnavanem obdobju povečala iz 7,2 mio SIT na 8,1 mio
SIT.

Tvegane zunajbilančne obveznosti bank so se od konca leta
1993 do konca leta 1995 ves čas povečevale, še posebej
31.12.1995, koje bila rast glede na predhodno leto 18,6%. Konec
leta 1996 so se zunajbilančne obveznosti znižale za približno 8
mia SIT (glede na 31.12.1995), nato pa spet naraščale do konca
leta 1997, ko so znašale 382,6 mia SIT.

2.7.1. Oblikovanje rezervacij in obdavčitev rezervacij

31.12.1997 so zunajbilančne obveznosti, med katerimi je bilo več
deviznih kot tolarskih obveznosti, predstavljale manj kot petino
bilančnih terjatev.

Oblikovanje rezervacij23 za posojila in druge bilančne terjatve
pomeni pomembno zaščito pred .nastankom izgub iz naslova
kreditnega in drugih tveganj, zato je preverjanje sistema
oblikovanja rezervacij osrednji del nadzora varnega in skrbnega
poslovanja bank.

Več kot polovico zunajbilančnih obveznosti so predstavljale
garancije, med katerimi je bilo skoraj 73% deviznih. V primerjavi z
letom poprej se je sicer znesek deviznih garancij nekoliko znižal
(za 6,7%) in tolarskih povečal (za 24,4%), vendar so garancije
skupaj v absolutnem številu ostale pravzaprav enake kot konec
leta 1996.

Pri pregledu splošnih rezervacij24, ki predstavljajo nekakšen
varovalni sklad za pokrivanje možnih izgub iz še neznanih tveganj,
ugotavljamo, da večina bank, ki trenutno zaradi preseganja
kapitalske ustreznosti za 20% nad minimalno ni dolžna oblikovati
splošnih rezervacij, vseeno oblikuje splošne rezervacije, vendar
v manjšem obsegu. Splošne rezervacije vseh bank skupaj so
30.06.1998 znašale 6,8 mia SIT (31.12.1997 6,5 mia SIT,
31.12.1995 pa 6,1 mia SIT).

Garancijam so (po stanju 31.12.1997) s približno 33% v vseh
zunajbilančnih obveznostih, sledile prevzete, nepreklicne
obveznosti za odobrene, a neizkoriščene kredite, ki so skoraj v
celoti tolarske obveznosti. Po rasti so bile prevzete nepreklicne
obveznosti s 34,2% rastjo na drugem mestu (za drugimi
potencialnimi obveznostmi, med katerimi prevladujejo terminski
posli).

Višina rezervacij, ki je predpisana s strani nadzornih oblasti, je
pogosto predmet pogajanj z davčnimi oblastmi. V letu 199525 je
bilo uvedeno selektivno obravnavanje bank pri zmanjševanju
davčne osriove in sicer se bankam, ki so predpisano minimalno
kapitalsko ustreznost presegale za 20%, med odhodke niso
priznale oblikovane splošne rezervacije, bankam, ki so imele
kapitalsko ustreznost med 14% in 18% so se priznale kot odhodek
v višini 50% oblikovanih posebnih rezervacij, bankam s kapitalsko
ustreznostjo nad 18% pa se rezervacije niso priznale kot
odhodek.

Ostale zunajbilančne obveznosti, ki so se konec leta 1997 v
primerjavi s koncem leta 1996, povečale za več kot polovico, so
bile s 30 mia SIT na tretjem mestu po pomenu in predstavljajo
manj kot 8% vseh zunajbilančnih obveznosti. Ostale zunajbilančne
obveznosti so pretežno devizfie in skoraj v celoti odpadejo na
eno banko, nanašajo pa se predvsem na terminske posle.
Akreditivi so konec leta 1997 predstavljali nekaj več kot 5%
zunajbilančnih obveznosti, med njimi pa konec leta 1997 ni bilo
nobenih tolarskih akreditivov. Rast akreditivov je bila umirjena znašala je le 4,9%.

Po razsodbi ustavnega sodišča26 so bile razveljavljene nekatere
določbe zgoraj opisanega zakona o davku od dobička pravnih
oseb. Po novem so posebne rezervacije neobdavčene, medtem,
ko so splošne rezervacije neobdavčene samo do 08.04.1995,
kasneje pa obdavčene. Omeniti velja še priznano zmanjševanje
davčne osnove za prejete obresti od dolgoročnih vrednostnih

Avalirane in akceptirane menice so se konec leta 1997 glede na
konec leta 1996 znižale za 18,1% in znašajo nekaj manj kot 1,5
mia SIT. Skoraj v celoti so devizne.

" S pojmom rezervacije imenujemo tako splošne kot tudi posebne rezervacije,
slednje vključujejo popravke za pokrivanje izgub iz naslova bilančnih terjatev
ter rezervacije za potencialne izgube iz naslova zunajbilančnih postavk.
" Banka je dolžna oblikovati splošne rezervacije najmanj v višini t % terjatev,
ki so razvrščene v skupino A, vendar banki ni potreno oblikovati splošnih
rezervacij, če njena kapitalska ustreznost presega 9,6% (20% nad minimalno
kapitalsko
ustreznostjo).
29
Sprememba Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št.
20/95)
26
Uradni list RS, št. 27/98
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Tabela 9: Tvegane zunajbilančne postavke bank
v mio SIT
ZNESEK
Vrsta t\'egane zunajbilančne obveznosti
SIT

44.533

55.389

St. rasti
97/96
24.4%

Dev

159.562

148.812

-6,7%

204.095

204.201

0.1%

SIT

6

0

-100,0%

Dev

19.967

20.957

5,0%

19.973

20.957

4,9%

SIT

58

13

-77,3%

Dev

1.770

1.484

-16,2%

1.829

1.497

SIT

90.900

118.549

30,4%

Dev

2.932

7.389

152,1%

93.831

125.939

34,2%

SIT

2.066

3.261

57,9%

Dev

17.062

26.790

57,0%

19.127

30.051

57,1%

SIT

137.562

177.213

28,8%

Dev

201.293

205.431

2,1%

338.855

382.644

12,9%

Skupaj
Nekriti akreditivi
|
Skupaj
Avalirane in akceptirane menice
Skupaj
Prevzete nepreklicne obveznosti
Skupaj
Ostalo
Skupaj
SKUPAJ
■
iS K i' P A J
Tvegane zunajbilančne obveznosti pri hranilnicah ne dosegajo
niti 1% tveganih bilančnih terjatev, saj so konec leta 1997 znašale
le 35,7 mio SIT. V celoti so bile tolarske, med njimi pa so se
pojavljale le prevzete nepreklicne obveznosti (skoraj 66% v
strukturi tveganih zunajbilančnih postavk) in garancije. Garancije
so se 31.12.1997 v primerjavi z 31.12.1996 zelo znižale (za skoraj

JL

31.12.1997

f
►—*
OO

Garancije

31.12.1996

80%), kar je razlog za visoko znižanje celotnih tveganih
zunajbilančnih postavk konec leta 1997 glede na konec prejšnjega
leta (za več kot 70%). Na dan 30.06.1998 so hranilnice
nadoknadile padec tveganih zunajbilančnih postavk, vendar stanje
le-teh še ni doseglo stanja iz konca leta 1996, ko je bilo stanje
najvišje od leta 1993 dalje.

Tabela 10: Tvegane zunajbilančne postavke hranilnic

v mio SIT
ZNESEK
Vrsta tvegane zunajbilančne obveznosti

31.12.1996 31.12.1997 St. rasti 97/96

Garancije

95

12

-87,:3%

Prevzete nepreklicne obveznosti

27

24

-11,5%

122

36

-70,7%

SKUPAJ

12. november 1998

83

poročevalec, št. 66

2.9. Deželno tveganje

do 30.06.1998 padla za 25% - od 318,7 mia SIT na 239,2 mia SIT.
V letu in pol je padla izpostavljenost do vseh skupin držav (EU,
EFTA, CEFTA in ostalih) razen do bivših jugoslovanksih republik,
ki se je zvišala za 30,3%.

Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic (Uradni list RS št. 78/96, 49/98), ki je začel veljati
01.01.1997 določa, da je pri terjatvah do tujih oseb potrebno
upoštevati tudi deželno tveganje. Banke pri oblikovanju posebnih
rezervacij za zavarovanje pred deželnim tveganjem upoštevajo
minimalno potrebne rezervacije, ki jih priporoča Banka Slovenije
na podlagi ocen tveganosti posameznih držav, izdelane v Slovenski
izvozni družbi, Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj in
mednarodno priznanih rating organizacijah.

Slovenske banke so bile najbolj izpostavljene do tujih oseb iz
Evropske unije (skoraj 58% v celotni izpostavljenosti). Na dan
30.06.1998 je izpostavljenost do oseb EU v okviru celotne
izpostavljenosti znašala 138,2 mia SIT, kar je dobrih 8% manj kot
izpostavljenost do oseb EU na dan 31.12.1997 in slabih 34%
manj kot konec leta 1996.

Banke oblikujejo popravke vrednosti in rezervacije skupaj za
kreditno in deželno tveganje. Velikost popravkov vrednosti in
rezervacij, ki jih oblikuje posamezna banka kot zavarovanje pred
nastalim tveganjem, mora biti enaka vsoti deželnega tveganja in
individualnega tveganja komitenta, s katerim banka posluje.

Izpostavljenost slovenskih bank do oseb iz držav članic EFTE je
na dan 30.06.1998 znašala 16,7 mia SIT, kar je 7% celotne
izpostavljenosti slovenskih bank do tujih oseb.
Izpostavljenost do oseb iz bivših jugoslovanskih republik se je od
31.12.1997 do 30.06.1998 še povečala za dobre pol milijarde
tolarjev na 16,1 mia SIT, kar predstavlja 3,7% povečanje.

Julija 1998 je bila uvedena dopolnitev zgoraj omenjenega sklepa,
po kateri bankam ni potrebno oblikovati popravkov vrednosti in
rezervacij za deželno tveganje v primerih, ko gre za:
•
•
•
•

Izpostavljenost do oseb iz držav CEFTE je ostala relativno
nespremenjena, saj že leto in pol predstavlja v celotni
izpostavljenosti 0,5%.

27

prvovrstno zavarovanje ,
izpostavljenost s pogodbenim rokom vračila do 6 mesecev,
izpostavljenost do podružnice tuje prvovrstne banke,
izpostavljenost s kvalitetnim zavarovanjem komitenta z A
boniteto (domačega ali tujega).

Na dan 30.06.1998 je izpostavljenost slovenskih bank do tujih
oseb v ostalih državah znašala 67 mia SIT (od tega je bila največja
izpostavljenost do oseb iz ZDA - 19 mia SIT, do oseb iz Ruske
federacije pa je znašala 3,1 mia SIT) ali slabih 12% manj kot
31.12.1997.

Skupna izpostavljenost bank do tujih oseb je v času od 31.12.1996

Tabela 11: Skupna izpostavljenost do posameznih skupin držav,
izpostavljenosti ter stopnje rasti

31.12.1996 Delež
EU

261.607

31.12.1997 Delež

St. rasti 97196

njihov delež v celotni

v mio SIT, v %
30.06.1998 Delež St. rasti 98197

82,1

199.058

74,9

-23,9

180.661

75,5

-9.2

EFTA

23.145

7,3

22.747

8,6

7,0

-26,4

12.358

3,9

15.535

5,8

-1,7
25,7

16.737

Bfl'SE jUG REP

16.103

6,7

1.502

0,5

1.229

0,5

-18,2

1.109

0,5

H
-9,8

20.100

6,3

27.197

10,2

35,3

24.582

10,3

-9,6

265.766 100.0

-16,6

239.192

100,0

-10,0

CEFTA
OSTALO
Skupaj

318.712 100,0)1

Banke bi za zavarovanje pred deželnim tveganjem (brez
upoštevanja prvovrstnega zavarovanja) morale oblikovati konec
leta 1996 6,1 mia SIT rezervacij, konec leta 1997 9,8 mia SIT in

konec junija 1998 9,6 mia SIT rezervacij. Dejansko so banke
zaradi zavarovanj terjatev, ki se upoštevajo kot prvovrstna,
oblikovale manj posebnih rezervacij za deželno tveganje.

21
Prvovrstna zavarovanja so: bančna vloga, vrednostni papirji Republike
Slovenije, Banke Slovenije in večine držav OECD, nepreklicne garancije,
dolžniški vrednostni papirji, nepreklicna jamstva Slovenske izvozne družbe
in nepreklicna jamstva Republike Slovenije.

poročevalec, št. 66
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Slika 6: Izpostavljenost bank deželnemu tveganju

30.06.1998

31J 2.1997
CEFTA
0,5%

EFTA
8,6%

Ker hranilnice ne opravljajo plačilnega prometa s tujino in kreditnih
poslov s tujino, deželnega tveganja nimajo.

OSTALO
10,2%

V letu 1997 beležimo preseganje deviznega minimuma in sicer
med 15,6% in 23,5%, kar kaže na dobro devizno likvidnost, ki se
nadaljuje tudi v letu 1998. Preseganje deviznega minimuma konec
junija 1998 je bilo 9%.

2.10. Likvidnostno tveganje
2.10.2. Kratkoročno načrtovanje tokov tolarske
likvidnosti in izpolnjevanje razredov ročnosti

Likvidnostno tveganje bank in hranilnic se zmanjšuje, kar potrjujejo
ugotovitve v nadaljevanju.

Čeprav morajo banke same skrbeti za optimalno uravnavanje
likvidnosti, je nadzor nad dnevnimi tokovi omogočen tudi Banki
Slovenije in sicer na podlagi načrtov tokov tolarske likvidnosti, ki
jih morajo banke dnevno dostavljati za tekoči dan in za dva
naslednja dneva. Ugotavljamo, da večina bank izboljšuje
likvidnostno načrtovanje, saj se razlike med realiziranimi in
načrtovanimi tokovi zmanjšujejo.

2.10.1. Izpolnjevanje obvezne rezerve in deviznega
minimuma
V letu 1997 so mesečno obveznost izločanja obvezne rezerve
izpolnile vse banke, pri hranilnicah je bila manjša neizpolnitev
mesečne obveznosti zabeležena trikrat.
V prvem polletju 1998 so mesečno obveznost izpolnile vse banke,
pri hranilnicah ni bila izpolnjena enkrat.
V letu 1997 so dosežene rezerve bank in hranilnic presegle
mesečno obveznost v povprečju za 5,0%, v prvem polletju 1998
pa za 3,8%.

Sklep o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti
sredstev predpisuje razmerja rokovne usklajenosti naložb in virov
sredstev po razredih28. Sklep se uporablja od 01.08.1996 dalje.
Predpisano razmerje rokovne usklajenosti naložb in sredstev, ki
ga po stanju 31.12.1996 ni dosegalo 8 bank in
5 hranilnic, po
podatkih za 30.06.1998 izpolnjujejo vse banke28 in 3 hranilnice.

Banke so v letu 1997 izpolnjevale devizni minimum, ki se je od
začetka leta 1997, ko je znašal 325,7 mia SIT, povečal na 335,7
hiia SIT 30.06.1997, konec leta 1997 je znašal 352,3 mia SIT in
konec junija 1998 362,9 mia SIT. K rasti deviznega minimuma je
Prispeval naraščajoči delež plačilnega prometa s tujino, katerega
delež se je povečal s 17,0% (konec decembra 1996) na 19,1%
(konec junija 1998), v manjši meri pa so vplivale devizne hranilne
vloge domačih oseb (vezane vloge do 1 leta).

" Sklep je uvedel prvi, drugi in tretji razred naložb in sredstev. Razmejitev na
prvi, drugi in tretji razred naložb in sredstev je odvisna od ročnosti. Prvi
razred naložb sestavljajo sredstva, razpoložljiva na vpogled in tiste terjatve,
ki jih je možno v skrajni sili refinancirati s strani centralne banke, drugi
razred naložb sestavljajo naložbe prvega razreda in terjatve do 30 dni; tretji
razred pa naložbe prvega in drugega razreda ter terjatve do 180 dni.
" Nekatere banke v bančni skupini med sredstva vseh treh razredov
vključujejo likvidnostno posojilo matične banke.
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Banke izboljšujejo razmerje med ročnostjo naložb in virov sredstev
predvsem po prvih dveh razredih z izjemo v juniju in decembru

1997 ter juniju 1998.

Slika 7: Doseganje razredov bank
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2.10.3. Sekundarna likvidnost
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Sekundarna likvidnost, ki je bila konec leta 1996 še nizka (163,8
mia SIT), je v drugi polovici leta 1997 začela močno naraščati in
konec leta 1997 dosegla višino 353,3 mia SIT, rast pa se nadaljuje
tudi v letu 1998, saj je konec junija 1998 znašala 401,5 mia SIT.
Kar 62,8% po stanju na dan 31.12.1997 oziroma 61,1% po stanju
na dan 30.06.1998 vseh sredstev sekundarne likvidnosti je zbralo
sedem največjih bank. Konec junija 1998 je delež sredstev
sekundarne likvidnosti znašal v povprečju vseh bank 18,4%
bilančne vsote.

Sredstva sekundarne likvidnosti30 predstavljajo likvidnostno
rezervo bank, saj so naložbe v kvalitetne vrednostne papirje
osnova za pridobitev kreditov z namenom uravnavanja likvidnosti
poslovnih bank. Banka Slovenije v primerih zaostrene likvidnosti
odobrava bankam likvidnostna posojila na podlagi blagajniških
zapisov Banke Slovenije in obveznic Republike Slovenije.

Slika 8: Sekundarna likvidnost bank (v mio SIT)
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30

Sekundarno likvidnost oblikujejo naložbe v vrednostne papirje Banke
Slovenije in Republike Slovenije v domači in v tuji valuti (blagajniški zapisi
BS in RS, kratkoročne obveznice RS), konti 1340,1342,1350, 3030, 3031,
3032, 3300, 3301,431,4340.
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Tudi hranilnice v letu 1997 povečujejo svojo dodatno likvidnostno
rezervo, sestavljeno iz blagajniških zapisov centralne banke.
Sekundarna likvidnost hranilnic, ki je še konec leta 1996 znašala

109,7 mio SIT, je do konca leta 1997 narasla na 449,0 mio SIT,
konec junija 1998 pa znaša že 602,4 mio SIT.

Slika 9: Sekundama likvidnost hranilnic (v mio SIT)
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2.10.4. Koncentracija deponentov

V kolikor pride do medsebojnega kreditiranja izven rednega
medbančnega denarnega trga, mora obvladujoča banka o tem
takoj obvestiti Banko Slovenije. V pogodbi se dogovori znesek, do
katerega se lahko banka zadolži v okviru bančne skupine, pri
čemer so dogovorjeni limiti takšne likvidnostne pomoči.

Na podlagi podatkov bank o trideset največjih deponentih je
razbrati, da je večina bank odvisna od nekaj velikih deponentov.
Naraščajoč delež vlog prebivalstva zaradi svoje razpršenosti
(veliko število manjših zneskov) in razmeroma trajnejšega značaja
vloženih sredstev, blaži likvidnostno tveganje.

2.11. Solventnostno tveganje

Koncentracija na strani zbiranja sredstev se med posameznimi
bankami precej razlikuje. Delež največjih tridesetih deponentov v
depozitih bančnega sistema (brez bank in fizičnih oseb) se je v
povprečju vseh bank znižal od 54,3% ob polletju leta 1997, na
53,3% konec leta 1997, v prvem polletju 1998 pa zvišal na 53,9%.
Sorazmerno visoko odvisnost od večjih deponentov blaži dejstvo,
da so depoziti večinoma ustrezno zneskovno in časovno
razporejeni.

V slovenskem bančnem sistemu
je vse do konca leta 1995 opazna
rast kapitalske ustreznosti,32 ki je predvsem posledica kapitalskih
zahtev Banke Slovenije po višjem jamstvenem kapitalu bank. Po
zvišanju kapitalske ustreznosti bank konec leta 1995 glede na
konec leta 1994 (iz 20,5% na 21,5%), do katere je prišlo zaradi
"dokapitalizacije" večine bank, je kapitalska ustreznost bančnega
sistema konec leta 1996 padla na 19,7% in se še naprej zniževala
do 30.06.1998. Tako je znašala kapitalska ustreznost 31.12.1997
19,0%, 30.06.1998 pa 17,6%.

Po podatkih za 30.06.1998 pri sedmih bankah delež prvih petih
deponentov (brez bank in fizičnih oseb) presega polovico njenih
depozitov. 41,8% depozitov 30 največjih deponentov vseh bank
po stanju na dan 30.06.1998 dospeva do konca avgusta 1998,
medtem, ko je dospelost preostalega dela razpršena v daljše
časovno obdobje.3'

Znižanje kapitalske ustreznosti od konca leta 1996 do konca leta
1997 je posledica hitrejše rasti tehtane tvegane aktive (porast za
15,8%) od rasti jamstvenega kapitala (porast za 11,3%). Tudi ob
koncu polletja 1998 je bila rast tehtane tvegane aktive (13,0%)
višja od rasti jamstvenega kapitala (4,8%), zato je kapitalska
ustreznost še padala v primerjavi z 31.12.1997.
Kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema je v
povprečju visoka in bankam omogoča obvladovanje novih tveganj
z lastnim kapitalom oziroma zvišuje mejo varnosti pred obstoječo
in potencialno nedonosno aktivo ter dopušča nadaljno rast tvegane
aktive glede na obseg jamstvenega kapitala.

2.10.5. Likvidnostna pomoč v okviru bančne skupine
Banke v bančnih skupinah so v pogodbah opredelile uravnavanje
likvidnosti v bančni skupini. Pogodbe o likvidnostni pomoči v
posameznih bančnih skupinah medsebojna razmerja pri reševanju
likvidnostnih težav različno opredeljujejo, v splošnem pa ločujejo
Tied uravnavanjem likvidnosti v normalnih razmerah (redno
medbančno kreditiranje) in likvidnostno pomočjo, ki predvideva
scenarij medsebojnega kreditiranja pri likvidnostnih težavah bank
članic bančnih skupin.

Po stanju dne 30.06.1998 nobena banka ni imela kapitalske
ustreznosti nižje od339,6%, kar je mejna vrednost za oblikovanje
splošnih rezervacij, med bankami pa se kapitalska ustreznost
precej razlikuje. Na dan 30.06.1998 se je gibala v razponu od
10,0% do 54,2%.

Za opravljanje rednega medbančnega kreditiranja so članice v
Pogodbah okvirno opredelile, da opravijo ponudbo in povpraševanje po denarnih sredstvih za uravnavanje likvidnosti najprej v
okviru svoje bančne skupine in šele za tem na medbančnem
'rgu.

®2 Kapitalska ustreznost je izračunana kot koeficient med obsegom
jamstvenega kapitala in obsegom celotne tehtane aktive. Obseg jamstvenega
kapitala mora po ZBH dosegati najmanj 8% zneska celotne aktive in aktivnih
izvenbilančnih
postavk, razporejenih in ponderiranih po stopnjah rizičnosti.
13
V skladu s sklepom o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje
pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 66/93, 25/
97,7/98, 49/98) so banke ne glede na svojo kapitalsko ustreznost dolžne do
31.12.2000 oblikovati splošne rezervacije najmanj v višini 1 odstotka zneska
terjatev, ki so razvrščene v skladu s sklepom o razvrstitvi aktivnih bilančnih
in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 78/96. 49/98)
v skupino A, razen za terjatve do Banke Slovenije in Republike Slovenije.

3
1'

Do konca septembra 1998 zapada 8,2% depozitov, do konca oktobra
998 4,8% depozitov, 45,2% vseh depozitov pa po oktobru 1998.
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Slika 10:
ustreznost
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Distribucija bank po velikosti kapitalske ustreznosti kaže premik
v smeri povečanja deleža bank z nižjo kapitalsko ustreznostjo.
Konec leta 1996 je največ bank imelo kapitalsko ustreznost med
10-15% in med 31-35% (po 21% bank), konec leta 1997 pa je
delež bank s kapitalsko ustreznostjo med 31 in 35% ostal
nespremenjen, povečal pa se je delež bank s kapitalsko

o*
sj-

ustreznostjo med 10 in 15%. Konec junija 1998 je ostal delež
bank z najnižjo kapitalsko ustreznostjo (10-15%) enak kot konec
leta 1997 (29%), znižal pa se je delež bank s kapitalsko
ustreznostjo med 31 in 35% (na 18%) na račun zvišanja bank s
kapitalsko ustreznostjo med 26 in 30%.

Slika 11: Distribucija bank po velikosti kapitalske ustreznosti
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□ Junij 1998
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Hranilnice so imele v povprečju po stanju 31.12.1997 in
30.06.1998 nižjo kapitalsko ustreznost kot banke in sicer -14,5%
oziroma 13,6%. Razlike v kapitalski ustreznosti so med
hranilnicami nekoliko nižje kot pri bankah - na dan 30.06.1998 se
je kapitalska ustreznost gibala v razponu od 9,6% do 35,2%.

39,5% na 32,2%.
V obravnavanem letu so se najbolj zmanjšale terjatve nad enim
letom in sicer za 18,5%, najbolj pa so se povečale terjatve od treh
do dvanajstih mesecev, saj je to povečanje znašalo kar 38,1%.
Največji del obrestovane aktive na dan 31.12.1997 so predstavljale
terjatve nad enim letom. Sledijo terjatve do enega meseca, terjatve
od treh do dvanajstih mesecev, terjatve do treh mesecev, najmanjši
delež obrestovane aktive pa predstavljajo terjatve na vpogled.

2.12. Obrestno tveganje
Konec leta 1997 je neobrestovana aktiva34 bank predstavljala
11,4% bilančne vsote slovenskega bančnega sistema, njen
komplementarni del (obrestovana aktiva35) pa je predstavljal 88,6%
bilančne vsote. Neobrestovana aktiva na dan 31.12.1997 se je v
primerjavi s stanjem na dan 31.12.1996 povečala za 0,3 odstotne
točke, obrestovana aktiva pa se je zmanjšala za 0,3 odstotne
točke. Iz revizijskih poročil tudi izhaja, da se je delež
neobrestovane pasive36 od 31.12.1996 do 31.12.1997 zmanjšal
iz 18,3% na 17,7% celotne bilančne vsote slovenskega bančnega
sistema, medtem, ko se je delež obrestovane pasive37
komplementarno povečal iz 81,7% na 82,3%.

Obrestovane obveznosti bank so na dan 31.12.1997 znašale
1.663,0 mia SIT, od tega so obveznosti na vpogled znašale 20,7%,
po časovnem sosledju pa si sledijo obveznosti do enega meseca,
ki so predstavljale 30,2% obrestovane pasive, obveznosti od
enega do treh mesecev (15,2%), obveznosti od treh do dvanajst
mesecev (19,5%) in obveznosti nad enim letom (14,4%). Med
celotno strukturo ročnosti bančnih obveznosti je zaznati največji
padec pri bančnih obveznostih nad enim letom, saj gre za padec
v višini 27,6%. Na drugi strani je mogoče največji porast zaznati
pri obveznostih od treh do dvanajstih mesecev in sicer za 30,9%.

Neto izpostavljenost slovenskih bank obrestnemu tveganju se je
konec leta 1997 glede na predhodne leto povečala iz 124,2 mia
SIT na 128,5mia SIT, kar je 3,5% povečanje neto izpostavljenosti
obrestnemu tveganju oziroma gre za povečanje razlike med
obrestovano aktivo in obrestovano pasivo za 4,3 mia SIT.

Najpomembnejši del obrestovanih obveznosti predstavljajo
obveznosti do enega meseca, nato pa si po pomembnosti sledijo
obveznosti na vpogled, obveznosti od treh do dvanajst mesecev,
obveznosti do enega meseca in nazadnje še obveznosti nad
enim letom.

Obrestovana aktiva je na dan 31.12.1997 znašala 1.791,5 mia
SIT. Glede na ročnost je obrestovana aktiva razdeljena na terjatve
na vpogled, ki so se od 31.12.1996 zmanjšale iz 8,3% na 6,9%,
terjatve do enega meseca, ki so se v obravnavanem letu povečale
iz 26,0% na 27,9%, terjatve do treh mesecev, terjatve od treh do
dvanajstih mesecev in terjatve nad enim letom. Terjatve do treh
mesecev so se od 31.12.1996 do 31.12.1997 povečale iz 11,5%
na 12,8%, terjatve od treh do dvanajstih mesecev so se povečale
iz 14,7% na 20,3% in terjatve nad enim letom so se zmanjšale iz

Iz revizijskih poročil bank za leto 1997 izhaja, da imajo le redke
banke dobro izdelano metodologijo za spremljanje izpostavljenosti
obrestnemu tveganju in s tem ustrezno obvladovanje obrestnega
tveganja.
Precej bank sklepa večino pogodb tako na aktivni kot na pasivni
strani z določilom o spremenljivi obrestni meri, kar zmanjšuje
obrestno tveganje.

* neobrestovana aktiva vključuje denar v blagajni in stanje na računih pri
centralni banki, državne obveznice in druge vrednostne papirje za reeskont
Pri CB, naložbe v kapital neodvisnih strank, naložbe v kapital odvisnih
strank, neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna sredstva
inK druga sredstva.
Obrestovana aktiva vključuje posojila bankam in hranilnicam, posojila
strankam, ki niso banke, investicijske vrednostne papirje in tržne vrednostne
Papirje.
18
Med neobrestovano pasivo spadajo druge obveznosti, vnaprej vračunani
stroški in neobračunani prihodki, dolgoročne rezervacije za obveznosti in
stroške, vpisani kapital in ustanovitvene vloge hranilnic, vplačani presežek
kapitala, rezerve banke, splošne rezervacije, revalorizacijski popravek
kapitala, preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let in čisti dobiček ali
'zguba poslovnega leta.
do Obrestovana pas/vsvključuje obveznosti do bank in hranilnic, obveznosti
strank, ki niso banke ter obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev in
potrdila o vlogah.
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Slika 12: Ročna struktura obrestovane aktive in pasive v primerjavi z bilančno vsoto
bančnega sistema na dan 31.12.1996
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Slika 13: Ročna struktura obrestovane aktive in pasive v primerjavi z bilančno vsoto
bančnega sistema na dan 31.12.1997
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Slika 14: Struktura deležev posameznih časovnih obdobij v bilančni vsoti na dan
31.12.1996
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Slika 15: Struktura deležev posameznih časovnih obdobij v bilančni vsoti na dan
31.12.1997

Konec leta je bilančna vsota hranilnic znašala 7,2 mia SIT, od
tega je bilo 8,4% bilančne vsote na aktivi neobrestovane, 91,6%
bilančne vsote na aktivi pa je bilo obrestovane. Na pasivni strani
je bilo 13,7% bilančne vsote neobrestovane, medtem ko je bilo
86,3% bilančnih obveznosti obrestovanih. V primerjavi s stanjem
izpostavljenosti hranilnic obrestnemu tveganju v preteklem letu
lahko ugotovimo, da se je neobrestovana aktiva zmanjšala za/
1,7 odstotne točke, medtem, ko se je neobrestovana pasiva
pravtako zmanjšala za 3,6 odstotne točke.

2.13. Valutno tveganje
1. Devizno neravnovesje bank
Devizna podbilanca bank kaže morebitno devizno neravnovesje
bank kot neto izpostavljenost bank tečajnemu tveganju. Analiza
devizne podbilance v okviru neto izpostavljenosti bank tečajnemu
tveganju na dan 31.12.1997 je pokazala, da je devizna pasiva za
51,8 mia SIT večja od devizne aktive38, kar pomeni, da imajo
banke v povprečju kratko devizno pozicijo. Neto izpostavljenost
bank tečajnemu ali valutnemu tveganju se je v enem letu zmanjšala
za 48,d%, saj je dne 31.12.1996 znašala omenjena izpostavljenost
101,1 mia SIT. Odprta devizna pozicija je na dan 31.12.1997
dosegla 26,0% jamstvenega kapitala slovenskih bank, kar je več
kot polovico manj kot leto poprej, ko je odprta devizna pozicija na
dan 31.12.1996 dosegla 56,4% jamstvenega kapitala slovenskih
bank.

Največji delež obrestovane aktive predstavljajo terjatve od treh
do dvanajst mesecev (33,2%), nato pa si sledijo terjatve na
vpogled (25,1%), terjatve nad enim letom (20,5%), terjatve od
enega do treh mesecev (11,3%) in terjatve do enega meseca
(9,9%). Največji padec je od 31.12.1996 do 31.12.1997 na aktivni
strani mogoče zaznati pri terjatvah na vpogled, saj so se v
obravnavanem letu zmanjšale kar za 24,6% ali za 8,2 odstotni
točki, najbolj pa so porasle terjatve do enega meseca in sicer za
54,7%.

V skladu s Sklepom o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah
banke v tujem denarju (Uradni list RS št. 35/97, 79/97,15/98, 31/
98, 37/98 in 42/98), ki je stopil v veljavo dne 15.06.1997, morajo
banke, ki opravljajo posle s tujimi plačilnimi sredstvi, dnevno
izračunavati odprto devizno pozicijo, pri tem pa kratka ali dolga
devizna pozicija dnevno ne sme presegati 20% jamstvenega
kapitala banke. Na dan 15.06.1997 je pri 17 bankah odprta devizna
pozicija presegla 20% jamstvenega kapitala, na dan 31.12.1997
je bilo takih bank 9, dne 30.06.1998 pa le še 7. V skladu z zgoraj
omenjenim sklepom so morale banke zmanjšati svojo odprto
devizno pozicijo na raven 20% jamstvenega kapitela do dne
01.07.2002, vendar pa je bil rok prilagajanja za zmanjšanje odprte
devizne pozicije še dvakrat skrajšan glede na analizo stanja v
posameznih bankah. Prva sprememba je bila objavljena
15.12.1997 v Uradnem listu RS št. 79/97, ko je bil rok skrajšan na
01.07.2000, 30.05.1998 pa se je rok skrajšal na 01.07.1999.39

Najpomembnejši del obrestovane pasive predstavljajo na dan
31.12.1997 obveznosti od treh do dvanajst mesecev (37,9%),
nato pa si po pomembnosti sledijo še obveznosti na vpogled
(30,1%), obveznosti od enega do treh mesecev (16,6%),
obveznosti nad enim letom (9,1%) in obveznosti do enega meseca
(6,3%). Največji porast obveznosti je pri hranilnicah od 31.12.1996
do 31.12.1997 mogoče zaznati pri obveznostih od treh do dvanajst
mesecev, kjer gre za 77,1% povečanje tovrstnih obveznosti, ki
so hkrati tudi edina skupina obveznosti, ki so se v primerjanih
stanjih povečale. Na drugi strani je hkrati mogoče zaznati največji
padec pri obveznostih od enega do treh mesecev, kjer gre za
34,9% padec te vrste obveznosti.
Medtem, ko smo pri bankah priča usklajenemu spreminjanju
terjatev in obveznosti v istih časovnih intervalih, temu pri hranilnicah
ni tako. Banke povečujejo terjatve in obveznosti od treh do dvanajst
mesecev in zmanjšujejo terjatve in obveznosti nad enim letom.
Hranilnice pa povečujejo terjatve do enega meseca ter obveznosti
od treh do dvanajst mesecev ter zmanjšujejo terjatve na vpogled
ter obveznosti od enega do treh mesecev.

2. Neravnovesje pri poslih z valutno klavzulo
Tolarska podbilanca neto izpostavljenosti kot razlike med aktivnimi
in pasivnimi postavkami v tolarjih z valutno klavzulo kaže na dan
31.12.1997 dolgo pozicijo z valutno klavzulo. Tolarska aktiva z
valutno klavzulo je na dan 31.12.1997 presegala tolarsko pasivo
z valutno klavzulo za 44,6 mia SIT, kar pomeni 62,5% zmanjšanje
glede na stanje 31.12.1996.

Podoben razkorak je mogoče opaziti tudi med sedanjim stanjem
terjatev in obveznosti med bankami in hranilnicami, saj imajo banke
na dan 31.12.1997 največ terjatev nad enim letom (32,2% bilančne
vsote) za razliko od hranilnic, ki imajo največ terjatev od treh do
dvanajst mesecev (33,2%). Najmanj terjatev imajo banke na
vpogled (6,9%), hranilnice pa imajo najmanj terjatev do enega
meseca (9,9%).

3. Skupna izpostavljenost valutnemu tveganju
Skupna neto izpostavljenost vplivu sprememb tečaja tujih valut
(devizno neravnovesje in valutna klavzula) je konec leta 1997
znašala 7,2 mia SIT. Konec leta 1997 so imele banke v povprečju
dolgo skupno izpostavljenost valutnemu tveganju, kar pomeni da
so skupaj terjatve bile večje od skupaj obveznosti, na dan
31.12.1996 pa so imele banke v povprečju kratko skupno
izpostavljenost valutnemu tveganju v višini 18,2 mia SIT. To
pomeni, da se je skupna izpostavljenost valutnemu tveganju od
31.12.1996 do 31.12.1997 spremenila za približno 25 mia SIT,
hkrati pa se je skupna izpostavljenost valutnemu tveganju iz
pasivne strani konec leta 1996 prevesila na aktivno stran konec
leta 1997.

Banke imajo na dan 31.12.1997 največ obveznosti do enega
meseca (30,2%), hranilnice pa imajo največ obveznosti od treh
do dvanajst mesecev (37,9%), najmanj obveznosti pri bankah
najdemo nad enim letom (14,4%), pri hranilnicah pa do enega
meseca (6,3%).

J

" Od skupno 654,2 mia SIT, kolikor je znašala tolarska protivrednost terjatev
v devizah na dan 31.12.1997, je 64% odpadlo na DEM, 21,4% na USD,
14,6% pa na druge valute. Po stanju na isti dan je tolarska protivrednost
obveznosti v devizah znašala 706,1 mia SIT, od tega 63,5% v DEM, 19,7%
v USD, 16,8% pa predstavljajo druge valute.
" Po 30.06.1998 je bila v Uradnem listu RS št. 65/98 sprejeta sprememba
sklepa, po kateri do 02.10.1998 kratka ali dolga devizna pozicija banke
dnevno ne sme presegati 20% jamstvenega kapitala banke. Prehodnega
obdobja za izpolnitev te omejitve torej ni več.
poročevalec, št. 66
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Slika 16: Izpostavljenost bank valutnemu tveganju na dan 31.12.1996
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Slika 17: Izpostavljenost bank valutnemu tveganju na dan 31.12.1997
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1. Devizno neravnovesje hranilnic

• objaviti pripravljenost bank in utrjevati zaupanje javnosti v bančni
sistem,
• uveljaviti zgodnji sistem opozarjanja - podarek na informacijskem
sistemu nadzora,
• širjenje zavedanja in odgovornosti vseh poslovnih subjektov v
celotni industriji,
• vzpodbujati prenos znanja, testiranje, vpeljevanje kontrolnih
mehanizmov v poslovne procese itd. - poudarek na informacijski
kulturi.

Na dan 31.12.1997 so imele hranilnice dolgo devizno pozicijo,
saj so devizne terjatve za 19,5 mio SIT presegale devizne
obveznosti, ki jih hranilnice nimajo. Odprta devizna pozicija
slovenskih hranilnic je dne 31.12.1997 dosegla 1,8% jamstvenega
kapitala.
2. Neravnovesje pri poslih z valutno klavzulo

Osveščanje finančnih ustanov poteka tekoče. Večini pregledanih
bank in hranilnic je bil izrečen ukrep, ki zajema tudi izpostavljenost
tveganju na področju IT, v katerega sodi tudi problem leta 2000.
Planirane so tudi analize v drugi polovici 1998 in v letu 1999
trimesečno spremljanje zagotavljanja skladnosti z letom 2000.

Pri hranilnicah so na dan 31.12.1997 tolarske terjatve z valutno
klavzulo za 51,8 mio SIT presegale tolarske obveznosti z valutno
klavzulo. To pomeni, da gre za dolgo pozicijo z valutno klavzulo v
primerjavi z lanskim letom, ko so imele hranilnice v povprečju
kratko pozicijo z valutno klavzulo v višini 21,5 mio SIT.

2.14.1.2. Glavne aktivnosti v bankah in hranilnicah
3. Skupna izpostavljenost valutnemu tveganju
Glavne aktivnosti so generalizirane v naslednje razrede, subjekti
poslovanja pa imajo tudi svoje programe za pripravljenost:

Skupna neto izpostavljenost morebitnim tečajnim spremembam
se je pri hranilnicah od 31.12.1996 do 31.12.1997 povečala za
približno 63 mio SIT ali za 729% in konec leta 1997 znašala 71
mio SIT. Ugotovljeno povečanje je rezultat pridobivanja novih vlog
od bank in hranilnic ter od strank, ki niso banke. Gre za kratko
skupno izpostavljenost valutnemu tveganju.

a) kontrola informacijskega sistema
b) plan aktivnosti (čas, inventura H/S, stroški, prioritete, znanje)
c) testiranje modificiranih sistemov in povezanih naprav
d) ocena pripravljenosti (načrt neprekinjenega poslovanja)
e) poročanje o pripravljenosti

2.14.Tveganja na področju informacijske tehnologije
2.14.1.3.Trenutno stanje v bančnem sektorju
2.14.1. Pripravljenost na leto 2000
Stanje v bančnem sektorju je v fazi zavedanja tega problema in
priprav. V Sloveniji so večje banke začele s posebnimi projekti za
odpravo problemov, vezanih na leto 2000. Dodaten problem
predstavljajo tiste banke in hranilnice, ki imajo stare aplikacije ali
neskladno opremo in seveda "outsourcing". Ravno tako so
ključnega pomena medsebojna testiranja modificirane programske opreme in preverjanje povezanih naprav. Konverzija bo
obsegala tudi arhivske podatke. Tuja programska oprema je bila
in bo zamenjana z delujočo verzijo in skladna z letom 2000 tudi po
tujih planih (bančni sektor v državi jo bo privzel).

Problem "leta 2000" je globalen in zajema vse industrijske panoge,
se razteza čez meje, vpliva na javni in privatni sektor in je povezan
z velikimi finančnimi sredstvi za njegovo odpravo, njegov vpliv na
poslovanje pa je težko merljiv.
Lastnost, ki jo ima leto 2000, je edinstvena in je brez izjeme
skupni imenovalec na našem planetu za "krizo" in rešitve vsem,
ki se ukvarjajo z informacijsko-računalniško tehnologijo ali so na
kakršen koli način povezani s to tehnologijo. Problem je v
računalniški industriji poznan več deset let in se v zadnjem obdobju
rešuje na različne načine ter zelo intenzivno.

Večji del odgovornosti je na vodstvih bank in hranilnic, na vodstvih
IT organizacijskih enot ter vodstvih notranjih revizij (žal vse banke
še nimajo razvite notranje revizije tudi za IT področje). Vlogo
zavedanja in zagotavljanja skladnosti pa prevzemajo prav vsi
poslovni subjekti v državi. Kot zagotavljajo v bankah, bodo
pripravljeni na skladnost, čeprav datuma potrditve skladnosti pred
prelomom tisočletja še ne morejo natančno opredeliti, je pa
načrtovan.

Rešitve so povezane z velikimi finančnimi sredstvi in se od države
do države razlikujejo, prav tako od poslovnega subjekta do
poslovnega subjekta.
2.14.1.1. Strategija na področju kontrole informacijske
tehnologije za pripravljenost na "leto 2000"

Nadzor bančnega poslovanja mora biti zelo pozoren na izjave
poslovodstev, da je (ali bo ob določenemu datumu - datum
validacije) računalniška ureditev in informacijski sistem prilagojen
problemu leta 2000. Zato so možni naslednji ukrepi: kontrola
skladnosti in delovanja, intenziviranje medsebojnega obveščanja,
pridobivanje zagotovil o testiranju modifikacij in uspešnosti
konverzij podatkovnih struktur in algoritmov, priporočanje
dežurstva (ob zamenjavi datuma so prazniki), takojšno distribucijo
informacije v NBP-kontrolo IT itd.

V Nadzoru bančnega poslovanja smo se dovolj zgodaj pripravili
na aktivnosti, ki sodijo v dejavnost nadzora. Bankam in hranilnicam
posredujemo informacije in priporočila za odpravo problema leta
2000.
Strategija in načrt izvajanja kontrol je bil kreiran in izvajan od leta
1996 naprej.
Povzetek glavnih ciljev in bistvenih elementov:
• vzpostaviti kontrolo in pregled bančnega sektorja v Sloveniji poudarek na pripravljenosti
• povezati notranje kontrole in vodstva IT z NBP - poudarek na
medsebojni komunikaciji,
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Predvidena je aplikacija, ki se vključuje v sistem zgodnjega
opozarjanja, torej sistem, ki bo povezoval vse notranje revizije
bank in vodstva IT z nadzorom IT v NBP.
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postavk bank in hranilnic zaradi nekaterih izjem pri oblikovanju
popravkov vrednosti in rezervacij za deželno tveganje, pred tem
pa je bila izdana še manjša sprememba omenjenega navodila
(maja 1997).

3. RAZVOJ NA ZAKONODAJNEM
PODROČJU IN REFORMA PLAČILNIH
SISTEMOV

Februarja in maja 1997 je bil dopolnjen oziroma spremenjen sklep
o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank, kar je
imelo za posledico, da je bilo odpiranje računov ter vodenje vlog
za tuje osebe in skrbniških računov za tuje osebe, dovoljeno le
bankam z neomejenim dovoljenjem za poslovanje (bankam z
jamstvenim kapitalom v višini najmanj 4.080 mio SIT).

Sedanja slovenska bančna zakonodaja temelji na predpisih, izdanih
ob osamosvojitvi Republike Slovenije. Zaradi hitrega razvoja
našega bančništva, predvsem pa zaradi prilagoditve mednarodnim
standardom nasploh in evropskemu pravu še posebej, se pripravlja
nova bančna zakonodaja. Temeljni predpis, ki bo v bodoče urejal
področje bančništva pri nas bo Zakon o bančništvu, ki ga pripravlja
Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije. Na podlagi
Zakona o bančništvu bo Banka Slovenije izdala podzakonsko
regulativo.

Sklep o kontnem okviru za banke in hranilnice, sklep o
računovodskih izkazih bank in hranilnic in navodilo za izvajanje
sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic so bili v letu
1997 in polovici leta 1998 večkrat dopolnjeni oziroma spremenjeni.
Zaradi uvedbe skrbniških računov za tuje osebe sta bila februarja
1997 dopolnjena sklep o kontnem okviru za banke in hranilnice in
navodilo za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in
hranilnic. Novembra 1997 so bili vsi trije zgoraj omenjeni
podzakonski akti s področja računovodstva bistveno spremenjeni
oziroma dopolnjeni. V kontnem okviru so bili dodani novi računi,
ukinjeni nekateri stari in spremenjeni nazivi nekaterih računov.
Eden glavnih razlogov za spremembe in dopolnitve kontnega
okvira bank in hranilnic je bila potreba po podrobnejši delitvi
posameznih računov za banke in finančne organizacije glede na
zahteve mednarodne statistike. Del sprememb kontnega okvira
se je nanašalo na dopolnitev dotedanjih trištevilčnih računov s
štirištevilčnimi analitičnimi računi in na uvedbo novih računov za
ločeno izkazovanje posameznih poslov. Spremembe in dopolnitve
kontnega okvira so se odrazile tudi na delno spremenjeni shemi
bilance stanja in izkaza uspeha bank in hranilnic, ki velja od
31.12.1997. V aprilu 1998 so bili računovodski predpisi za banke
in hranilnice dopolnjeni z uvedbo poravnalnih računov pri centralni
banki in transakcijskimi računi pri bankah v državi.

V zakonodajnem postopku Državnega zbora je Zakon o
bančništvu v fazi druge obravnave. Od predloga40 za prvo
obravnavo (prva obravnava je bila 22.04.1998) sta minili dobri
dve leti. V tem času se je zakon dopolnjeval, in sicer v smeri čim
večje usklajenosti z evropskimi bančnimi direktivami.
Novi bančni zakon bo tako kot sedaj ZBH urejal ustanovitev in
status bank in hranilnic, njihovo poslovanje in nadzor, dodatno pa
bo urejal ustanovitev, delovanje in nadzor podružnic tujih bank,
jamstvo za bančne vloge, ki do sedaj pri nas ni bilo posebej
zakonsko urejeno, nadzor kreditnih institucij na konsolidirani
osnovi, stečaj in likvidacijo bank, ki sta sedaj urejena v posebnem
zakonu itd.
Nov zakona o bančništvu v veliki meri upošteva ureditev v
Evropski uniji in predstavlja poglavitno sredstvo prilagajanja na
področju bančništva.
10.06.1996 je bil podpisan, 23.07.1997 pa ratificiran v Državnem
zboru sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo in
Evropskimi Skupnostmi. Sporazum še ne zahteva prilagoditve
(harmonizacije) slovenske zakonodaje predpisom Skupnosti,
ampak se je v sporazumu Slovenija načelno zavezala, da si bo
prizadevala, da bo njena zakonodaja postopno postala skladna z
zakonodajo Skupnosti. Med področji prilagajanja, ki jih netaksativno
našteva 71. člen Sporazuma, je tudi bančno pravo.

Aprila 1997 sta začeli veljati navodilo za izračun nekaterih značilnih
aktivnih in pasivnih obrestnih mer in priporočila za opravljanje
poslov trgovanja v bankah. Priporočila opredeljujejo odgovornost
uprave, usposobljenost in pravila obnašanja zaposlenih, nadzor
nad tveganji in upravljanje s tveganji, organizacijo trgovanja,
notranjo kontrolo in revizijo, ravnanje pri nekaterih posebnih vrstah
poslov in drugo.
Z namenom, da bi uredili poročanje na konsolidirani osnovi kot
posledici nastanka bančnih skupin, je bilo v Banki Slovenije maja
1997 izdano navodilo za pripravo poročil o poslovanju bančne
skupine. Na podlagi omenjenega poročila mora obvladujoča banka
centralni banki dvakrat letno pošiljati konsolidirano bilanco stanja
in izkaz uspeha bančne skupine, izračun jamstvenega kapitala in
kapitalske ustreznosti bančne skupine in poročilo o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bančne skupine.

3.1. Podzakonska regulativa na področju nadzora
bank in hranilnic
V Banki Slovenije je bilo v letu 1997 in prvi polovici leta 1998
pripravljenih več podzakonskih aktov s področja nadzora
bančnega poslovanja. V začetku leta 1997 je začel veljati nov
sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic, katerega temeljni novosti sta strožje razvrščanje
terjatev zaradi zmanjšanja pomena zavarovanj z zastavo
premoženja in uvedba posebnih rezervacij za deželno tveganje.
Julija 1998 je bil sklep dopolnjen z nekaterimi izjemami, zaradi
katerih posebnih rezervacij za deželno tveganje ni potrebno
oblikovati. Na podlagi zgoraj omenjenega sklepa sta bili januarja
1997 izdani navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih
bilančnih
in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic ter navodilo
Za
restrukturiranje nedonosnih terjatev.

Maja 1997 so bile objavljene tudi manjše spremembe sklepa o
načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank,41 in navodila za
izvajanje sklepa o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in
hranilnic ter sprememba in dopolnitev sklepa o višini in načinu
oblikovanja rezervacij
za zavarovanje pred potencialnimi izgubami
bank in hranilnic.42 Slednji je bil spremenjen in dopolnjen še januarja
1998 (zaradi sprememb in dopolnitev kontnega okvira za banke
in hranilnice) in julija 1998, ko je bila sprejeta odločitev, da morajo

Tako kot sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
Postavk bank in hranilnic, je bilo julija 1998 dopolnjeno tudi navodilo
2
a izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih

41
Sklep je bil spremenjen zaradi odločitve, da se med odbitne postavke
jamstvenega kapitala ne uvrščajo več terjatve in potencialne obveznosti,
zavarovane
z delnicami drugih bank.
42
Zaradi uvedbe obveznosti za oblikovanje rezervacij za deželno tveganje
v sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic, je bilo potrebno dopolniti tudi ta sklep.

Predlog za prvo obravnavo v Državnem zboru je bil objavljen v Poročevalcu
Državnega zbora Republike Slovenije, št. 26/96.
*2. november 1998
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vse banke oblikovati splošne rezervacije najkasneje do
31.12.2000, ne glede na višino kapitalske ustreznosti.

3.3. Reforma plačilnih sistemov
V začetku devetdesetih let ni bilo na področju plačilnih sistemov
nobenih pomembnih sprememb. Stari sistem je deloval pod okriljem
Agencije za plačilni promet (APP), kot ostanka monobančnega
sistema, ki se je v začetku šestdesetih let preoblikoval v
dvostopenjski bančni sistem. APP je vodila žiro račune pravnih
oseb (ki pa so stranke poslovnih bank), račune poslovnih bank
(vključujoč njihove račune obvezne rezerve) ter račun Banke
Slovenije same. V tem sistemu je bila APP edini ponudnik plačilnih
storitev, sredstva na računih pravnih oseba pa so se konec dneva
vključevala v račune poslovnih bank pri APP. Ta sistem ni nudil
(ne nudi) poravnave v realnem času, niti bankam možnosti
ustreznega upravljanja likvidnosti in kreditnega tveganja, centralni
banki pa je oteževal nadzor nad sistemskim tveganjem in
kreiranjem primarnega denarja.

Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem
bank je maja 1997 nadomestil podoben sklep iz julija 1996, ki je
prvotno za dobo devetih mesecev, od maja 1997 pa za dobo do
enega leta, omogočil bankam z likvidnostnimi težavami najem
likvidnostnega posojila pri drugi banki na podlagi zastave
prvovrstnih vrednostnih papirjev ali odstopa prvovrstne terjatve
v zavarovanje. Maja 1998 so bile izdane le manjše spremembe
omenjenega sklepa.
Julija 1997 je bil dopolnjen sklep o obvezni uskladitvi rokov
dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev, s čimer so se v
drugi razred naložb uvrstila tudi posojila in vrednostni papirji z
dejansko in preostalo dospelostjo do 30 dni, dodan pa je bil tudi
člen v zvezi z izpolnjevanjem razredov v bančni skupini.
Dopolnjena so bila tudi navodila za izdelavo poročila o doseženem
razmerju naložb prvega, drugega in tretjega razreda, ki so bila
zaradi sprememb in dopolnitev kontnega okvira za banke in
hranilnice spremenjena in dopolnjena še januarja 1998.

V skladu z odločitvami ustreznih vladnih teles se je reforma začela
z namenom, da se težišče plačilnih sistemov prenese v poslovne
banke in centralno banko, ter da se zagotovi njihovo primerljivost
s plačilnimi sistemi razvitih tržnih ekonomij. Implementacija novega
plačilnega sistema pa ni samo naloga Banke Slovenije, ki je
zadolžena za projekt migracije in oblikovanje novega plačilnega
sistema, v katerem bodo računi pravnih oseb pri bankah, računi
bank pa pri Banki Slovenije, temveč zahteva koordinirane
aktivnosti Banke Slovenije, Ministrstva za finance, APP, poslovnih
bank in Statističnega urada RS.

Septembra 1997 je bila izdana manjša dopolnitev navodila za
poročanje o največjih deponentih.
3.2. Jamstvo za bančne vloge
Banka Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja
posle zavarovanja v bankah in hranilnicah na podlagi Zakona o
Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in
hranilnicah (v nadaljevanju: ZARSZBHV). V primeru stečaja banke
ali hranilnice mora Banka Slovenije zavarovane vloge izplačati in
tako posredno zanje tudi jamči. Izplačilo vlog poteka neposredno
preko banke ali hranilnice, ki prevzame hranilne posle banke ali
hranilnice v stečaju.

3.3.1. Reforma plačilnih sistemov
Reforma plačilnih sistemov se osredotoča na naslednja temeljna
načela in cilje:
• bruto poravnava v realnem času (BPRČ) za velika in nujna
plačila,
• sistem plačil malih vrednosti (SPMV) / integralni klirinški sistem,
• različne oblike elektronskih plačil

Zavarovanja bančnih vlog, s tem pa tudi jamstva zanje, se poleg
ZARSZBHV lotevata tudi Zakon v bankah in hranilnicah (78. člen)
ter Zakon o Banki Slovenije (99. člen). Tej tematiki pa se ni mogel
izogniti niti Zakon o deviznem poslovanju (98. člen). Z dikcijo 19.
člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Ustavni zakon), ki je bil sprejet leta 1991, je bil tudi zaradi
vzdrževanja zaupanja varčevalcev v banke, vzpostavljen pravni
temelj za prevzem po višini neomejenega jamstva za bančne
vloge. Republika Slovenija je tako prevzela jamstvo za izplačilo
vseh tolarskih in deviznih hranilnih vlog, naloženih pri bankah in
hranilnicah, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje s
temi vlogami.

in se sestoji iz šestih faz implementacije:
1. faza: Prenos računonov obvezne rezerve bank, hranilnic in
hranilno kreditnih služb iz APP v Banko Slovenije.
2. faza: Vpeljava sistema bruto poravnave v realnem času
(BPRČ) za medbančne transakcije. Odprtje poravnalnih
računov bank in nekaterih hranilnic v Banki Slovenije; odprtje
transakcijskih računov posrednih udeleženk sistema BPRČ
pri neposrednih (poravnalnih).
3. faza: Banke postopoma prevzemajo plačilni promet lastnih
komitentov.

Jamstvo Republike Slovenije torej velja za vse oblike varčevanja
fizičnih oseb, tako za tolarsko kot devizno, tako za vpogledno kot
vezano vlogo z odpovednim rokom ali brez njega. Enako velja za
tekoči račun in hranilno knjižico, ki je izdana določeni osebi ali
prinosniku in predstavlja legitimacijski papir, v katerega se vpisujejo
vsa vplačila in vsi dvigi. Jamstvo Republike Slovenije pa ne velja
za sredstva na žiro računih fizičnih oseb, kot tudi ne za sredstva
naložena ob vpisu raznih vrednostnih papirjev, na primer
blagajniških zapisov, ki jih izda banka.

4. faza: Banke, ki prevzemajo plačilni promet vseh svojih
komitentov ukinejo račun pri APP.
5. faza: Podružnica APP brez komitentov ugasne.
6. faza: Vse banke imajo svoj lastni plačilni promet, APP ne izvaja
več storitev plačilnega prometa.
Prva faza reforme (prenos računov obvezne rezerve bank,
hranilnic in hranilno kreditnih služb iz APP v Banko Slovenije v
marcu 1997) in druga faza (delovanje sistema bruto poravnave v
realnem času (v začetku samo za čiste medbančne transakcije,
kasneje pa za vse velike in nujne transakcije, aprila 1998) sta bili
izvedeni v načrtovanih časovnih okvirih.

Po sprejetju novega zakona o bančništvu bo jamstvo za bančne
vloge urejeno drugače. Izplačilo z zakonom določenih vlog fizičnih
in pravnih oseb bo zajamčeno do določene višine na dan uvedbe
stečaja banke.
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APP trenutno še vedno vodi račune pravnih oseb (stanja na
računih so vključena v račune bank po končani obdelavi na APP)
in, v prehodnem obdobju, tudi t.i. pozicije 620 in 625 poslovnih
bank in hranilnic (ki imajo poravnalni račun v Banki Slovenije).
Zahvaljujoč informacijskemu sistemu, ki je bil vzpostavljen hkrati
s sistemom BPRČ so neposredne udeleženke sistema v kratkih
časovnih razmakih obveščene tako o stanju na tej poziciji in o
stanju na računu deponentov, kot tudi o stanju na poravnalnem
računu pri Banki Slovenije, kar jim omogoča kakovostnejše
upravljanje likvidnosti.

Oskrba bank z bankovci bo temeljila na poslovanju depotnih
centrov, ki jih bodo upravljale izbrane banke. Na začetku
depotnega poslovanja bodo depoji delovali na 8 lokacijah
(Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Nova Gorica, Novo mesto, Maribor,
Murska Sobota). Njihovo število se bo pozneje glede na potrebe
in možnosti ustrezno povečalo ali zmanjšalo. Depotno poslovanje
naj bi v celoti začelo delovati junija 1999.
Vplačila in izplačila pravnih oseb se bodo v novem sistemu
gotovinskega poslovanja prenesla v bančno okolje. Testno
obdobje prevzema gotovinskega prometa pravnih oseb v bankah
se je pričelo 01.10.1998 in bo trajalo do 31.12.1998. Vanj je
vključenih 7 bank s 195 pravnimi osebami.

BPRČ je neposredno dostopen le bankam in hranilnicam, medtem
ko bo sistem plačil malih vrednosti (SPMV) / integralni kliring
dosegljiv tudi drugim uporabnikom v okviru bodoče Družbe za
opravljanje plačilnih storitev (DOPS).

Oskrba bank s kovanci se bo izvajala ločeno od oskrbe z
bankovci. Zaradi racionalnosti poslovanja se bodo banke
oskrbovale s potrebnimi količinami kovancev iz enega mesta, v
katerem se bo izvajal grosistični del distribucije kovancev.

3.3.2. Sistem plačil malih vrednosti (SPMV) / integralni
kliring

3.3.4. Sklep

Faze 3-6 reforme plačilnega sistema predstavljajo postopen
prenos računov pravnih oseb v poslovne banke in prenehanje
delovanja APP kot ponudnika plačilnih storitev. Za izpeljavo teh
faz je predpogoj postavitev sistema, ki bo procesiral plačila malih
vrednosti. Banka Slovenije je opravila testiranje, v oktobru 1998
pa se je začelo poslovanje preko t.i. žiro kliringa, ki predstavlja
pilotno verzijo prihodnjega integralnega kliringa, in je namenjen
kliringu neurgentnih plačil malih vrednosti.

Faze 3-6 bodo postopno uresničene v prihodnjih 24 mesecih,
njihova dinamika pa je odvisna tudi od aktivnosti Ministrstva za
finance, ki je odgovorno za pripravo ustrezne zakonodaje.
Postavljen časovni okvir za dokončanje posameznih faz, kot tudi
celotnega projekta reforme plačilnih sistemov, je zato podvržen
mogočim spremembam.
V vseh omenjenih fazah je prisotna tudi potreba po opredelitvi in
uresničitvi strategije in načrta za tranformacijo vloge APP v okolju
reformiranih plačilnih sistemov.

Integralni kliring bo vključeval širok spekter plačilnih storitev,
zahtevanih v sodobni družbi, in bo tako bankam omogočil prevzeti
še preostale funkcije plačilnega prometa APP in pomenil zaključek
prehoda računov iz APP v banke. Čas, potreben za postavitev
integralnega kliringa, in s tem zaključek projekta, je po ocenah
različnih strokovnjakov od 18 do 24 mesecev. To bi pomenilo
zaključek v letu 2001.

Pripravila:
Gordana lic Križaj, l.r., s sodelavci
3.3.3. Reforma gotovinskega poslovanja
Koncept migracije gotovinskega plačilnega prometa v bančno
okolje se nanaša na neposredno in posredno oskrbo bank z
bankovci ter prenos vplačil in izplačil iz Agencije za plačilni promet
v banke.

12. november 1998

Mag. Mojca Majič, l.r.
V.d. direktorja
Nadzor bančnega poslovanja
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Samo Nučič, l.r.
Namestnik guvernerja
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DODATEK 2
ŠTEVILO IN LASTNIŠTVO BANK IN HRANILNIC
v
•
•• 1
1. Število bank in hranilnic v Sloveniji

Leto2
Banke
Hranilnice

1991
26
14

1992
30
15

1993
32
13

1994
33
11

1995
31
10

1996
29
7

1997
28
6

1998
28
6

1994
6

1995
6

1996
4

1997
4

1998
4

1994
3

1995
3

1996
3

1997
3

1998
3

v
•
■
••
• 3
2. Število bank v večinski tuji lasti

Leto
Banke

1991
1

1992
2

1993
5

3. Število bank v večinski državni lasti
Leto
Banke

1
2
3
4

l2

1991
0

1992
1993
1-3

4

Upoštevane so le delujoče banke in hranilnice.
Vsi podatki so navedeni po stanju konec leta, razen za leto 1998, kjer so podatki na dan 30.06.1998.
Lastništvo tujih oseb nad 50%. Vse hranilnice so v 100% lasti domačih oseb.
Lastništvo države nad 50%.
Poštna banka Slovenije, ki je vključena v tabeli pri vseh letih, je bila od ustanovitve do 31.12.1994
v lasti PTT podjetja Slovenije, od 1.1.1995 do 20.12.1996 v 100% lasti Republike Slovenije, od
21.12.1996 dalje pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o., Maribor (katere ustanovitelj je Republika Slovenija).

- november 1998
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DODATEK 3
BILANČNE VSOTE IN ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI BANK IN HRANILNIC
4. Bilančne vsote bank in hranilnic
Leto
Banke
Hranilnice

1991
327,2

1992
627,9
2,6

1993
937,2
2,1

1994
1183,4
2,7

1995
1497,5
4,4

1996
1729
5,1

v mia SIT
1997 1998 '
2022 2179,5
7,2
8,9

1997
16,9
41,2

4.a. Stopnje rasti bilančnih vsot bank in hranilnic
Leto
Banke
Hranilnice

1991

1992
91,9

1993
49,3
-19,2

1995
26,5
63,0

1996
15,5
15,9

1993
1994
288,7
292,5
0,059 „ 0,004

1995
347,0
0,027

1996
338,9
0,122

v mia SIT
1997 1998 '
382,6
409,0
0,036
0,073

1996
-2,3
351,9

1997
12,9
-70,5

5. Tvegane zunajbilančne obveznosti
Leto
Banke
Hranilnice

1991

1992

v %
1998 '
7,8
23,6

1994
26,3
28,6

2

5.a. Stopnje rasti tveganih zunajbilančnih obveznosti
Leto
Banke
Hranilnice

1991

1992

1993

1994
1,3
-93,2

1995
18,6
575,0

v %
1998'
6,9
102,8

' Vsi podatki so navedeni po stanju konec leta, razen za leto 1998, kjer so podatki
za 30.06.1998. Podatki za 30.06.1998 so nerevidirani.
Med tvegane zunajbilančne obveznosti štejemo garancije, nepokrite akreditive, avalirane in
akceptirane menice, prevzete nepreklicne obveznosti ter vse ostale obveznosti banke,
pri katerih lahko nastane obveznost banke za plačilo.
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DODATEK 4
POSOJILA NEBANČNEMU SEKTORJU IN OBVEZNOSTI DO NEBANČNEGA
SEKTORJA BANK IN HRANILNIC
6. Posojila nebančnemu sektorju
Leto
Banke
Hranilnice

1991
126,1

1992
226,2
1,6

1993
347,3
1,4

1994
416,4
1,9

1995
607,9
3,2

1996
725,6
4,0

v mia SIT
1997 1998'
862,4
967,7
5,2
6,6

6.a. Stopnje rasti posojil nebančnemu sektorju
v %
Leto
Banke
Hranilnice

1991

1992
79,4

1993
53,5
-12,5

1994
19,9
35,7

1995
46,0
68,4

1996
19,4
25,0

1997
18,9
30,0

1998 '
12,2
26.9

7. Obveznosti do nebančnega sektorja
v mia SIT
Leto
Banke
Hranilnice

1991
132,8

1992
299,8
2,2

1993
492
1,6

s

1994
712,6
1,7

1995
916,6
2,8

1996
1169,4
3,2

1997
1412,2
4,6

1998'
1524,1
5,6

7.a. Stopnje rasti obveznosti do nebančnega sektorja
v %
Leto
Banke
Hranilnice

1991

1992
125,8

1993
64,1
-27,3

1994
44,8
6,3

1995
28,6
64,7

1996
27,6
14,3

1997
20,8
43,8

1998'
7,9
21,7

' Vsi podatki so navedeni po stanju konec leta, razen za leto 1998, kjer so podatki
za 30.06.1998. Podatki za 30.06.1998 so nerevidirani.
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DODATEK 5

BILANCA STANJA BANK

v mio SIT
Zap.
štev.

Oznaka
bil. post.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Državne obvez, in drugi vred. pap., za reesk. pri CB
Posojila bankam in hranilnicam
Posojila strankam, ki niso banke
Investicijski vrednostni papirji
Tržni vrednostni papirji
Naložbe v kapital neodvisnih strank
Naložbe v kapital odvisnih strank
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Vpisani, a ne vplačani kapital in odkup, lastne delnice
Druga sredstva
Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki
SKUPAJ AKTIVA

73.888
0
214.874
862.406
628.059
61.563
15.650
16.168
3.625
73.223
2.421
56.529
13.629
2.022.037

75.660
0
191.678
967.714
643.483
92.727
16.543
17.767
4.292
74.051
3.201
76.231
16.166
2.179.513

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Obveznosti do bank in hranilnic
Obveznosti do strank, ki niso banke
Obveznosti iz izdanih vred. pap. in potrdila o vlogah
Druge obveznosti
Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške
Vpisani kapital in ustanovitvene vloge hranilnic
Vplačani presežek kapitala
Rezerve banke
Splošne rezervacije
Revalorizacijski popravek kapitala
Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let
Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta
SKUPAJ PASIVA

204.084
1.412.196
52.418
22.827
66.547
29.096
60.385
7.720
77.512
6.508
62.952
4.393
15.398
2.022.037

202.481
1.524.155
48.332
44.101
88.678
33.951
60.489
7.680
81.610
6.836
73.466
8.112
-378
2.179.513

Bilančna vsota - letno povprečje''
Število bank
Število zaposlenih konec leta

1.879.618
28
10.410

2.107.715
28

VSEBINA

31.12.1997

30.06.1998

" Izračunana kot povprečje stanj konec meseca
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DODATEK 6

STRUKTURA BILANCE STANJA BANK

% od bilančne vsote konec meseca
Zap.
štev.

Oznaka
bil. post.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Državne obvez, in drugi vred. pap., za reesk. pri CB
Posojila bankam in hranilnicam
Posojila strankam, ki niso banke
Investicijski vrednostni papirji
Tržni vrednostni papirji
Naložbe v kapital neodvisnih strank
Naložbe v kapital odvisnih strank
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Vpisani, a ne vplačani kapital in odkup, lastne delnice
Druga sredstva
Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki
SKUPAJ AKTIVA

3.7
0,0
10.6
42.7
31.1
3.0
0,8
0,8
0,2
3,6
0,1
2.8
0,7
100,0

3,5
0,0
8,8
44.4
29.5
4.3
0,8
0,8
0,2
3.4
0.1
3.5
0,7
100,0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Obveznosti do bank in hranilnic
Obveznosti do strank, ki niso banke
Obveznosti iz izdanih vred. pap. in potrdila o vlogah
Druge obveznosti
Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške
Vpisani kapital in ustanovitvene vloge hranilnic
Vplačani presežek kapitala
Rezerve banke
Splošne rezervacije
Revalorizacijski popravek kapitala
Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let
Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta
SKUPAJ PASIVA

10.1
69.8
2,6
1.1
3.3
1.4
3.0
0,4
3,8
0,3
3.1
0,2
0,8
100,0

9.3
69,9
2,2
2.0
4.1
1.6
2,8
0,4
3.7
0,3
3.4
0,4
0,0
100,0
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DODATEK 7

IZKAZ USPEHA BANK

v mio SIT
1997

1.

Obrestni prihodki

294.067

142.056

2.

Obrestni odhodki

209.742

95.267

3.

Neto obresti

84.325

46.789

4.

Neto ostalo

16.978

6.898

- neto provizije

26.923

14.387

7.462

4.523

- ostalo '

-17.407

-12.012

5.

Bruto prihodki (3+4)

101.303

53.688

6.

Splošni upravni stroški

58.111

30.462

- stroški dela

31.715

16.967

7.

Neto prihodki (5-6)

43.192

23.225

8.

Neto rezervacije

-22.105

-9.024

21.087

14.201

- neto finančni posli
1

2>
3>

2

9.

Dobiček pred obdavčitvijo (7-8) '

10.

Davek

11.

Dobiček po obdavčitvi (9-10)

12.

Razdeljeni dobiček

13.

1>

1. - VI. 1998

5.659
15.428
8.179

3

Zadržani dobiček '

9.616

Drugi prihodki od poslovanja + Izredni prihodki - Amortizacija - Drugi odhodki poslovanja
- Revalorizacija kapitala, OS in kap. naložb - Izredni odhodki
Podatek je zmanjšan za izgubo, ki je v letu 1997 znašala 2.617 mio SIT.
Rezerve, nerazporejeni dobiček in sklad za lastne delnice
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DODATEK 8

STRUKTURA IZKAZA USPEHA BANK

o

v % od povprečne bilančne vsote

o

I. - VI. 1998

1.

Obrestni prihodki

15,6

2.

Obrestni odhodki

11,2

3.

Neto obresti

4,5

4.

Neto ostalo

0,9

- neto provizije

1,4

- neto finančni posli

0,4

- ostalo
5.
6.

v

0,9

v

Bruto prihodki (3+4)

5,4

Splošni upravni stroški

3.1

- stroški dela

1,7

7.

Neto prihodki (5-6)

2,3

8.

Neto rezervacije

1.2

9.

Dobiček pred obdavčitvijo (7-8)

10.

Davek

1,1
0,3

11.

Dobiček po obdavčitvi (9-10)

0,8

12.

Razdeljeni dobiček

0,4

13.

Zadržani dobiček'J

0,5

ooooooooooooo
O 4^
o
o
o
o b>
o
o
o

o

1997

Rezerve, nerazporejeni dobiček in sklad za lastne delnice
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DODATEK 9

POSTAVKE IZKAZA USPEHA BANK V PRIHODKIH BANK

v %
1997

1. - VI. 1998

% od bruto prihodkov
1.

Neto obresti

83,2

0,0

2.

Neto neobrestno ostalo

16,8

0,0

- neto provizije

26,6

0,0

7,4

0,0

- ostalo

17.2

22,4

Splošni upravni stroški

57,4

0,0

- stroški dela

31.3

0,0

4.

Neto prihodki,;

42.6

0,0

5.

Neto rezervacije

21,8

16.8

6.

Dobiček pred obdavčitvijo

20,8

0,0

7.

Davek

8.

Dobiček po obdavčitvi

- neto finančni posli
3.

5,6
15,2

% od neto prihodkov
1.

Neto rezervacije

51,2

38.9

2.

Dobiček pred obdavčitvijo

48,8

61,1

3.

Davek na dobiček

13,1

4.

Dobiček po obdavčitvi

35.7

Bruto prihodki - Splošni upravni stroški

poročevalec, št. 66
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DODATEK 12

STRUKTURA SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI PO DEJAVNOSTIH
v mio SIT
DEJAVNOST
1.
2.
3.
4.

31.12.1997

Kmetijstvo, lov gozdarstvo
Ribištvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
4.1. Pro. hrane, pijač, tobačnih izd.
4.2. Pro. tekstilnih, krznenih, usnjenih izd.
4.3. Lesna in papirna industrija
4.4. Naftni deriv., kemična in gumarska inc •>
pro. plastičnih mas in pro. dr.
nekovinskih mineralnih izd.
4.5. Kovinska in strojna ind.
4.6. Pro. električne, optične opreme
4.7. Pro. vozil in plovil

%

30.06.1998

%

15.224
282
5.736
299.292
29.335
34.243
37.110

0,7%
0.0%
0,2%
12,S%
1,3%
1.5%
1,6%

15.440
320
5.264
330.514
32.924
36.707
38.176

0,6%
0,0%
0,2%
13,1%
1,3%
1,5%
1,5%

52.776
68.972
32.023
31.520
13.313
61.324
51.439
207.097

2,3%
3,0%
1,4%
1,4%

60.136
75.626
38.237
33.400
15.307
83.691
63.310
227.001
21.526
73.526
382.078
8.949
1.300
10.706

2,4%
3,0%
1,5%
1,3%
0,6%
3,3%
2,5%
9,0%
0,9%
2,9%
15,2%
0,4%
0,1%
0,4%

8.748

0,6%
2,6%
2,2%
8,9%
0,8%
3,0%
15,1%
0,3%
0,1%
0,4%

480.981
108.073

20,6%
4,6%

527.464
117.369

20,9%
4,7%

65.040

2,8%

59.976

2,4%

A. Gospodarske družbe in samostojni podjetni
B. Prebivalstvo
C. Tuje osebe

1.753.786
309.334
266.124

75,3%
13,3%
11,4%

1.928.433
349.852
239.547

76,6%
13,9%

SKUPAJ

2.329.244

100,0%

2.517.832

100,0%

•4.8. Pro. pohiš, dr. pred. dej., reciklaža
5. Oskrba z elektriko, plinom, vodo
6. Gradbeništvo
7. Trgovina; popravila mot. vozil
8. Gostinstvo
9. Promet, skladiščenje, zveze
10. Javna uprava, obramba, socialno zavarov.

19.475
70.171
351.583
8.114
1.207

11. Zdravstvo, socialno varstvo
12. Izobraževanje
13. Dr. javne, skupne in osebne storitve
1

14. Finančno posredništvo
15. Nepremičnine, najem poslovne stor.
16. Ostalo2

9,5%

' Vključene so tudi terjatve do Banke Slovenije, ki so na dan 31.12.1997 znašale 349.540 mio SIT, na
dan 30.06.1998 pa 382.546 mio SIT.
Vključena tudi zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem in eksteritorialne organizacije, združenja.
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DODATEK 13

dovoljenjem za opravljanje poslov posredovanja In
trgovanja z vrednostnimi papirji:

SEZNAM BANK IN HRANILNIC V SLOVENIJI
z dovoljenjem Banke Slovenije za poslovanje, po stanju na dan
30.06.1998

Slovenska investicijska banka, d.d.
Banke z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva In investicijskega bančništva (vsi bančni
posli navedeni v 2. členu zakona o bankah in hranilnicah,
razen poslov iz 7. in 10. točke Istega zakona, katere zakon o
trgu vrednostnih papirjev drugače ureja ter vsi posli z
vrednostnimi papirji, navedeni v 39. členu zakona o trgu
vrednostnih papirjev):

Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva (razen za zbiranje denarnih vlog fizičnih
oseb v tuji valuti, za odpiranje skrbniških računov za tuje
osebe ter za odpiranje računov In vodenje vlog za tuje osebe,
vkolikor ne gre za odpiranje in vodenje tekočih ali žiro
računov tujih bank in finančnih organizacij, če so namenjeni
opravljanju plačilnega prometa s tujimi bankami):

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
SKB banka d.d. Ljubljana
Banka Koper d.d.
Gorenjska banka, d.d., Kranj
Banka Vipa, d.d. Nova Gorica
Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana
Probanka d.d.

M banka d.d.
UBK banka d.d., Ljubljana
Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva (razen za zbiranje denarnih vlog fizičnih
oseb, za odpiranje skrbniških računov za tuje osebe ter za
odpiranje računov in vodenje vlog za tuje osebe, vkolikor
ne gre za odpiranje in vodenje tekočih ali žiro računov tujih
bank in finančnih organizacij, če so namenjeni opravljanju
plačilnega prometa s tujimi bankami) ter z dovoljenjem za
opravljanje vseh poslov investicijskega bančništva, razen
hrambe vrednostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni:

Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva in z dovoljenjem za opravljanje poslov
posredovanja, trgovanja, posebnega borznega trgovanja z
vrednostnimi papirji in z dovoljenjem za opravljanje storitev
pri hranjenju vrednostnih papirjev strank, shranjenih v
kllrinško-depotnl družbi in hrambo vrednostnih papirjev, ki
niso bili javno ponujeni:

Factor banka d.d.

Bank Austria d.d. Ljubljana
Banke z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva doma in za opravljanje plačilnega prometa
s tujino:

Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva In z dovoljenjem za opravljanje poslov
posredovanja ter trgovanja z vrednostnimi papirji in z
dovoljenjem za opravljanje storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev strank, shranjenih v kllrinško-depotnl
družbi In hrambo vrednostnih papirjev, ki niso bili javno
ponujeni:

Pomurska banka d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke
Koroška banka d.d., Slovenj Gradec, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke
Ljubljanska banka - Banka Domžale d.d., Domžale1
Banka Velenje d.d., Velenje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke
Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke

Banka Creditanstalt d.d.
Banke z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva:

Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva doma (razen za zbiranje denarnih vlog
fizičnih oseb v tuji valuti, za odpiranje skrbniških računov
za tuje osebe ter za odpiranje računov in vodenje vlog za
tuje osebe):

Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Banka Celje d.d.
Abanka d.d. Ljubljana
Dolenjska banka d.d.
Krekova banka d.d.
Volksbank - Ljudska banka d.d.

Hipotekama banka d.d. Brežice

Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva (razen za zbiranje denarnih vlog fizičnih
oseb v tuji valuti, za odpiranje skrbniških računov za tuje
osebe ter za odpiranje računov In vodenje vlog za tuje osebe,
vkolikor ne gre za odpiranje in vodenje tekočih ali žiro
računov tujih bank in finančnih organizacij, če so namenjeni
opravljanju plačilnega prometa s tujimi bankami) in z
poročevalec, št. 66

1

Po 30.06.1998 je bila v sodni register vpisana sprememba firme: Banka
Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke.
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Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva doma (razen za zbiranje denarnih vlog
fizičnih oseb v tuji valuti, za odpiranje skrbniških računov
za tuje osebe ter za odpiranje računov in vodenje vlog za
tuje osebe, vkolikor ne gre za odpiranje in vodenje tekočih
ali žiro računov tujih bank in finančnih organizacij, če so
namenjeni opravljanju plačilnega prometa s tujimi bankami)
in z dovoljenjem za opravljanje plačilnega prometa s tujino
v zvezi z mednarodnimi poštnimi plačilnimi instrumenti:

Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Kreditna banka Maribor d.d.
Hčerinske banke tujih bank:
Bank Austria d.d. Ljubljana
Banka Creditanstalt d.d.
Volksbank - Ljudska banka d.d.
Banka Societe Generale Ljubljana d.d.

Poštna banka Slovenije d.d.
Hranilnice:
Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva doma (razen za zbiranje denarnih vlog v <
tuji valuti, za odpiranje skrbniških računov za tuje osebe ter
za odpiranje računov in vodenje vlog za tuje osebe:

Hranilnica LON d.d. Kranj
Hranilnica in posojilnica KGP Kočevske d.d.
Mariborska hranilnica in posojilnica d.o.o.
LLT Hranilnica in posojilnica d.d. Murska Sobota
Delavska hranilnica d.o.o. Ljubljana
Poteza-Hranilnica d.o.o.

Hmezad banka, d.d. Žalec, Bančna skupina Banke Celje2
Banka z dovoljenjem za opravljanje vseh poslov komercialnega bančništva (razen za zbiranje denarnih vlog fizičnih
oseb v tuji valuti in za odpiranje skrbniških računov za tuje
osebe):

Predstavništva tujih bank:
Cassa di Risparmio di Trieste, Trieste
Cassa di Risparmio di Udine
Die Kartner Sparkasse
Evropska banka za obnovo in razvoj
Hungarian Foreign Trade Bank
LHB Internationale Handelsbank AG
Osterreicheische Volksbanken AG3
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG

Banka Societe Generale Ljubljana d.d.
Banki z dovoljenjem za opravljanje bančnih poslov po
ustavnem zakonu:

f
I.

S 30.09.1998 je bila banka pripojena Banki Celje.
*2. november 1998

' Po 30.06.1998 je predstavništvo prenehalo poslovati.
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DODATEK 14

STATUSNE SPREMEMBE SLOVENSKIH BANK IN HRANILNIC
V OBDOBJU 01.01.1997 - 30.06.1998

Banka oziroma hranilnica
Hranilnica in posojilnica d.o.o.
Novo Mesto
1

1

Datum spremembe
11.11.1997

Statusna sprememba
Začetek likvidacijskega
postopka

30.09.1998 je bila Hmezad banka, d.d. Žalec, Bančna skupina Banke Celje pripojena k Banki Celje d.d..
Bančna skupina Banke Celje.

►
poročevalec, št. 66
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DODATEK 15

SEZNAM VELJAVNIH PREDPISOV, KI UREJAJO NADZOR
BANK IN HRANILNIC

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Zakon o Banki Slovenije
(Ur. 1. RS/I št. 1/91)
Zakon o bankah in hranilnicah
(Ur. 1. RS/I št. 1/91, 38/92, 46/93)
Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic
(Ur. 1. RS/I št. 1/91, 46/93)
Sklep o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za poslovanje bank
(Ur. 1. RS št. 59/92, 51/93, 6/97, 29/97)
Sklep o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj
in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije
(Ur. 1. RS št. 53/94, 2/95)
Sklep o merilih za ugotavljanje tržne koncentracije
(Ur. 1. RS št. 15/95, 18/95)
Sklep o kontroli poslovanja bank in hranilnic
(Ur. 1. RS št. 55/92)
Sklep o kontroli izvajanja ukrepov in o ukrepih proti bankam
(Ur. 1. RS št. 22/91, 55/92)
Sklep o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic
(Ur. 1. RS št. 55/93, 66/93, 46/94, 10/95, 54/95, 25/97)
Navodilo za izvajanje sklepa o načinu izračuna kapitalske ustreznosti
bank in hranilnic
(navodilo izdano 07.07.1995 in spremenjeno 14.05.1997)
Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic
(Ur. 1. RS št. 78/96, 49/98)
Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
(navodilo izdano 24.01.1997 ter dopolnjeno 05.05.1997 in 03.07.1998)
Navodilo za vodenje posojilnih map
(navodilo izdano 06.01.1994)
Navodilo za restrukturiranje nedonosnih terjatev
(navodilo izdano 24.01.1997)
Sklep o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic
(Ur. 1. RS št. 66/93, 25/97, 7/98, 49/98)
Sklep o kontnem okviru za banke in hranilnice
(Ur. 1. RS št. 5/94, 28/94, 40/94, 19/95, 8/97 73/97, 87/97, 29/98)
Sklep o računovodskih izkazih bank in hranilnic
(Ur. 1. RS št. 40/94, 23/95, 73/97, 29/98)
Navodila za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
(Ur. 1. RS št. 40/94, 23/95, 8/97, 73/97, 29/98)
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19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.

Sklep o revidiranju poslovanja bank in hranilnic
(Ur. 1. RS št. 6/95, 19/96)
Navodila za predložitev poročila o izpolnjevanju določil 28. člena ZBH
(navodila izdana 08.12.1995)
Navodila za izvajanje nekaterih določb 19. člena zakona o bankah in
hranilnicah
(navodila izdana 31.03.1993)
Sklep o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti
sredstev
(Ur. 1. RS št. 41/96, 40/97)
Navodilo za izdelavo mesečnega poročila o doseženem razmerju naložb
prvega, drugega in tretjega razreda
(navodilo izdano 01.10.1996 ter dopolnjeno 04.07.1997 in 19.01.1998)
Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
(Ur. 1. RS št. 25/97, 37/98)
Navodilo za poročanje o največjih deponentih
(navodilo izdano 26.07.1996 ter dopoljeno 30.10.1996 in 16.09.1997)
Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti
(navodilo izdano 24.07.1996)
Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in
hranilnicah
(Ur. 1. RS/I - 1/91)
,
Navodilo za izračun nekaterih značilnih aktivnih in pasivnih obrestnih
mer
(navodilo izdano 03.04.1997)
Navodilo za pripravo poročil o poslovanju bančne skupine
(navodilo izdano 15.05.1997)
Priporočila za opravljanje poslov trgovanja v bankah
(priporočila izdana aprila 1997)
Sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije
(Ur. 1. RS št. 23/91, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98)
Pravilnik o načinu obračuna stroškov nadzora v bankah in hranilnicah
(Ur. 1. RS št. 3/94)

POPRAVEK:
Pri tiskanju predloga zakona o varnosti v železniškem
prometu ZVZP - EPA 683 - druga obravnava, ki je bil
objavljen v 65. številki Poročevalca, dne 9. novembra
1998, je bila na naslovnici In na 17 strani Poročevalca
objavljena napačna EPA (683 • II).
Za napako se opravičujemo.
Uredništvo
poročevalec, št. 66
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naročilnica
I Ime in priimek:

|

| Naslov:
i Telefon:

Poštna številka:

,

■ Podjetje:
Davčna številka:
I naročam

izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije

j

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
i Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
SUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
' Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
L

1
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