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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Hbi Za nemoteno poslovanje po uve0 .at«e: 
dodano vrednost vam sporočamo p° 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

zjavo lllp 
Izdajatelj glasila nadomešča s to IZJ"" 

dn" 

pisno informacijo posameznim naročn" 

Uredništvo poro te |c* 



P°fOčilo, 

Navljenem inšpekcijskem nadzoru 

!"NISTRSTVA ZA FINANCE - URADA 

^OBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR 

KRAČUNA ZA ODDORJE OD JANUARJA 

5 JUN'JA 2004 
7 - |y 

vUda dc   

W PUBLIKe Slovenije 
Li%na ooV°0/^ooi-io 
v ' 28-10.2004 

ada Re Pr®jeia: 
ke Slovenije je na 96. redni seji dne 28.10.2004 

'>0r°4ilo 
^'"'strstvg ° j.ravlienem inšpekcijskem nadzoru 

*d*°r prorar 'nance ' Urada Republike Slovenije za 
04, Ur>a za obdobje od januarja do junija 

Podlagi 106. člena Zakona o javnih financah 
' 9a 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance, 
Jurij Milatovič, direktor Urada Republike Slovenije za 
nadzor proračuna. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

V RPC1 

W UBLlKE SLOVENIJE 

v sa*,.,, 

o OPOROČILO 

VuŠPEKCIJSKEM NADZORU 
JeZA NArvrn - URADA REPUBLIKE 
°° JAhJn7%R PORAČUNA ZA OBDOBJ *NLJARJA DO JUNIJA 2004 

i>o 
d, 

a"ce ^ °Praw/e„e 

'> 0(7! 'nšpel<c'iskem nadzoru Ministrstva za 
"%ca 

0r>a 0iavnih f nUar*a do iuliia 2004 je skladno s 106. nalaga. da 'nancah (Ur.l.RS. št. 79/99), ki Ministrstvu 
vešča Vlado RS in Računsko sodišče o 

opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah, Vladi RS pa, da 
polletno obvešča Državni zbor. 

UVOD 

Zakon o javnih financah v 10. poglavju opredeljuje notranji nadzor 
javnih financ in proračunsko inšpiciranje. 

Notranji nadzor javnih financ po navedenem zakonu obsega na 
enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in 
kontrol ter notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih 
uporabnikih državnega in občinskih proračunov. Za vzpostavitev 
in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora javnih financ 
je odgovoren predstojnik neposrednoga ali posrednega 
uporabnika. 

H, 
)er2004 
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Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji v skladu s kodeksom 
poklicne etike ter standardi notranjega revidiranja in zagotavlja 
neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in 
kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove 
učinkovitosti. 

Ministrstvo za finance Urad za nadzor proračuna je v funkciji 
organa za koordiniranje in usmerjanje nalog pri vzpostavitvi in 
delovanju decentraliziranega nadzora javnih financ ter preverjanju 
delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ in je tudi v 
funkciji centraliziranega organa pristojnega za inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna. 

Računsko sodišče Republike Slovenije je najvišji revizijski organ 
za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne 
javne porabe v Republiki Sloveniji. Revizorji računskega sodišča 
revidirajo poslovanje uporabnikov javnih sredstev. 

1. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

1.1. Pristojnosti 

Zakon o javnih financah določa pristojnosti organa za inšpekcijski 
nadzor. Do 1.1. 2004 je bil organ, pristojen za inšpekcijski nadzor 
proračunska inšpekcija v Službi za nadzor proračuna Ministrstva 
za finance. Po 1.1.2004 je začel delovati Urad za nadzor 
proračuna RS kot organ v sestavi Ministrstva za finance, ki 
opravlja poleg drugih nalog tudi naloge inšpekcijskega nadzora 
sredstev državnega prroračuna. 

Proračunska inšpekcija po veljavnem zakonu opravlja inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki 
urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. Pristojnost 
proračunske inšpekcije je omejena na pristojnost nadzora nad 
sredstvi iz državnega proračuna, kadar je v postopku nadzora 
občina ali drug prejemnik proračunskih sredstev. Stranka v 
inšpekcijskem postopku je neposredni ali posredni uporabnik 
državnega ali občinskega proračuna za sredstva prejeta iz 
državnega proračuna, sicer pa so v nadzor lahko vključeni tudi 
vsi drugi prejemniki sredstev, ki morajo poleg zgoraj navedenih 
uporabnikov proračunskim inšpektorjem omogočiti opravljanje 
inšpekcijskega pregleda; dati vse zahtevane podatke, listine in 
poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor ter omogočiti 
računalniško obdelavo teh podatkov. 

1.2. Postopek , pihljaj0 

Naloge inšpekcijskega nadzora proračunske inšpekc''®b|aStili, ^ 
proračunski inšpektorji kot uradniki s posebnimi p orać# 
1.1.2004 v Uradu Republike Slovenije za nac)z0 nadzoraSt 

Ministrstva za finance. V okviru dodeljenih nalo^ :0zapis1* 
proračunski inšpektorji samostojni, samostojnoizda' jZvajaj° P 
odločbe in sklepe v upravnem postopku. Postop Q j8vd' 
posebnem upravnem postopku, ki ga določa £ spiošne 

financah, subsidiarno uporabljajo določbe Zakona
in£pe!# 

upravnem postopku in zakona, ki sistemsko ureja 
fjnanC' * 

Proračunski inšpektorji imajo po Zakonu o iavn'.0 vp^ 
postopku nadzora posebna pooblastila, da ukrep .'zCjatj odloC 

ugotovljenih nezakonitosti. Pravico in dolžnost 'rnajOjn0(riu<"9* y 
za vzpostavitev zakonitega stanja, predlagati PnS ' . prek^ 
sprejem ukrepov, predlagati uvedbo postopka za ^ za 
skladu z zakonom, podati ovadbo pristojnim or9a" oceh'i0's 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Ka nala ^ 
gre za ugotovljene nepravilnosti, ki jih uporabnik p 
odpravi z ustreznimi ukrepi v poslovanju Pocla'0 u ;e up°r 

tem predlog oziroma priporočilo. O sprejetih ukrep 
dolžan proračunski inšpekciji naknadno poroča • . 

ih stisP0^ o® 
Pritožba zoper odločbo ima v vseh ostalih Prirneykrep 
učinek, razen v primeru, ko je z odločbo izrečen ^suSpeflz' 
zaustavitve izplačevanja sredstev. Razlog za ^ sice' e 
učinek pritožbe je utemeljen v naravi ukrepa, sa' ^ odi" jy 
učinka, zato zakon določa, da je ukrep za_6as apa\š^c> 

drugostopnega organa, o pritožbi vlada odloči v 
to je v roku 15 dni. ^ 

Zoper odločbo vlade kot drugostopnega organa je d P 
pred Upravnim sodiščem. 

V zadevah iz pristojnosti proračunske inšPek^0 sp°r0^/ 
inšpektorji obravnavajo tudi razne prijave, PritoZ

ate'ije nan'' 
druge vloge, ki so jim dodeljene v reševanje in vi y 
zahtevo obveščajo o svojih ukrepih. 

D i.,do 
2. INŠPEKCIJSKI POSTOPKIV ČASU O 

30.6. 2004 ,.a $ 

Proračunska inšpekcija je v času od januarja Vi 
zaključila 17 inšpekcijskih postopkov. Postopk 5 posi 
uradni dolžnosti; na podlagi rednega letnega P |p0roči' jj 
na podlagi raznih vlog, odstopljenih zadev in P |nšp ^ 
državnih organov, prijav, oz. sporočil, ki I ^ postop- 
obravnavnavala v zadevah iz svoje pristojnos 

poročevalec, št. 114 11.nove> nibe' 



^IRANKA V POSTOPKU 

ZAČETI ZAKLJUČE 
POSTOPKI M 

POSTOPKI 

POST PLAN PRIJ 
A AVA 
TEKU 

SSSfflrstvo za zdravje X X 
novejše zgodovine X X 
vlade za evropske zadeve X X 

^djnski dom Malči Beličeve X X 
Urad za verske skupnosti X X X 

EllHjskisklad RS X X 
Jožeta Potrča Poljčane X X 

plitvo za obrambo RS X X X 
državno tožilstvo Ljubljana X X X 

nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
/e rano Agencija za kmetijske trge in 
aSSSLKfcžeiia 

X X 

rpHSgtvo za informacijsko družbo X X X 
"istrstvo za šolstvo, znanost in šport 

g2dRSwmladino_ 
X X X 

"istrstvo za promet Direkcija RS za 
t£sie X X 

j*p~žSgvo za notranje zadeve Policija 
r-~iil5i[S?vo za gospodarstvo 

X 
X 

X 
X 

SSažSBie ob Savi X X X 
^fižgstvo za zunanje zadeve X X 

nr»ulStrstv° za kmetijstvo, gozdarstvo in 
iiHl2no 

X X 

pr~^S2Jola Bežigrad X X 
^£2°s?dišče Koper X 

za gospodarstvo X X X 
a vlade za strukturno politiko in 

^nalnirazVoj 

X X 

za okolje in prostor X X 
za šolstvo, znanost in šport X X 

Sa9prika2anih pr 
fjO'^Unsi?"® in 80 8rf °h :n

1
zak|iučenih pregledov, ki so predmet 

in"18.!® 'nšpetp •Podrobneie opisani v nadaljevanju, je 
'*Vedla L,ri'av',eliem J3 obravnavala ludi vsebine posameznih 
, klasi«ne inT na zah,evke odgov yW Akcijske postopke 

in 

,fadu 
)ra«u *2" 
v°dja,1S'<6 inSpekci?računa Ministrstva za finance je v sektorju 

Sekt°rja. *aPoslenih 5 proračunskih inšpektorjev 

2.1. Ugotovljene nepravilnosti 

V opisanih pregledih so bile odkrite naslednje nepravilnosti: 
- nepravilnosti v zvezi s o postopkom prodaje oz. zamenjave 

nepremičnin, 
nepravilnosti pri obračunih in izplačilih potnih stroškov, 
nepravilnosti pri izvedbi postopkov javnih naročil, 
pomanjkljivosti v internih predpisih, 
neizdelani kriteriji za podelitev pomoči verskim skupnostim, 
neučinkovitost predhodnih kontrol, 
nejasna in pomanjkljiva pogodbena določila. 

°Vet11ber2004 

L 
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3. UKREPANJA 

3.1. Preglednica ukrepanj 

Stranka 104.Č1. 
prvi 
odst..toč. I 

104.Č1. 
prvi 
odst..toč 
T 

I04.ČI. 
prvi 
odst..toč.3. 

I04.Č1. 
prvi 
odst.,toč.4 

104.ČI. 
drugi oJst. 

Ministrstvo za zdravje 1 

Muzej novejše zgodovine 2  -*■ 
Služba vlade za evropske zadeve i 

Mladinski dim Malči Beličeve 7. — 

Vlada RS Urad za verske skupnosti 9 —- 

Filmski sklad RS 1 3 .  

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 2 [ -- 

Ministrstvo za obrambo 1  

Okrožno državno tožilstvo Ljubljana 
_____ 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja 
Ministrstvo za informacijsko družbo 
Ministrtvo za šolstvo, znanost in 
šport 

__ 

Ministrtstvo za promet Direkcija RS 
za ceste 

2 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Policija 

2 ' 

Ministrstvo za gospodarstvo [  

Občina Zagorje ob Savi 
Ministrstvo za zunanje zadeve 

3.2. Pravne podlage za ukrepanja 

104. člen Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99,124/00, 79/ 
01, 30/02) določa posebna pooblastila, kadar se pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je bil kršen zakon, predpis ali 
posamičen akt. Proračunski inšpektorji so v zgoraj navedenih 
postopkih skladno z pooblastili ukrepali na naslednji način: 

-po 104. členu, prvem odstavku, točki 2. so podali 1 predlog za 
ukrepanje pristojnim organom 

-po 104. členu, prvem odstavku, točki 3. so podali sodniku za 
prekrške 2 predloga za postopek o prekršku, 

-po 104. členu, drugem odstavku so po oceni, da gre za 
nepravilnosti, ki jih uporabniki lahko odpravijo z ustreznimi ukrepi 
v poslovanju v zapisnikih podali 24 predlogov o takem ukrepanju. 

4. UGOTOVITVE IN ODLOČITVE 

4.1. Ministrstvo za zdravje 

Za obdobje pregleda: 
celotnega postopka 

Predmet pregleda: 
-postopek prodaje državnega premoženja ^ 

Inšpektor je v pregledu zakonitosti postopkov v P° ^ p<tf., v 
nepremičnine Klinike za žilne bolezni Trnov ^ £t0'a 

Slovenije z nepremičnino poslovnih ProS,or0 a0t0vi'n 

Ljubljani v lasti Mestne občine Ljubljana 
nepravilnosti v postopku. 



PostoPekproti
Zarnen'ave nepremičnin se je smiselno uporabljal 

° čopkih a'S c'.°'°^en 2 Zakonom o javnih financah in Uredbo 
^oženjem0^'6 in dru9ih oblikah razpolaganja z državnim 
Malena ^9otovljene nepravilnosti v postopku so se 
J^iave. v . lmenovanje komisije za izvedbo in nadzor postopka 
C'an niestnen0rn'Si'0 'e bil imer|ovan član, ki je bil istočasno tudi 
Znanja javnih Svet® testne občine Ljubljana, kar je po Kodeksu 

učencev okoliščina, v kateri nastane nasprotje 
jl6niavi. Nada|

lsila ie bila imenovana, ko je bilo že odločeno o 
"^Pravneno'6 '6 inšPek,or ugotovil, da Ministrstvo za zdravje 

i ^'ja, saj s nfslova za prostore na Štefanovi 1, ki jih dejansko 
^ilek Kijni^ ° Pros,ori po menjalni pogodbi izročeni v posest 

Kr!re'znieni mU C6n,ru- Poslovni prostor na Štefanovi 1 je bil 
S^centruT po^oclbo izr°čen v last RS ter posest in užitek ■13.290 00

U,ra2lika v vrednosti Pri menjalni pogodbi v znesku 
Iranski sklad 133 'e bila Preko proračuna RS odvedena v 
d ie skl HZa 'nvest'c'ie v javne zdravstvene zavode, 
u* ^'n'strstvo 2 

s ,svoiimi zakonskimi pooblastili predlagal, 
p.61'''0 Pravna 3 2dravie sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo 
Z(J

6(llog je inšpekfV zvezi z "P01,3150 navedenih prostorov, 
v »avs,Vsne zav ?r u,erne|iGval z Zakonom o investicijah v javne 
p™9'61* neprenvA8:po katerern so sredstva od prodaje in oddaje fehni. icnin in opreme, katerih zdravstveni zavod ne 
l^'cije v ia° nTsvo'e deiavnosti vir sredstev sklada za 

Jn*' 

"ravs,vene zau^'9 namenskega sklada za investicije v javne 

• 1 viavn ovul« uejavnosii vir sreasiev swaaa za 
Pd^' Prenos Dra«*«ravstven0 zav°de. Po mnenju inšpektorja bi ^ ' ul IUS Drn. • --—.v ..UVVSVJO. I V/ I I II I V> I IjU IMOpOIMVIJU ISI 

.8n'' oškodov V'Ce uP°rabe prostorov na ministrstvo lahko 
(v^tveng 2a 

a"'e "amenskega sklada za investicije v javne 
obv 1(0 Pome0-?6' predvsem Pa b' opisani način pridobitve 
Po&fne9a Posto"^ Spre9'ed oz- zaobitev zakonskih določb 
li (j .^onu o javnih f' pripravo Predloga in sprejem načrta nabav 

°Pravljen 
nancah, ki za pridobitev navedenih prostorov 

Sstvoza^r ■ 
Klini*,9r navedlcf^6 'e v. PriPombah na zapisnik zavračalo vse 
^edinirT1 c®ntrom • •0 izvedl° ukrepe za ureditev odnosov s Cl"ako onron, m 'zvr^'l° selitev in posodobitev Klinike za Premo na Zaloški. 

v%rt ,Cla'enaD rii° poročan)u 9l0de ukrepov je ministrstvo vj§jnj 1' *a inevstir° ■ menia|ne pogodbe del kupnine naložen 
kijil,. 1 -325.710 on o '3Vne zdravs,ve zavode, del kupnine v 
'''vJ0 ^ePublika c 

pa i® opredmeten v poslovnih prostorih, 
^a» 6n° Pomeni 'a Pridobila z menjalno pogodbo. Sh... ^nah»:. ' da 8© Vrerinnct nnelnunih nrntttnrnu ,|>reiM allaia v n ' vredn08t poslovnih prostorov 
Ofg. e Strat6q|| eprem'^nlni,ki se bo 3 prodajo, na podlagi 
0|)ra\,KV v letih nePremičnin za potrebe državnih 

in °d 2004 do 2007, ki jo je Vlada RS že 

*a'asn v lavne ' 8pre'e'a> vložila v namenski sklad za 
Sut 

0 Vloženi ,zdrav8tvene zavode. Ukrepi so tako le 
0 *a®eda 8'cer do Prodaje vseh površin, ki jih a Ministrstvo 

'«• Mu, 
^a r °t>di zgodovine 

Prert 
003 leta 

^Qt * 
?0raba Pre9'eda: 

materialne stroike 

iS Pr®9|ed Sreds'va in adaptacije 
dokumentacije potnih nalogov za leto 

inih naloQm°r opozor'1' da so se nekatera izplačila za 
'9-20o? ?r''°9e, toroV u2Vr^ila' ne da bi bili potnim nalogom 

19 zavod no i * P°d,a9e obračun stroškov Do sloval p0 nepotrjenem, neveljavnem 

pravilniku, saj piedlog ni bil potrjen na svetu zavoda in sprejet v 
skladu z Zakonom o računovodstvu. Naloge in organizacija 
računovodstva v muzeju niso bile urejene po 52. členu Zakona o 
računovodstvu. Inšpektor ni predlagal postopka zaradi prekrška 
zoper odgovorno in pravno osebo zaradi zastaralnega roka. V 
letu 2002 je inšpektor ugotovil kršitve pravilnika glede predložitve 
dokumentacije stroškov potovanj. Pojavljali so se tudi primeri 
nepravilnega zaračunavanja odsotnosti in nepravilno 
obračunavanje dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino. 
Inšpektor je predlagal ukrepe, ki naj bi zagotovili natančnejšo 
kontrolo pri izstavljanju in predajanju potnih nalogov, 
dosledno prilaganje vseh prilog, vračila preveč plačanih 
akontacij v predpisanih rokih. 

Ob pregledu sredstev za investicije je inšpektor ugotovil, da v 
letu 2001 in 2003 niso bili pravilno izpeljani postopki javnega 
naročanja za naročila malih vrednosti v skladu z Navodilom za 
oddajo naročil malih vrednosti. Inšpektor sodniku za prekrške ni 
predlagal uvedbe postopkov zaradi prekrškov zaradi zastaranja. 
Tudi v letu 2003 so bile nekatere faze postopkov nedokumentirane; 
zahtevek za izvedbo javnega naročila, povabilo k oddaji ponudbe, 
poročilo o izvedbi naročila male vrednosti. Inšpektor je ocenil, 
da gre za nepravilnosti, ki jih lahko odpravijo ustrezni ukrepi 
v poslovanju, zato je uporabniku predlagal naj jih sprejme. 

Muzej novejše zgodovine Slovenije je poslal poročilo o sprejetih 
ukrepih; z namenom izboljšanja poslovanja so pripravili posebno 
navodilo s podrobno določenim postopkom za predložitev, 
odobritev in obračun potnih stroškov, vskladili so razlike za preveč 
izplačane stroške s tem, da so zahtevali vračilo in obračunali 
premalo izplačane stroške po potnih nalogih. Za izvajanje 
postopkov javnega naročanja za naročila malih vrednosti so 
pripravili novo navodilo ter zadolžili odgovorno osebo. Izboljšali in 
dopolnili pa so tudi finančno poslovanje. 

4.3. Služba Republike Slovenije za evropske zadeve 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
pp 2639- Materialni stroški 
-izdatki za službena potovanja v tujino 

Ugotovitve nepravilnosti ob pregledu potnih nalogov so se 
nanašale na nekatere kršitve Navodila za finančno poslovanje in 
notranjo kontrolo, Uredbe o povračilu stroškov za službena 
potovanja ter Pravilnika o poslovanju s poslovnimi karticami. 
Inšpektor je ugotovil nespoštovanje rokov predložitve potnih 
nalogov v finančni oddelek, zamude vračil preveč izplačanih 
akontacij, napake pri obračunih in še nekatere druge nedoslednosti. 

Inšpektor je ocenil, da ugotovljene nepravilnosti uporabnik 
lahko odpravi sam z ustreznimi ukrepi v poslovanju, zato je 
podal predlog o ukrepanju in uporabnika zadolžil za 
naknadno poročanje. 

Stranka v postopku je že poročala o sprejemu sklepov za 
ukrepanje glede nepravilnosti; predvidena je vskladitev rokov iz 
Navodila za finančno poslovanje in notranjo kontrolo z roki v 
Pravilniku o postopkih za Izvrševanje proračuna, priprava 
podrobnejšega navodila za obračun potnih nalogov, predvidena 
dopolnitev Pravilnika o poslovanju s poslovnimi karticami in še za 
nekatere druge izboljšave poslovanja. 

"•"ouP 
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4.4. Mladinski dom Malči Beličave 

Obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
materialni stroški 
-potni nalogi 
investicije v osnovna sredstva 

Pri pregledu materialnih stroškov je inšpektor ugotovil nekatere 
pomanjkljivosti pri vpisovanju relevantnih podatkov v potne naloge, 
zato je predlagal ustrezne ukrepe v poslovanju, ki bodo za 
v bodoče zagotovile pravilen in točen vnos ter posledično 
tudi pravilen in točen obračun in izplačilo stroškov za 
službena potovanja. 

Inšpektor je pregledal dva postopka naročil male vrednosti za 
nabavo osnovnih sredstev; sesalnika in pamokonvekcijske peči. 
V prvem postopku je ugotovil, da je bil izbran ponudnik, ki je imel 
sicer višjo ceno od ostalih dveh ponudnikov, da pa je glede na 
specifične potrebe glede učinkovitosti delovanja in tudi možnostjo 
naknadnega vzdrževanja pri odločitvi merilo kakovosti prevladalo 
nad merilom cene. V drugem primeru je inšpektor ugotovil kršitev 
določb internega pravilnika za naročila male vrednosti, ker je 
naročnik izbral ponudnika po določbi, ki velja za postopek o 
naročilu nad določeno vrednostjo, naročilo pa je bilo dejansko 
pod to vrednostjo. 

Inšpektor je predlagal, da uporabnik sprejme ukrepe s 
katerimi bo zagotovljeno pravilno in dosledno izvajanje 
zakonsko predpisanih postopkov. 

4.5. Vlada RS Urad za verske skupnosti 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
pp 2844 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
pp 4720 Materialni stroški 
pp 6209 Pomoč verskim skupnostim 
pp 4702 Prispevki duhovnikom 

Pri pregledu postopkov javnega naročanja za nakup opreme za 
tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme in 
pisarniškega materiala inšpektor ni ugotovil kršitev internega 
navodila za oddajo naročil male vrednosti in Zakona o javnih 
naročilih. Pri plačilu obveznosti tudi ni ugotovil kršitev zakonsko 
določenih plačilnih rokov. Pri obračunu potnih nalogov je inšpektor 
ugotovil nekatere nepravilnosti, predvsem kršitev navodila za 
finančno poslovanje ter v enem primeru kršenje Uredbe o povračilu 
stroškov za službena potovanja; preveč izplačano dnevnico, za 
katero je bil že med pregledom narejen počunan, razlika pa vrnjena 
v proračun. Inšpektor je predlagal izboljšave v poslovanju. 

Inšpektor je predlagal naj se izdela podrobnejšo razdelitev 
kriterijev v primerih podelitve večjih zneskov pomoči verskim 
skupnostim kot so običajni zneski. Verske skupnosti naj bi 
imele obveznost poročanja o porabi sredstev. 

Urad je šestim verskim skupnostim plačeval prispevek delodajalca 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi mesečnega 
seznama po najnižji pokojninski osnovi za polno pokojninsko dobo, 
krščanski adventstični cerkvi pa na njeno zaprosilo prispevke za 
zdravstveno zavarovanje vse v skladu s sprejetim proračunom 
in veljavno pravno zakonodajo. Inšpektor pri pregledu prispevkov 
duhovnikom ni ugotovil nepravilnosti. 

KjgVOd" , 
Urad je že podrobno poročal o sprejetih ukrepa v^"11 

finančno poslovanje in Navodilo za podeljevanje p° .^Kt# 
skupnostim so dopolnili v skladu s priporočili in predlog1 

4.6. Filmski sklad Republike Slovenije 

Za obdobje pregleda: 
leto 2002 in 2003, za projekt »Nemir« od 1999 

Predmet pregleda: 
sredstva Ministrstva za kulturo a 

' 
Pri pregledu računov je inšpektor ugotovil, da za 0 ddajo iafj 
za nekatere storitve sklad ni upošteval Navodila za

vZp0sW"te
fl 

naročil male vrednosti, zato je predlagal ukrepe za . n# 
zakonitega poslovanja z javnimi naročili- Pn r..ornj 
nalogov za službena potovanja doma in v tujini insp®' ^0^" 
nepravilnosti. V zvezi z porabo sredstev za prograr^ avtoriflV °|8 
stroške, ki so se nanašali na sofinanciranje ude!|0Z „ da5" i 
producentov na filmskih festivalih je inšpektor ugo ' |e 
avtorske pogodbe med producenti in avtorji sklenj ^ ^ ^ 
dnevnic. Po Zakonu o avtorskih in sorodnih Pra^eno v 
avtorske pogodbe avtorsko delo, zato je bilo nave ^govo^ 
z zakonom. Sklad je dolžan preverjati verodostojno® f pred% 
listin, ki so podlage za izplačilo, zato je inšpe prifjj 
ukrepe za poostritev predhodnih kontrol. v °P bj|a 
je šlo tudi za domnevno davčno nepravilnost, za o|T10gas ^ 
davčna prijava. Ugotovljeno je bilo, da je član na ^ado^,. 
Filmskega sklada istočasno poslovno sodelova j8 ipšp® ^ 
je bilo v nasprotju s sklepom o ustanovitvi sklada, ^ >r°' 
predlagal pristojnemu organu Ministrstvu 
ustrezno ukrepa. ,^> 

fjlffl® o1 

V letu 1999 je sklad sklenil pogodbo o sofinanciranj"^ 31.3^ 
s producentom Emotionfilm, ki naj bi bil konca ^ do^ot)\ je 
Inšpektor je ugotovil, da so bila vsa prizadevanj .pai ^ 
in realizacijo pogodbe s strani sklada neus p0godt,er'tj. 
predlagal, da sklad sprejme ukrepe v smis u 
zakonskih določil za primer neizpolnjevanj 

Inšpektorje že prejel obvestilo o sprejetih ukrepih.®^ vr#0^:' 
da je pričel postopek oddaje javnih naročil n1 ^ je 0'^ 
izbiro ponudnika za tisk promocijskih mat00® 'j $ po^ju z 
sklada izdal navodilo finančno računovodski s ^ v sK^j 
na preverjanju verodostojnosti prejete dokume' jcan ter ao 
določili Zakona o avtorskih in sorodnih 
zakonodajo ter da je ukrepal proti producentu raZreši<0V 

Ministrstva za kulturo pa bo vladi predlaga 
nadzornega sveta. 

4.7. Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane 

Za obdobje pregleda: 
leto 2002 in 2003 

Predmet pregleda: 
Postopki javnih naročil 

naroČi' 
V n'°S 

Inšpektor je pri pregledu postopkov javn 
nepravilnosti; uporabnik ni objavil izida t®*"10®' g^ono"1' 
1. nadstropja in je tako ravnal v nasprotju z v(1e£ 
odločitve o zavrnitvi vseh ponudb, ni objavil "Z1 stan°v. (i,„ 
za obnovo pritličja oddelka z opremo in obn°ra£uns*i 7^'^ 
dela doma. V opravičilo za slednjo kršitev j0 Pr zjnanji tj, f 
navajal, da je bil za izvedbo razpisa zadol 0 ko" 
kot naročnika ga seveda to ne odvezui0^ v )0tu2 

pregledu postopkov za naročila male vrednos 
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za frj2 !avsse jn s) 
ereki salon, oprema za kapelico, obloge in karnise, 

j3®", kijih z^6 '}i'° u90tovJjeno, da so bili postopki izvedeni na 
;e nas,opn0 z ne c'°'°^a- Za pregon navedenih prekrškov je 
^Unavnesk|aHtaran'e'Za obnovo kapelice i0 izvajalec izdal dva 

Pe. Narodi s P°9°dbo, zato je inšpektor predlagal ustrezne 
^opku, y '0 za razna vzdrževalna dela ni bilo oddano po 
n '6 naro/ ?0,0<'a zakon, kar je po zakonu prekršek. V letu 
jtopku, n nar°čilo za razna pleskarska dela oddal po 
5 °9a za n 3 zakon ne določa, zato je inšpektor podal 
nl!.Vn° °8ebo'SM>Pek ° prekršku z°P®r odgovorno in zoper 

'^zano' ^.aročnik ni ravnal v skladu s pravilnikom o y rNn r>a ». 1,1 • avl Idi V oMdUU » 
drževalnih del°C''a ma'e vreclnosti za naročilo zunanje ureditve 

Idi, Pektor i 
n^

0rabnik s 
a<?no 8 svojimi pooblastili predlagal, da 

Praviln0stj jPre'me "strežne ukrepe za odpravo 
*Vitlno> da io n ° lem naknadno poroča. Iz poročila je bilo 

<•8, 

1® upošteval predloge inšpektorja. 

Min istrstvo 

teto200°3i6 Pre9|eda: 

za obrambo 

la: 

Ob 
!'S4^~'8a,oka |ask° šolstvo 

en'e vojaškeaU^n0 'zbrane dokumentacije iz postavke civilno 
Zanar^l roka inšpektor ni ugotovil nepravilnosti. 

sS?tne9a rnat6|!r?dnos,i nar°čnik ni zbiral ponudb za naročilo 
p,avi|U-S 'Vernim 3 Za Nravstveno oskrbo, kar naj ne bi bilo v 

Urrtakni|P^av'lnikom- Inšpektor je ugotovitev o kršitvi 
tonu:U?' '2javo doh '6 naknadno s pripombami na zapisnik nitl kompietov

avitel|a' da je dobavitelj ekskluzivni zastopnik 

pS4 'n *a aWoh'aVne^a naro^i,a za nakup pisarniškega Podi®^ vojajL usne Prev°ze za potrebe slovenske vojske 
^r0č ^aPako s

99a ^°'s,va so navajala napačno pravno 
'istu, '*iđov za ° Z vnosom v obrazce ustrezno popravili. 
Veri* krši, °?nieni naroči" ,udi ni objavil v uradnem 
v°kškil0 iastaranie D°n 'n s,oril Prekr^ek' za katerega pa je že 
^®iv«Pr®Vedanii ;npadnikom centra vojaških šol, ki so v 
%{il ^taza re e9'' maksimalno število možnih točk je 

l<ar Pa nf
r

|
a.fen,anco nabavljeno darilo v obliki športnih 9n'8 9ibainiK 0 P°d|age v Navodilu za preverjanje in 

išpBL, sposobnosti. 
""Pravi?!'® Pfediaoai 

r,ePraviin 8pre'em ukrepov v poslovanju, ki bodo 

^ tllri' • °uDO nrn 'i ' ,w '"""»»o'*" uavouiu puuiuunu 1 ln,0rni akt k » pos,°Pkov javnih naročil, pripravilo 

ePe 0 spre' 
Pa »uđf■ '2Vedboetp?avn reP'h 'e minis,rs,vo navedlo podrobno 

<•9. 

Hjšin, rnl akt i<  M"siopKov javnin naročil, pripravilo 
Ude|eženr„° pravno podlago za eventuelne nagrade erT> v Centru vojaških šol. 

Okr°žn0 
"y<l)0 -J >. 

Ž °bdobie 
r2aVn°,ožils,vo v Ljubljani 8,0 20o3

16 Pr®gleda: 

■^sticijef'^1 
•nvesticijsko vzdrževanje 

*r*004 

Inšpektor je pri postavki materialnih stroškov pregledal več 
računov, naročilnic, dobavnic, potnih nalogov, odredb za plačila, 
kartic dobaviteljev, sklepov, odločb, dokumentacijo v zvezi z 
najemom poslovnih prostorov, čiščenjem, pisarniškim materialom, 
tekočim vzdrževanjem in drugo in pri tem ni odkril nepravilnosti 
v zvezi z zakonitostjo poslovanja oz. postopkov javnih naročil. 

Pregledal je izvedbo naročila za mobilne telefone in video 
nadzornega sistema za zunanji oddelek na Vrhniki iz postavke 
investicij in investicijskega vzdrževanja in ni odkril nepravilnosti. 

4.10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja 

Za obdobje pregleda: 
v letu 2001 in 2002 

Predmet pregleda: 
-dodeljena nepovratna sredstva Veterinarski fakulteti 

Pregled je bil opravljen z vidika zakonitosti porabe subvencij in 
sredstev Veterinarske fakultete pri financiranju in upravljanju 
industrijskega obrata za predelavo ovčjega mesa in sira v 
Senožečah na območju planine Vremščice. 

Inšpektor je ugotovil, da so bila sredstva za nakup tropa pridobljena 
zakonito in porabljena namensko. Po naključno izbranih podatkih 
za pridobitev subvencij na Agenciji za kmetijske trge in razvoj 
podeželja in podatkih Veterinarske fakultete o prejetih subvencijah 
v letih 2001 in 2002 je ugotovil, da so bila sredstva uporabljena za 
namen delovanja Centra za sonaravno rekultiviranje Vremščica, 
ni pa se opredeljeval glede vprašanja potrebnosti nakupa in 
ustanovitve navedenega centra. Inšpektor ni odkril nobenih 
dokazov za utemeljitev suma o nezakoniti porabi sredstev. 

4.11. Ministrstvo za informacijsko družbo 

Za obdobje pregleda: 
leto 2003 

Predmet pregleda: 
pp 1482-Skupni projekti aplikacij v informacijski družbi 
pp 1485-DP e ■ Slovenija, javna uprava 
pp 1488-DP e - Slovenija, gospodarstvo in civilna družba 

1482-Pri pregledu pogodbenih obveznosti po pogodbi za oddano 
javno naročilo »Izdelava študije upravičenosti vzpostavitve 
elektronskega Sistema cestninjenja v prostem prometu« je 
inšpektor opozoril na manjkajoče tretje poročilo izvajalca, s čimer 
je le-ta po mnenju inšpektorja kršil pogodbene obveznosti. Po 
pogodbah s knjižnicami za izvedbo razpisa za »Nakup 
informacijske in komunikacijske opreme v delu opremljanja e- 
knjižnic« so bile knjižnice dolžne predložiti vse kopije 
dokumentacije v zvezi z izvedbo postopka in nakupov opreme in 
stroritev, ki so bile predmet sofinanciranja. Inšpektor je ugotovil 
pomanjkljivosti pri predložitvi dokumentacije. Pri pregledu 
postopkov iz originalne dokumentacije je odkril nekaj kršitev 
navodil za naročila male vrednosti, ministrstvu je podal nekaj 
mnenj. 

1485-lnšpektor ni odkril nepravilnosti. 

1488-Ministrstvo je izvedlo nadzor nad porabo sredstev v okviru 
projekta e-šol, v letu 2003 vzorčni kontrolni pregled ni pokazal 
odstopanj od posredovanih podatkov s popisom opreme na 
terenu. Inšpektor ni odkril nepravilnosti. 
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4.12. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Urad 
RS za mladino 

Za obdobje: 
v letu 2004 

Predmet pregleda: 
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in 
svetovanja za mlade v I. 2004 

Pregled je bil opravljen z vidika domnevnih nepravilnostih. 

Razpis je omogočal prijavo na nacionalni in lokalni ravni, o 
sorazmernosti dodelitve sredstev se inšpektor ni opredeljeval, 
le-to je sodilo v domeno urada. Merilo za dodelitev sredstev aktivno 
članstvo in sodelovanje v mednarodnih organizacijah na področju 
informiranja in svetovanja po mnenju inšpektorja ni bilo prirejeno 
za povsem določenega izvajalca, saj je po podatkih urada vsaj 
pet potencialnih ponudnikov, ki so še ustrezali temu merilu. 

Inšpektor ni ugotovil neskladja z določbami Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna ali drugih nepravilnosti. 

4.13. Ministrstvo za promet Direkcija za ceste 

Za obdobje pregleda: 
v letu 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 

Predmet pregleda: 
Nakup zemljišča za traso ceste 
Najem vozil in uporaba vozil 

Inšpektor ob pregledu razpoložljive dokumentacije v zvezi z 
nakupom zemljišča in trasiranjem ceste Radeljski klanci glede 
domnevnih nepravilnostih ni ugotovil nobenih dejstev, ki bi 
potrjevala sum teh nepravilnosti ali bremenila odgovorne na 
direkciji za načrtno ustvarjanje razlik v ceni za nepremičnine in 
posledično oškodovanje državnega proračuna. 

Inšpektor je pregledal dokumentacijo razpisa za najem vozil v 
letu 1999, pogoje in merila ter postopek do odločitve o pogajanjih 
in sklenitve pogodbe in ugotovil, da ni bilo nepravilnosti v segmentu 
pregleda. Pri pregledu uporabe vozil in Magna kartic je v enem 
primeru ugotovil zlorabo kartice v privatne namene in zahteval 
ukrepe za vrnitev sredstev. Ugotovil je veliko število kršitev 
Uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v 
organih državne uprave in Uredbe o uporabi službenih avtomobilov 
v organih državne uprave ter množico neskladij med podatki iz 
evidenc. Zaradi navedenega je predlagal izvedbo nadzora v 
skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju in notranjih 
kontrolah v MP ter dopolnitev navedenega pravilnika v zvezi 
z odkritimi napakami pri uporabi plačilnih kartic. 

V zvezi z ugotovitvami Inšpekcijskega pregleda je direkcija poslala 
poročilo, s katerim je inšpektorja obvestila o sprejetih ukrepih. 
Ponovno so obvestili In opozorili vse zaposlene na obveznosti v 
zvezi z uporabo službenih avtomobilov, na dosledno vodenje 
evidenc o delovni prisotnosti in vseh drugih evidenc v zvezi z 
uporabo službenih vozil, zaostrili so izvajanje notranjih kontrol ter 
vrnili v proračun neupravičeno izplačana sredstva v znesku SIT 
39.479,57. V dodatnem poročilu pa je direkcija obvestila inšpektorja 
tudi o izvedenem nadzoru nad delovanjem notranjih kontrol, 
ugotovitvami v nadzoru in izvedenih ukrepih za odpravo 
nepravilnosti. S tem je direkcija vzpostavila dodatne notranje 
kontrole, ki bodo omogočale sprotno ugotavljanje neskladnosti, 
oz. vzpostavile ustrezne mehanizme, ki bodo preprečevale 
uporabo službenih vozil v nasprotju z vladno uredbo. 

4.14. Ministrstvo za notranje zadeve Policij0 

Za obdobje preg'eda: 
leto 2002 

Predmet pregleda: 
javni razpisi za nabavo službenih uniform in druge 

Za nabavo službenih uniform in ostale opreme v ie| ^s« 
naročnik delil naročila na manjše nabave z name11 ' „3(0^, 
izognil javnemu razpisu. Z navedenim načinom nab n0ira^ 
kršil Zakon o javnih naročilih, kar je pred tem ugotovi a tuj> 
revizijska služba v ministrstvu. Tovrstne nabave je 0pre'TlC;; 
ožje ministrstvo. Zaradi nekaj neuspelih razpisov !"' 
bilo po mnenju inšpektorja onemogočeno izv I 
Pravilnika o rokih trajanja osebne in dopolnilne oprem • ^ 
nadomestilu, nakupu opreme in °PrerTI''an'Ube0not- 
zaposlenih delavcev ter Zakona o policiji glede osk ra^ 
je tudi kršitev postopka v delu sestave poročila z nav 
za zavrnitev ponudnikov. , 

Inšpektor je predlagal, da se izvajanje 'aV" p0 
prenese na Policijo ter naj se izvajajo Posto''kon in 1,8 

ali omejenem postopku, ki ga določa *a 

postopkih za naročila malih vrednosti. 

Ministrstvo je na zgornji predlog o prenosu izvajenii^ pos|0j^ 
odgovorilo, da bi tudi s prenosom izvajanja toV

strOkovni^°en0 
izvajale iste osebe, saj je komisija sestavljena ,lnezadfV 
tako policije kot ožjega ministrstva, ki so zadolz 
področje, sicer pa je način organiziranosti iavn®=aj3 
domeni ministrstva v širšem smislu. Postopke 1 ^ fjnai* 
izvajanje javnih naročil v skladu z Navodil0 jnS|dmp'^ 
poslovanju in izvajanju javnih naročil v MNZ terte 
izvedbe javnih razpisov. ^ 

Policija je v poročilu o izvajanju ukrepov na P' _„apflp°^ 
sporočila, da je v letu 2004 pristopila k izvajanju aa ^ rff 
ter pripravila strokovne podlage za javni razp prevejj% 
postopku za 62 artiklov, ki so jih po predho n

( _a so 9'm 
tržišča ponudnikov oblikovali v 15 sklopov. Poleg.^ov,|e $ 
in uskladili zahtevane tehnične specifikacije te jZv#i° jj v 
po postopkih oddaje naročil malih vrednosti Pa^^.Q obliku 
specifične artikle osebne opreme, ki se ne iti zaK°n" 
sklope in ne presegajo mejne vrednosti, ki jo 0 

4.15. Ministrstvo za gospodarstvo 

Za obdobje pregleda: 
od 2001 

Predmet pregleda: 
Postopek odprodaje državnega premoženja 

V pregledu zakonitosti postopkov v Pos,opk'h J?I|<a ' 
premoženja v obliki 80% deleža v družbi Štetei ^ pris ^ 
je bilo ugotovljeno, da proračunska inšp® ka tet"1' uvfl' 
konkretni zadevi. Pravna oseba družba S'slen

|
,.a 2ak°n 

ni spadala med pravne osebe, za katere ve I za V^4 
financah. Določbe tega zakona so se upor . irrtf ^ 
kapitalskih naložb, ki jih Ima pravna oseba, v dglejs ,). 
več kot 50% vseh delnic ali več kot 50 % P°s*. rmsl<a $$ 
mati) v drugih gospodarskih družbah (h ' drui"3^' 
Sistemska tehnika d.0.0. je bila namreč hčerin ^ 
Stroji in tehnološka oprema d.0.0. in n0eiovens,<",

konu.|(J 

Slovenskih železarn d.d., temveč »vnukinja« „ zi Slovenskih železarn d.d., temveč > 
d.d., tako nI izpolnjevala prej navedenega pogoi8 po i 

poročevalec, št. 114 10 
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Po"ieni, da 2 Pr°dajj rirt.„a pr°dajo deleža rii bilo treba upoštevati določil o 
nega premoženja. 

<3fadi i 
>m-s,r0"! pr"si'ne poravnave je prišlo v družbi Slovenskih 
' 'e '"špekt 'n ,ehnološka oprema d.o.o. do tolikšnih sprememb, res°rnemu J?-r ?rec"a9al ministrstvu za gospodarstvo kot 

J?®" u odi0g lnistrstvu' da v skladu s pristojnostjo po 
dv'5nih drnjh o potrebi P° spremembi programa prodaje 

»i ^ kjer i 5'0v
v
enske železarne d.d. iz leta 2001 in sicer e'e*arn d.d !! 0,očen poslovni delež Holdinga Slovenskih 

tet'6'5 Privati? 0d.visnih družbah in tudi v delu, kjer je opisan 
°'°4ka « aC''e družbe Slovenske železarne - Stroji in Ka »Prema d.o.o. 

^ °bČ'na2a9orjeobSavi 
l6to°2003ie Pre9'e«a: 

p0st°Pki 2ad9J-da: 
Zevania in namenska poraba sredstev iz državnega 

'n®Pekt0r • 
da občina ni v 

*ih zadolž 
inistrstvu ; 
,vi z amrtiz 
tecijskim n 
ju inšpek 

dt^10 .S,,0*"-; sPrajetem proračunu za lelo 2003 predvidela 
Del,' Po9odbo 0 

S,ev za investicijo Kulturni center-Delavski 
I>3Wkiđo,T1PaioS8?e'OVan'u z ivestitorjem Kulturni center - rw, 1 *a deie^ L sklenila le za delež iz lastnega proračuna, ne 

Ministrstva »'aje občina prejela kot sofinanciranje države 
Pod°bnim2a lturo- Inšpektor je predlagal ukrepe v 

nepravilnostim v bodoče. 

da m""Ka 0 PoštrTJk ua 0DCina ni v celo,i upoštevala določil 
Po« a °bčina i? 2ado|ževanja občin, ki med drugim določa, 
^>°*adolž>niS,rS,VU za ,inance dostaviti končno različico 
krecJjJ'eni,T1 amonij' «amrtizac'jskim načrtom, saj ni razpolagala 

■mi P° mnen aC',SWm načrtom ni,i ob začetku odplačevanja 
Pogodbi - 'n^Pektoria so bila nekatera določila v 

^Vst!^9 °Pravi93 'Ud' ^'n's,rs,vu za zdravje kot pristojnemu 
if| Pro ' 2avo(j l?adzor nad sredstvi sofinanciranja za javni 5.1. Predlogi In priporočila 
*arawleri končn'n '° predvideva pogodba o sofinanciranju 

dom Za Poro^''° občine o zaključku investicije 

4.17. Ministrstvo za zunanje zadeve 

Za obdobje pregleda: 
v letu 2003 

Predmet pregleda: 
Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino 

Pri pregledu dokumentacije so bile ugotovljene določene kršitve 
in nepravilnosti, za katerih odpravo so bile že v času trajanja 
postopka izvedene nekatere aktivnosti, tako so naknadno 
vzpostavili terjatve za povrnitev sredstev za neupravičena 
izplačila stroškov hotelov, ki so bili plačani preko diplomatsko 
konzularnih predstavništev za varnostnike ministra ter za preveč 
obračunane in izplačane dnevnice. Ugotovljene so bile kršitve 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS in Uredbe o 
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino ter Navodila o 
skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb, ker finanačna 
služba ni bila organizirana v smislu navodil za učinkovito finančno 
poslovanje, preprečevanje napak in zlorab. Po mnenju inšpektorja 
je bil vzpostavljen sistem notranjih kontrol neustrezen, saj ni 
preprečeval napak pri obračunih izdatkov za službena potovanja 
v tujino. Inšpektor je podal predloge za ukrepe v poslovanju 
z obvezo o naknadnem poročanju v zvezi z neizkazano 
upravičenostjo za službeno potovanje, prilaganjem usteznih 
prilog k obračunom potnih nalogov, načrtovanjem poti in 
vodenjem evidenc, naknadnih dokazil za nekatera vračila, 
doslednim delom finančne službe ter internim Navodilom o 
finančnem poslovanju. 

V pripombah na zapisnik je ministrstvo podalo nekatera dodatna 
pojasnila, v poročilu o sprejetih ukrepih pa je inšpektorja podrobneje 
seznamilo z ukrepi, ki jih je izvedlo za odpravo nepravilnosti. 

PREDLOGI ZA UKREPANJA V POSLOVANJU 
UPORABNIKOV IN IZVAJANJE UKREPOV 
PODANIH V POROČILU ZA OBDOBJE II. 
POLLETJA 2003 

■"uom 7a --■■v uuv/iiio u £čtMjui;iuj investicije 
dei6j 

n°sti nj i, 
9°r'f■ Po mnenju inšpektorja občina svojih 

1,1 8o,inanri° "!la v skladu 8 sprejeto dinamiko in ®nciranj 
s%n®led 

ru5toni,Cirania dr°žSa°Pk0V. i^nega naročanja iz naslova 
?61 ^ta|U 2a izbor i?V9 Za invest'cijo Osnovne šole je bila v 
'*'<!« n°

v|i0na nsnrs3',8'03 9redbeno, obrtniških in inštalacijskih 
a<)lo{a

0s,0Pka z* T°st 'n 8'cer naročnik-občina nI objavil 
*akon. oddajo javnega naročila v roku, ki ga 

U$tva« s Prejer 
a9®nci?rie ProstorskihSredS,Vi za sofinanciranje projektov za 
^kurf,..^2 za re | po9°iev za razvoj novih dejavnosti Javne 
Vs°i8tr 'e ugow[1alni razvoi i0 Inšpektor iz pregledane 
"0<1leti(>e*no dokum' nepravi|nosti; občina ni razpolagala z 

Obijana Pogodba z izvajalcem Cestnim 
'•flngk Vania obv«. Pomanjkljiva v določanju načina 

°Pr«de||en| de,eži občine so bili v raznih 
različno. 

Proračunski uporabniki so nekatere predloge in priporočila, 
podane v inšpekcijskih pregledih prvega polletja upoštevali že 
med postopki, nekatere pa kasneje in so o tem naknadno poročali. 
Nekatera izvajanja po predloženih predlogih pa bo mogoče 
preveriti šele ob naslednjih pregledih. 

5.2. Izvajanje ukrepov po naknadnem poročanju 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Podani predlogi inšpektorja so se nanašali na ukrepe za 
vzpostavitev celovitega učinkovitega informacijskega sistema in 
na strokovni pregled stanja v vseh invalidskih podjetjih predvsem 
s stališča odstopljenih sredstev. 

Ministrstvo ni poročalo o ukrepih v zvezi z vzpostavitvijo 
celovitega učinkovitega informacijskega sistema. Navedlo je le, 
da trenutno ni možno vzpostaviti celovitega zajemanja in 



računalniške obdelave podatkov glede odstopljenih prispevkov, 
saj način prikazovanja teh sredstev v računovodskih standardih 
ni predpisan, posledica tega pa je različno prikazovanje sredstev 
v bilancah invalidskih podjetij. Pregled stanja odstopljenih sredstev 
zbirajo s pomočjo vprašalnikov in bilanc. Po predlogu zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je predvidena 
obvezna revizija računovodskih izkazov. Strokovna komisija ima 
po veljavni zakonodaji premajhna pooblastila za učinkovit nadzor 
nad poslovanjem invalidskih podjetij, zato predlog novega zakona 
daje tudi strokovni komisiji večje pristojnosti. 

Vlada RS Servis skupnih služb 

V zvezi z inšpekcijskim pregledom in podanimi 
predlogi je Servis skupnih služb inšpektorja obves i ^>1 
Fotokopiranje kot lastno dejavnost bo v prihodnj cj.| cePe 
opravljati, podrobneje je poročal o spremenjeni ka n0veTl 

za fotokopiranje za leto 2003. Cenik cen za letovan] na|niš^ 
nazorno prikazuje tudi DDV, v načrtu je nabava ra 
programa za podporo izvajanja počitniške dejavnos < 
je pravilnik z natančnejšimi opredelitvami. 

Ministrstvo za obrambo 

Za odpravo nedoslednosti v postopkih javnih naročil je ministrstvo 
inšpektorja podrobneje obvestilo o ukrepih, med drugim tudi o o 
računalniški aplikaciji za tedenska poročila, ki bodo izkazovala 
rok, do katerega mora naročnik objaviti izid javnega razpisa v 
Uradnem listu. 

Občina Podiehnik 

Župan občine je navedel, da si bo prizadeval, da bodo obvezne 
proračunske rezerve oblikovali v proračunih ne glede na drugačne 
poglede in potrebe. Pri načrtovanju proračuna, predvsem pri 
investicijskih odhodkih se bodo izdatki načrtovali v okviru 
proračunske zmogljivosti, tako ne bo likvidnostnih težav in s tem 
povezanega karatkoročnega zadolževanja preko dopustnih meja. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ^ 

V pogodbi o financiranju programa devn.°xg'noP0^'! 
informacijskih znanosti za leto 2004 je po novem doto ^oDj® ? 
o namenski porabi sredstev z roki za določen0 ^ 
raziskovalno-razvojnih in infrastrukturnih skuP'na

s prim6^ 
prikazom porabe sredstev tudi iz drugih virov za le 
planiranih stroškov v okviru programa dejavnosti ^ smis 

2004. Na področju javnega naročanja je ministre
0|,raiflVl8l,!S 

dodatne pomoči šolam pri izvajanju nalog izvedJo i ,pjSov 
objavilo članek na temo sprememb in dopolnitev P sp|etn 
tem področju, zasnovalo projekt pravne pomoči P ^viino5"' 
strani ter podalo usmeritve s poudarkom na tistih n 
ki so jih organi nadzora večkrat ugotovili. 



Por°čiio 

f|NANČNI STABILNOSTI IN NADZORU 

BANČNEGA POSLOVANJA 

^A20- IV 

SlOVenije 

24.00-0193/04 
10.2004 

5| 
panl(i Slov6nii''6/P0ši''a v sk,adu z določili 26. člena Zakona < 
počilo«.:- 1 <Uradni list RS. št. 58/02 in 85/02 - nonravfikl 

O 
P ""'"OfinaVi* " ""'h "st Rs> 58/02 in 85/02 - popravek), 

® v*oru EVro 
n' stabilnosti in nadzoru bančnega poslovanja. 

d*oru banin cen,ra'ne banke je dosedanje Poročilo o 
®9a poslovanja, ki ga je Državnemu zboru 

pošiljala zadnja leta, razširjeno s Poročilom o finančni 
stabilnosti. 

Pri razkritju podatkov in informacij, ki zadevajo nadzor kreditnih 
institucij (bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb), je potrebno 
upoštevati 59. člen Zakona o bančništvu, ki podrobneje 
opredeljuje vsebino podatkov, ki so pomembni za izvrševanje 
nalog in pristojnosti Banke Slovenije, ter organe, katerim sme 
Banka Slovenije posredovati podatke. 

Mitja Gaspari, l.r. 
Guverner 

0 
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UVOD IN GLAVNI POVZETKI 

V skladu s 4. členom Zakona o Banki Slovenije (UL RS, št. 58/02) je temeljni cilj centralne 
banke, poleg zagotavljanja stabilnosti cen, tudi prizadevanje za finančno stabilnost ob 
upoštevanju načel odprtega tržnega gospodarstva. V tem okviru je Banka Slovenije podobno kot 
nekatere druge evropske centralne banke letos začela z letnim objavljanjem Poročila o finančni 
stabilnosti. 

finančno stabilnost opredelimo kot stanje, v katerem komponente finančnega sistema - finančni 
trgi, finančne inštitucije in infrastruktura - delujejo brez motenj in v katerem vsaka komponenta 
finančnega sistema zagotavlja največjo možno mero prožnega odzivanja na morebitne šoke. 
Tako je namen Poročila o finančni stabilnosti na podlagi razpoložljivih podatkov oceniti 
robustnost finančnega sistema - zlasti bančnega sektorja - na morebitne motnje, ki bi se lahko 
■širile na več finančnih inštitucij in s tem ovirale finančne trge pri učinkovitem izvajanju 
finančnega posredništva. Pozornost je usmerjena v zaznavanje in opozarjanje na sistemska 
geganja in ne na varnost ter stabilnost poslovanja posameznega subjekta finančnega trga. 
^'ednji so pod neposrednim nadzorom pristojnih nadzornih inštitucij posameznega segmenta 
finančnega sistema. 

Poročilo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi je namenjen analitičnemu spremljanju dogajanja v 
bančnem sektorju in deloma v sektorju nedenarnih finančnih posrednikov ter pomembnejšim 
Sospodarskim gibanjem, ki vplivajo na dogajanje v finančnem sistemu. Drugi del poročila je 
namenjen strokovnim prispevkom, ki so povezani s problemi ohranjanja finančne stabilnosti. 

dobiček v bančnem sektoiju je bil v letu 2003 realno večji za 1,5%, vendar pa so kazalniki 
onosnosti poslovanja bank nekoliko slabši kot leta 2002 Razlog za to je predvsem v vztrajnem 

nadaljevanju procesa zmanjševanja neto obrestne marže, ki se je do aprila 2004 zmanjšala na 
>7%. Njeno zmanjševanje se zrcali v zmanjšanem deležu neto obresti v bruto dohodku bank kot 

najstabilnejšem delu njihovega dohodka. Na drugi strani neto neobrestna marža zadnji dve leti 
ostaja na približno nespremenjeni ravni 1,8%. Kljub temu pa zlasti manjše banke v večinski 

omači lasti postajajo vedno bolj dohodkovno odvisne od razmeroma bolj variabilnih prihodkov 
12 finančnih poslov. Ugodne poslovne rezultate v preteklem letu in prvih mesecih letošnjega leta 
So banke uspele zadržati tudi na račun manj oblikovanih rezervacij v letu 2003 in deloma 
znižanja deleža operativnih stroškov v svojem bruto dohodku v tekočem letu. 

j^zmeroma hitro zniževanje obrestnih mer zaradi procesa nominalne konvergence ob vstopu 
ovenije v EU je banke sililo v agresivno konkuriranje za večje tržne deleže na posojilnem 

^roces razmeroma hitrega zniževanja depozitnih od posojilnih obrestnih mer je v letu 
, , Se zlasti v začetku leta 2004, postajal vedno manj izrazit, saj so se nekatere depozitne 

rastne mere občasno znižale že pod inflacijsko stopnjo, kar je za dolgoročno ohranjanje 
ne strukture virov bank nesprejemljivo Na zaustavitev ali vsaj upočasnitev nadaljnjega 

?^esa zniževanja bančnih obrestnih mer opozarjajo tudi prvi znaki ponovne normalizacije 
'ona krivulje donosnosti zakladnih menic na primarnem trgu (nc pa tudi na sekundarnem 

medtem ko je časovna struktura obrestnih mer na medbančnem trgu še naprej padajoča. 

^godna gospodarska gibanja, ki se kažejo zlasti v zviševanju stopenj rasti BDP, povečevanju 
rabe prebivalstva in nizkih obrestnih merah, so bankam omogočila povečevanje kreditne 
ivnosti. Tako se je stopnja rasti posojil nebančnemu sektorju v prvi polovici leta 2004 

30°/ '*a'a ^°/o ^'j"b temu ostaja kreditna rast na nižjih ravneh kot leta 1999, koje presegla •• Ob tem je treba opozoriti na povečevanje koncentracije velike kreditne izpostavljenosti po 
*n ah, saj se je število bank z vsoto velikih izpostavljenosti nad 200% kapitala v letu 2003 

alo na 8, kar kaže na povečevanje kreditne izpostavljenosti bank do velikih dolžnikov. 

'"oj,, 
efJbe, 
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Prav tako banke naglo povečujejo svojo kreditno izpostavljenost v tuji valuti, ki je sredi leta 
2004 že dosegla tretjino vseh posojil nebančnemu sektorju. Kljub povečani kreditni aktivnosti 
ostaja delež vrednostnih papirjev v aktivi bank razmeroma velik - 34% konec leta 2003 - in se 
le postopoma zmanjšuje, kar predstavlja za banke precejšen obseg sekundarne likvidnosti. 
Povečana konkurenca bank na posojilnem trgu se kaže tudi v propagiranju nekaterih vrst 
posojil, ki so z vidika ohranjanja finančne stabilnosti manj zaželena. To velja zlasti za ponudbe 
posojil prebivalstvu na podlagi zastave enot premoženja vzajemnih skladov, ki jih upravljajo 
Družbe za upravljanje (DZU) v večinski lasti istih bank. 

Povečevanje kreditne aktivnosti se odraža v povečanju izpostavljenosti bank do komitentov, ki 
spadajo v skupino t. i. ponudnikov potrošnih cikličnih dobrin (npr. tekstilna, avtomobilska, 
pohištvena industrija itd ), in s 43% celotne kreditne izpostavljenosti znatno presegajo podobno 
povprečno strukturo posojil bank v EU. To v primerjavi s povprečjem EU kaže na večjo 
prociklično občutljivost kreditne aktivnosti slovenskih bank, kar lahko negativno vpliva na 
stabilnost posojilnega trga med recesijo. 

Proces nominalne konvergence obrestnih mer je neugodno vplival tudi na način financiranja 
kreditne aktivnosti bank. Zniževanje depozitnih obrestnih mer je namreč delovalo tako na 
skrajševanje ročnosti varčevanja kot na povečevanje deleža deviznih vlog, hkrati pa so se 
zniževale stopnje rasti vlog nebančnega sektorja, pod 7% v začetku leta 2004. Predvsem banke 
v večinski tuji lasti so povečale vire financiranja iz tujine. Medtem ko so zlasti manjše banke v 
večinski domači lasti povečevale svojo odvisnost na strani virov od vlog večjih deponentov, kar 
lahko predstavlja določeno tveganje za uspešnost njihovega upravljanja z likvidnostjo. 

Ob povečani rasti posojil, ki je v letu 2003 po štirih letih znova presegla rast bilančne vsote, se 
je kreditno tveganje bank, meijeno z bonitetno strukturo posojil, izboljšalo. Delež posojil, 
razvrščenih v bonitetno skupino A, je marca 2004 zrasel na 80,9% razvrščene aktive, hkrati pa 
seje delež slabih posojil (bonitetni skupini D in E) zmanjšal na 3,5% razvrščene aktive. Vendar 
je pozitivno spreminjanje strukture razvrščene aktive pod močnim vplivom ugodni n 
gospodarskih razmer zaradi povečevanja gospodarske rasti in vstopanja v EU. Na domaČem 
posojilnem trgu je namreč mogoče opaziti, da so se povečevale premije za tveganje za nova 
bančna posojila, odobrena komitentom, razvrščenim v bonitetno skupino B, kar že lahko odraža 
prva pričakovanja o spremembi kreditnega tveganja v smeri zmernega poslabšanja. To drži tako 
za dolgoročna devizna posojila kot za tolarska kratkoročna posojila domačih bank. Hkrati so se 
premije za tveganja za najeta posojila podjetij v tujini v letu 2004 bolj zmanjšale kot premije za 
tveganja bančnih posojil, najetih v tujini, kar je izboljšanje bonitetnih ocen deželnega tveganja, 
ki so ga mednarodne agencije Sloveniji prisodile v začetku letošnjega leta. 

Povprečna kreditna tveganost izpostavljenosti do prebivalstva je manjša od tveganosti preostale 
izpostavljenosti, vendar je bilo marca 2004 kar 52% bančnih posojil prebivalstvu zavarovani 
pri slovenskih zavarovalnicah in 16% z zastavo nepremičnin. Večina zavarovanih posoji 
prebivalstvu je bilo zavarovanih pri eni sami zavarovalnici, kar spravlja banke pri kreditnem 
tveganju do prebivalstva ob njegovi realizaciji v odvisnost od solventnosti ene same flnancn 
inštitucije. V prihodnosti pričakujemo naraščanje deleža hipotekarnih posojil, zlasti zaraa 
sproščanja sredstev iz naslova prve generacije NSVS. Vendar tudi pri tej obliki zavarovanja 
kreditnega tveganja bank lahko pričakujemo zmanjšanje stabilnosti, saj je verjetno, da se 
zaradi neenakomerne časovne razporeditve obsega varčevanja v preostalih shemah N5> 
povečevala variabilnost cen na nepremičninskem trgu. Kljub temu bo povečana diverzifikac J^ 
oblik zavarovanja bančnih posojil pozitivno vplivala na povečano stabilnost pri upravljanju 
kreditnimi tveganji bank do prebivalstva. 

Spremembe v strukturi premoženjskih bilanc bank, način financiranja bank in ve^ 
povpraševanje po deviznih posojilih se odražajo v povečanju likvidnostnega tveganja 

poročevalec, it. 114 18 
11.no vetiv 



tveganja sprememb deviznega tečaja pri bankah. Odprta devizna pozicija bank je bila aprila 
2004 dolga v višini 51% kapitala bank in se je glede na konec leta 2002 in konec leta 2003 
krajšala. Pri tem je treba upoštevati, da so banke v večinski tuji lasti izkazovale bolj zaprto 
devizno pozicijo ob upoštevanju obsega začasno prodanih deviz Banki Slovenije (-8% kapitala 
bank), medtem ko so banke v večinski domači lasti izkazovale bolj zaprto devizno pozicijo brez 
upoštevanja omenjenega inštrumenta Banke Slovenije (-12% kapitala bank). Čeprav seje obseg 
začasno prodanih deviz Banki Slovenije precej zmanjšal, z 10% na 5,7% bilančne vsote bank v 
Prvih mesecih letošnjega leta, so banke ostale z dolgo odprto devizno pozicijo. 

Paradi že omenjenega krajšanja ročnosti vlog in povečevanja deleža dolgoročnih posojil so se 
P° odpravi indeksacije obrestnih mer povečala obrestna tveganja v bankah. V letu 2003 se je 
razlika med povprečnim obdobjem spremembe obrestnih mer na aktivi in pasivi bilance bank 
Povečala z 2,4 meseca na 4 mesece. Ker se zmanjšuje delež vrednostnih papiijev med 
naložbami bank in povečuje deiež posojil z nominalno fiksno obrestno mero, hkrati pa se 

rajšajo ročnosti vlog, se bo povečevanje obrestnega tveganja nadaljevalo še v letu 2004. 

Solventnost bank ostaja na ustrezni ravni. Vendar se v razmerah povečane kreditne aktivnosti 
ank v tekmi za tržni delež pritisk na zmanjševanje njihove kapitalske ustreznosti stopnjuje in 
1,1 banke v iskanje novih virov kapitala, ki bi jim omogočali nadaljnjo rast. Tako se je 
apitalska ustreznost bank v prvem četrtletju 2004 znižala na 11,2%, pri čemer je skupina petih 

"ajvečjih bank, kjer so tudi nižje stopnje rasti, dosegla manjšo kapitalsko ustreznost (10,4%) kot 
, Pma drugih bank (12,8%). Zmanjšanje kapitalske ustreznosti pa ni samo posledica večje 

editne rasti, ampak tudi sprememba regulative Bonitetni predpisi so vplivali na izračun 

utež^^6 tVe^ane aktiva, ker pri nekaterih vrstah kreditne izpostavljenosti bank upoštevajo višje 

£ 
eprav so se stopnje rasti bančnih posojil, odobrenih prebivalstvu, povečale, ostaja zadolženost 

'oija prebivalstva pri bankah na nižji ravni kot leta 1999. Finančni vzvod podjetniškega 
e 'oija se je vse do leta 2002 trendno povečeval, v letu 2003 pa se je ustalil na vrednosti iz 

hodnega leta. Hkrati je sektor podjetij s povečevanjem naložb v tujino zmanjšal kratko 
prto devizno pozicijo v tuji valuti z 8% na 2,7% aktive. 

®anka Slovenije opravlja nadzor nad bankami in hranilnicami ter od sprejema Zakona o 

• . »*tvu leta 1999 tudi nad hranilno kreditnimi službami. Nadzor Banke Slovenije se izvaja z 
Janjetn dovoljenj, analiziranjem poslovanja kreditnih institucij in pregledi poslovanja na 
e«i (in poslovnih enotah) subjekta nadzora. Banka Slovenije v rednih časovnih intervalih 
niija in preverja ali opravljanje dejavnosti poteka skladno z zakonodajo. Tak nadzor se vrši 

itd'?" VTSt' Prek° rednega poročanja Banki Slovenije (dnevno, tedensko, mesečno, trimesečno j Ko Banka Slovenije informacije prejme, jih analizira in za nazaj ugotovi morebitna 
Dru°flan"'a ali nepravilnosti. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, Banka Slovenije ukrepa. 

ob«;80 °k''k° "adzora predstavljajo pregledi poslovanja na sedežu subjektov nadzora, ki 
Slo ^aj° tUC*' Pravilnost in poštenost poročanja o svojem poslovanju nadzorniku - to je Banki 

Pregledi poslovanja bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb potekajo po vnaprej 

bančCnem koledarju aktivnosti, letnem načrtu dela Banke Slovenije - oddelka Nadzora 
u ,neSa poslovanja. Pri sestavi letnega načrta dela oddelek Nadzora bančnega poslovanja 

inst t - Z'ast' Pomen posamezne kreditne institucije na trgu. Večje in/ali bolj tvegane kreditne 
k d

uc,je so deležne večje pozornosti Banke Slovenije kot ostale. Poleg rednih pregledov 
j2v •' . institucij, ki so lahko celoviti pregledi ali pregledi določenega-ih področja-ij, se 
ugot aj° tU(*' 'zrec*n' pregledi, ki jih po potrebi izvaja Banka Slovenije na lastno pobudo (npr. če 
delo0"' POtenc,alno nevarnost sistemskega tveganja za ves bančni sistem kot npr. pregled 
na S'Stemov 23 podporo kartičnega poslovanja, uvajanje transakcijskih računov itd.) ali ud° drugega organa ali osebe. Naloga nadzornika ni verifikacija vsake poslovne 
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odločitve kreditne institucije, temveč je odgovornost za stabilno in varno poslovanje kreditne 
institucije v pristojnosti vodstva kreditne institucije in njenih organov upravljanja. 

Nadzor Banke Slovenije, oddelka Nadzora bančnega poslovanja poteka na solo in konsolidirani 
osnovi. Poleg standardnih področij (kapital, kvaliteta aktive, upravljanje, dobičkonosnost m 
likvidnost), nadzor zajema tudi nadzor nad upravljanjem s tržnimi in drugimi tveganji ter nadzor 
pravnih in fizičnih oseb v primeru utemeljenega suma, da opravljajo bančne storitve, ne da bi za 
to pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Nadzor bančnega poslovanja ima tudi naloge, k1 

izhajajo iz Zakona o potrošniških kreditih, Zakona o preprečevanju pranja denarja in Zakona o 
plačilnem prometu. Na področju informacijske tehnologije je pozornost namenjena predvsem 
zahtevam po večji zanesljivosti in varnosti informacijskih sistemov. 

Poleg analiziranja poslovanja bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb ter pregledov 
poslovanja na terenu, oddelek Nadzora bančnega poslovanja Banke Slovenije vzdržuje redne 
stike z vodstvi kreditnih institucij, med drugim tudi v obliki rednih letnih sestankov v okviru 
zaključka celovitega pregleda ali posebej. Ti sestanki so namenjeni predvsem oceni rezultatov 
poslovanja ter položaja kreditne institucije in seznanitvi s strategijo nadaljnjega razvoja 
Izmenjava mnenj in informacij med nadzorniki in vodstvom kreditnih institucij je tudi pogoj za 
pravočasno ustrezno ravnanje ob morebitnih težavah v poslovanju kreditne institucije. Poleg ten 
sestankov so organizirani tudi sestanki z zunanjimi revizorji v primeru težav pri posamezni 
kreditni instituciji ali v primeru odprtih strokovnih vprašanj. Sodelovanje z notranjimi revizorji 
poteka kontinuirano 

Poleg pregledov kreditnih institucij v Sloveniji so inšpektorji Nadzora bančnega poslovanja 
nadaljevali s pregledi bank v tujini, ki so delno ali v celoti v lasti slovenskih bank. Na podlagi 
sporazumov o sodelovanju s tujimi nadzornimi institucijami je bil v letu 2003 opravljen pregle 
poslovanja hčerinske banke Nove Ljubljanske banke v tujini (LHB Internationale Handelsban 
Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main). V prvem polletju 2004 sta bila v sodelovanju z 
makedonskimi in črnogorskimi nadzorniki opravljena pregleda poslovanja še dveh hčerinski 
bank NLB v tujini (Montenegro banka, Črna gora in Tutunska banka, Makedonija) 

V zadnjem letu in pol so bili sklenjeni še nekateri novi sporazumi o sodelovanju s tujimi 
bančnimi nadzornimi institucijami in sicer avgusta 2003 z belgijsko nadzorno institucijo 
Commission Bancaire et Financiere, oktobra 2003 s Centralno banko Črne gore, decembra 200 
z bolgarsko narodno banko (Bulgarian National Bank) in junija 2004 z Narodno banko Srbije 
Sporazumi o sodelovanju nadzornikov pa so sklenjeni tudi z domačimi nadzornimi institucijam 
in sicer z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor. Ban 
Slovenije je tudi v letu 2003 in 2004 sodelovala z obema domačima finančnima nadzornim^ 
institucijama predvsem z izmenjavo podatkov in informacij v skladu s pravilnikom 
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov in podpisanimi sporazumi o sodelovanju 
Nadzorne institucije so v večini primerov opravljale nadzore samostojno. 

V letu 2004 se je nadaljevala konsolidacija bančnega sektorja Začel se je postopek redn® 
likvidacije Slovenske investicijske banke in prišlo je do pripojitve številnih hranilno kredi 
služb k Zvezi hranilno kreditnih služb in drugim kreditnim institucijam. Po 1. maju 2004 smo 
Banki Slovenije začeli prejemati številna obvestila tujih nadzornih institucij, v katerih n 

obveščajo, katere tuje banke želijo neposredno opravljati bančne in druge finančne st°ntv^. 
Sloveniji. Kljub drugačnim pričakovanjem, zaenkrat zaradi vstopa v Evropsko unijo še ni Prl 

do preoblikovanja nobene od petih hčerinskih bank v Sloveniji v podružnico. 

V letu 2003 so Banko Slovenije obiskali člani dveh mednarodnih delegacij in sicer strokovnjak^ 
evropskih nadzornikov v okviru misije Peer Review (aprila 2003) in strokovnjaki Sveto ^ 
banke in Mednarodnega denarnega sklada v okviru programa ocene finančnega sektor) 
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Financial Sector Assessment Program Update (novembra 2003). Namen obiska predstavnikov 
nadzornikov iz različnih evropskih držav aprila 2003 je bilo preveriti v vseh slovenskih 
nadzornih institucijah (tudi v Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Agenciji za zavarovalni 
nadzor), če smo izpolnili njihova priporočila iz leta 2001, ko so bili v Sloveniji prvič. Namen 
obiska predstavnikov Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada pa ni bil samo 
ugotoviti, če so bila izpolnjena priporočila misije Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne 
banke iz aprila 2001, ampak preveriti praktično izvajanje sprememb in novosti na regulatomem 
ln nadzornem področju Banke Slovenije. Na spletni strani Mednarodnega denarnega sklada je 
že objavljeno končno poročilo oziroma ocena stabilnosti finančnega sistema (Financial System 
Stability Assessment Update), na spletni strani Svetovne banke pa poročilo o izpolnjevanju 
načel OECD za Corporate Governance (Report on the Observance of Standards and Codes 
Corporate Governance Country Assessment). Končna poročila za financiranje stanovanjske 
gradnje, za računovodstvo in revidiranje ter podrobnejši oceni o izpolnjevanju temeljnih načel 
23 učinkovit bančni nadzor in načel za zavarovalništvo pa pričakujemo do konca oktobra 2004. 

Člani misije MDS in Svetovne banke so ugotovili, da je bančni sistem v Sloveniji zdrav in 
varen, vendar se sooča z izzivi vstopa v EU in mehanizem deviznih tečajev ERM2. 
konkurenčni pritiski evropskih bank na banke v Sloveniji se povečujejo, prav tako pa se 
Povečuje tveganje poslabšanja kvalitete aktive zaradi povečevanja rasti kreditiranja kot 
Posledice nizkih realnih obrestnih mer. Po oceni tujih strokovnjakov je Nadzor bančnega 
Poslovanja dosegel visoko stopnjo usklajenosti s temeljnimi načeli. Hitre spremembe in 
°mPleksnost finančnega sistema zahtevajo višje standarde! nadzora. Člani misije MDS in 
vetovne banke so ugotovili, da je bil narejen napredek pri nadzoru povezanih oseb in 
onsolidiranem nadzoru, vendar je krepitev tovrstnega nadzora potrebna tudi v prihodnje zaradi 

nastajanja finančnih konglomeratov. Na podlagi ugotovitev članov misije MDS in Svetovne 
anke je Nadzor bančnega poslovanja pripravil akcijski načrt za izboljšanje usklajenosti s 

®nr»eljnimi načeli, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije februarja 2004. Od junija 2004 bomo 
Vet°vni banki in MDS dvakrat letno poročali o implementaciji akcijskega načrta. 

^zakonodajnem področju sta bili v letu 2003 in prvi polovici 2004 potrebni dve spremembi in 
0Polnitvi Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04). Prve 

sPremembe in dopolnitve Zakona o bančništvu (druge od uveljavitve zakona leta 1999) so 
28 e'e veljati 24.06.2003, druge pa 08.05.2004. Spremembe in dopolnitve so bile potrebne 
zaradi uskladitve z drugimi zakoni (z Zakonom o gospodarskih družbah in z Zakonom o Banki 

ovenije), v večji meri pa zaradi nadaljnjih uskladitev s pravom Evropske unije. Pri 
Premembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki so začele veljati maja 2004 nekateri 
redlogi Banke Slovenije niso bili upoštevani (npr. da bi morali člani nadzornih svetov bank 

'menovanjem pridobiti dovoljenje Banke Slovenije), kljub temu, da so temeljili tudi na 
Priporočilih misij MDS in Svetovne banke. 

^obravnavanem obdobju so bili spremenjeni in dopolnjeni tudi nekateri podzakonski akti, ki 
. evaJ° nadzor bančnega poslovanja, na novo pa izdani Sklep o poročanju o efektivnih 

Skl^111"1 mera^ 'n pripadajoča navodila (na temelju zahtev iz Zakona o potrošniških kreditih), ®P o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto 
ništva oziroma neto izpostavljenosti, Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega 

^P'tala banke in hranilnice, Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik, 
eP o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic in nekatera navodila. 

V Slo 

bas i yeniJ' smo se začeli pripravljati na »kapitalske spremembe«, ki jih bodo prinesla nova 
izmM kaP'la'ska pravila (t i. Basel II) in EU kapitalske direktive. Do konca leta 2006 je ena 
sezn pr'or'tetn'h nalog Banke Slovenije, kot pristojnega regulatorja slovenskih bank, 
nov anjanje bank z novostmi glede novega baselskega kapitalskega sporazuma (Basla II) in e ®vropske kapitalske ureditve ter implementacija slednje v slovenske zakonske in 

•"ov. 
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podzakonske bančne akte. V skladu s to nalogo je Banka Slovenije ob sodelovanju Združenja 
bank Slovenije v letu 2003 pripravila potrebno gradivo in druge pripomočke za izvedbo 
Slovenske kvantitativne študije učinkov (v nadaljevanju: SiQIS). Z analizo SiQIS, ki je bila v 
celoti končana avgusta 2004, smo tako dobili prve kvantitativne ocene vpliva spremenjenih 
pravil za izračun kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema. Ob koncu prve polovice 
leta 2004 smo v Banki Slovenije pripravili tudi Prvi posvetovalni dokument o uvedbi internih 
bonitetnih sistemov, v katerem so bila bankam zastavljena vprašanja, ki nam bodo na podlagi 
analize odgovorov razkrila preliminarno oceno pripravljenosti slovenskih bank na uvedbo 
zahtevnejših pristopov za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. Pripravljamo tudi 
priporočila za upravljanje z operativnim tveganjem pri enostavnem in standardiziranem 
pristopu, sicer pa razvoj samega okvira upravljanja z operativnim tveganjem v slovenskih 
bankah tudi tesno spremljamo s pomočjo različnih anket. 
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i- GOSPODARSKA gibanja in mednarodno okolje 

1-1- Inflacijska gibanja 

J Sloveniji se je inflacija v zadnjem obdobju pomembno zmanjšala, s 7,2% konec leta 2002 na 
4>6% konec leta 2003 in do konca junija 2004 na raven 3,9%. Proces dezinflacije je potekal 
vzdržno, ker so bila ohranjena vsa najpomembnejša ravnovesja v ekonomiji. Tekoči račun 
Plačilne bilance je bil leta 2003 uravnotežen, proračunski primanjkljaj ne presega maastrichtskih 
meril, zadolženost države ostaja majhna. 

^ zmanjšanju inflacije so pomembno prispevale ustrezne kombinacije ekonomskih politik, 
anka Slovenije je z ustrezno denarno politiko preprečevala inflacijske pritiske denarne narave, 
ada RS je vzdrževala rast nadzorovanih cen v okviru inflacijskega cilja in je omejevala 

Pntiske, ki bi lahko izhajali iz fiskalnih prilagoditev, hkrati pa je preprečevala prenos 

atilnosti17 mednarodnega okolja na domače cene. 

Slika l.l; Inflacija v Sloveniji in EU (v %) 
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Vir: Statistični urad RS (SURS), Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije (ARC BS) 

VenH 
cen Se JC zmževanJe inflacijske stopnje v zadnjih mesecih ustavilo. Po visoki mesečni rasti 
naft V maju se je medletna stopnja rasti cen spet zvišala, predvsem zaradi podražitve 
na 3 q[n^ac'ja se Je v primerjavi z aprilom povečala za 0,3 odstotne točke na 3,8% in v juniju 
naft /o 'Z tuj'ne 'ahko na prihodnjo rast cen neugodno vplivata predvsem nova podražitev 
I ,, ln morebitna vnovična krepitev ameriškega dolarja glede na euro V domačem okolju nkO v <:m»ri ;-n  :.:_i   i   x    x_;„ a: 
obrestnih 

v smeri inflacijskih pritiskov deluje predvsem povečana potrošnja zaradi zniževanja 

■n dnH mer ^enc'ar Pa konkurenca na trgu dela, delna deindeksacija plač v javnem sektorju 
v Pit tna sProstltev pretoka blaga delujejo v smeri zmanjševanja inflacije po vstopu Slovenije VEU 

•2- Gospodarska aktivnost v Sloveniji in mednarodno okolje 

Ueđnarodno okolje 

Že 
zaost 'et|U se -ie gospodama rast močneje okrepila v ZDA in na Japonskem, v EU pa je 

'n^ac'Ja Je I3"' ostala zmerna tako v ZDA kot v EU, močno je porasel euro nasproti 
ki so CmU ^°'arJu Skladno z manjšo gospodarsko rastjo v EU so imele šibko rast tudi države, naJpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije. Precej večja gospodarsko rast v 
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primerjavi s slovensko je v nekaterih vzhodnoevropskih državah. V zadnjem obdobju 
gospodarstvo evroobmočja kaže znake krepitve rasti (tekoča rast 0,6% v prvem četrtletju letos 
oziroma 1,3% medletno). Gospodarska rast v ZDA ostaja velika tudi v prvem četrtletju 
letoSnjega leta 

V obeh največjih svetovnih ekonomijah se v zadnjih mesecih inflacija povečuje. Na 
evroobmočju se je že aprila povzpela na 2,0% oziroma junija na 2,4%. Podobno velja za ZDA, 
kjer je inflacija porasla na 2,3% v aprilu oziroma na 3,3% v juniju. Zaradi učinkov podražitve 
nafte je bil porast inflacije pričakovan; rast cen nafte ostaja pomemben dejavnik tveganja za rast 
inflacije. V letu 2003 je njena cena v povprečju znašala okrog 29 USD za sod, v aprilu 2004 že 
33,5 USD, do konca maja se je povzpela do blizu 40 USD za sod. Negotovost ponudbe H> 
povečano povpraševanje po tej surovini, ki izvira zlasti iz hitrejše gospodarske rasti v vzhodni 
Aziji, lahko vplivata na večjo svetovno inflacijo. 

Obrestne mere ECB in FED so se v letu 2003 znižale na zgodovinsko nizko raven. Potem ko je 
ECB leta 2003 dvakrat znižala obrestno mero za refinanciranje, v skupni višini 0,75 odstotne 
točke, znaša od junija lani 2,0%. Na evroobmočju ostajajo obrestne mere za zdaj 
nespremenjene, saj se ocenjuje, da ta raven ob okrevanju evropskega gospodarstva ne ogroža 
inflacijskih ciljev. Vendar se obrestne mere na dolgoročnih finančnih trgih že zvišujejo, kar 
kaže na pričakovanje, da se bodo obrestne mere v bližnji prihodnosti dvignile. Obstajajo 
potencialni inflacijski pritiski, predvsem zaradi cen nafte. Ob močni gospodarski rasti M 
naraščajoči inflaciji v ZDA pa je FED v začetku julija 2004 zvišal vodilno obrestno mero z3 

0,25 odstotne točke na 1,25%. 

Slika 1.2: Vodilne obrestne mere: LIBOR in obrestna mera refinanciranja pri ^CB 
(v%) 

7% 
I - - • - Libor na USD (3 mes) 

0% 
2001 2002 2003 2004 

Vir: SURS, ARC BS 

Potem ko je euro do ameriškega dolarja pridobival na vrednosti skozi vse leto 2003 in je bilt v 
povprečju leta vreden 1,13 USD, se je v začetku leta 2004 njegova vrednost gibala nad 1> 
USD. V aprilu in maju seje tečaj eura znižal pod vrednost 1,2 USD, na kar so vplivali podatk'0 

rasti ameriškega gospodarstva in pričakovanja o dvigu obrestnih mer. V juniju in začetku ju»J 
2004 je euro znova nad vrednostjo 1,2 USD. Rast borznih indeksov, ki odraža okrevanj 
gospodarstev, seje v zadnjem času ustalila. 
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Gospodarska aktivnost v Sloveniji 

Gospodarska rastje bila lani manjša kakor v preteklih letih, vendar se v zadnjih treh četrtletjih 
zvišuje. V letu 2003 izvozniki niso uspeli popolnoma nadomestiti slabšega povpraševanja iz 
tradicionalnih držav partneric z izvozom na druge trge. Neto menjava s tujino je negativno 
prispevala h gospodarski rasti. Vendar se je na drugi strani zaradi močne aktivnosti pri 
•nfrastrukturnih projektih države v prvi polovici leta in povečane gradnje stanovanjskih 
objektov v drugi polovici 2003 krepilo domače povpraševanje. Lani so se najbolj povečale bruto 
investicije in trošenje gospodinjstev. 

V prvem četrtletju 2004 je bila stopnja gospodarske rasti višja od pričakovane in se je zvišala na 
3,7%. Na veliko gospodarsko rast je vplivalo domače trošenje (rast 4,8%), h kateremu je največ 
prispevala rast investicijske aktivnosti (rast 9,7%). K. rasti končne domače potrošnje veliko 
Prispeva trošenje gospodinjstev. Močan izvoz v prvem četrtletju 2004 je zmanjševal negativen 
Prispevek menjave s tujino h gospodarski rasti. 

Tabela 1.1: Letne stopnje rasti BDP in njegovih komponent (v %)  
2001 2002 2003 2004/01 

Realni BDP 27 33 £3 3T 
Poraba gospodinjstev 2.3 0,4 2.9 3,7 
Poraba države 3,9 2,5 1,9 0,6 
Bruto investicije -4,3 6,6 8,8 9,7 
Izvoz blaga in storitev 6,3 6,8 3,1 8,8 
Uvoz blaga in storitev 3,0 4,8 " 6,4 10,4 
Prispevek menjave s tujino* 1,7 1,0 -2,0 -1,1 

*v odstotnih točkah 
Vir: SURS, preračuni ARC BS 

kgledi za prihodnost 

Gospodarska aktivnost in inflacija bosta v prihodnje odvisni od dejavnikov iz tujine, domačih 
razmer in odzivanja ekonomskih politik. Od zunanjih dejavnikov so pomembni predvsem 
Podražitve nafte in surovin, gibanje tečaja ameriškega dolarja glede na euro, gospodarska klima 
oziroma gospodarska rast v EU in pričakovano vnovično naraščanje obrestnih mer na tujih 
tlnančnih trgih 

kazalniki gospodarske klime v Sloveniji so bili v drugem četrtletju 2004 dokaj ugodni - 
Rezani so z izvoznimi naročili. V jesenskih mesecih se pričakuje izboljšanje gospodarske 
"> r'Vn0St' zaradi napovedane krepitve proizvodnje v avtomobilski industriji. Nafta, ki seje maja 
, .'' Podražila na blizu 40 ameriških dolaijev za sod, se je po odločitvi OPEC-a o povečanju 

o 'čin načrpane nafte v prvi polovici junija spet pocenila, pod 36 ameriških dolarjev za sod 

otencialno novo naraščanje cen bi sprožalo dodatne inflacijske pritiske. 

^ okviru domačega trošenja se za zdaj nadaljuje predvsem rast trošenja gospodinjstev, ki je 
vezana z nizkimi obrestnimi merami za vloge in posojila pri bankah in s povečanimi 
esticijami v stanovanjsko gradnjo Rast trošenja države ostaja zmerna 

Pj5 vstopu Slovenije v tečajni mehanizem FRM II se za denarno politiko pričenja izpolnjevanje 
_™ernbnega merila, tj. stabilnosti deviznega tečaja, zato bo breme zmanjševanja inflacije 
v ? Vsem °a fiskalni in plačni politiki. Na povečanje inflacije lahko v prihodnje najbolj nevarno 
bji IVa^° Prek°memo trošenje in pritiski na plače. Oboje lahko poslabša ravnovesje v plačilni 

in poveča primanjkljaj v javnem sektorju Denarna politika Banke Slovenije je močno 
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določena z gibanjem obrestnih mer v EMU, zato lahko dvig obrestnih mer v tujini ugodno 
vpliva na brzdanje možnega presežnega trošenja 

Ob ustrezni kombinaciji domačega trošenja in investicijske aktivnosti ter ugodnem izvoznem 
povpraševanju lahko letos pričakujemo večjo gospodarsko rast kot lani. Negativni prispevek 
menjave s tujino h gospodarski rasti se bo še naprej zmanjševal. Ob usklajenem delovanju 
ekonomskih politik lahko pričakujemo, da se bo stopnja inflacije v Sloveniji še približevala 
ravni inflacije, ki ustreza maastrichtskim merilom. 

»Posledice vstopa v ERM2 in dokončno prevzetje eura na slovenski bančno-fmančni sektor« 

Vstop Slovenije v EU naj bi pospešil nadaljnje usklajevanje poslovnih ciklov evropskega m 
slovenskega gospodarstva in še višjo stopnjo finančne integracije slovenskega gospodarstva z 
evropskim. Pomembno vprašanje v zvezi s skupno denarno politiko v EMU je predvsem ustreznost 
splošne ravni obrestnih mer, ki jih bo določala ECB. Tako kot druge nove članice bo tudi Slovenija še 
nekaj let dosegala višje povprečne stopnje gospodarske rasti. Zato bodo enotne nominalne obrestne 
mere, določene za območje EMU kot celote, pomenile nižje realne obrestne mere v državah z višjo 
gospodarsko rastjo in zato višjo inflacijo. 

1.3. Plačilna bilanca 

Tekoči račun plačilne bilance je izravnan oziroma v blagem presežku že tretje leto zapored. V 
letu 2003 je presežek znašal 0,1% BDP in se je v primeijavi s predhodnim letom zmanjšal. 
njegovo zmanjšanje v tekočem delu plačilne bilance so vplivala predvsem neugodna gibanja v 
blagovni menjavi s tujino ob nekoliko povečani domači porabi ter zmanjšanju presežka v 

menjavi storitev. Letos je bil v prvih štirih mesecih predvsem zaradi primanjkljaja v blag°vnl 

menjavi zabeležen primanjkljaj v tekočem delu plačilne bilance, v višini 0,3% BDP. 

Slika 1.3: Tekoči in finančni račun plačilne bilance v % BDP (povprečja preteklih 12 
mesecev) 

■ Spremembe deviznih rezerv 
— Tekofi radun 

- Neto InanSnl tok 

2001 
Vir: Banka Slovenije 

2002 2003 2004 

Tudi v finančnem računu je bil leta 2003 manjši presežek, vendar so bile v drugi polovici 
2003 in do aprila 2004 finančne transakcije s tujino neto odlivne V letu 2003 je bil 
finančni tok iz tujine v višini 0,4% BDP bistveno manjši kakor v preteklih letih. Razlog 10 
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predvsem manjše tuje neposredne naložbe v Slovenijo. Do aprila 2004 je neto odliv v 
finančnem računu znašal 2,2% ocenjenega BDP 

V finančnem računu so se v letu 2003 na strani terjatev do tujine povečale vse pomembnejše 
postavke, razen neto komercialnih kreditov. Več kot podvojile so se neposredne naložbe v 
tujino. Vztrajen trend povečevanja je tudi pri finančnih odlivih prebivalstva. Kopičenje tuje 
gotovine je bilo povezano z negotovostjo ob vstopu v ERM 11 in z nizkimi obrestnimi merami 
Pri bankah. Letošnji obseg neto komercialnih kreditov do aprila znatno zaostaja za lanskim v 
enakem obdobju, kar sovpada s primanjkljajem v blagovnem delu plačilne bilance. 

Tabela 1.2: Nekateri tokovi v kapitalsko-finančnem računu (v mio EUR) 
zadnjih  ian.-apr 

  2002 2003 12 mes 2003 2004 
Neto finančni lok 1.149 92 -95 10 -177 

- v % BDP 4,9 0,4 -0.4 0,1 -2,2 
v zasebni m klor 1 297 165 45 47 -92 
Neposredne naložbe 1 608 -109 -46 -71 -8 
Naložbe v VP -117 -127 -218 -2 -93 
Neto komerc.krediti -413 -235 -140 -106 -11 
Neto posojila 692 937 947 267 277 
Vloge pri bankah 130 428 328 204 105 
Predznaki: pritoki oz. povečanje obveznosti {♦), odtoki oz. povečanje terjatev (-), 
Vir: Banka Slovenije, preračuni ARC 

3 stfani obveznosti do tujine so se v letu 2003 zmanjšali pritoki neposrednih naložb, saj ni bilo 
Pomembnejših prevzemov ali investicij s strani tujcev. Ohranja se razmeroma velika aktivnost 
Pn zadolževanju podjetij in bank v tujini. Ob tem se v zadnjem obdobju spreminja struktura 
zadolževanja v tujini v dobro bank, saj imajo dostop do virov v tujini po ugodnejših obrestnih 
roerah. Portfolio naložbe ostajajo z vidika tokov še naprej nepomembne. 

Obveznosti bank in podjetij do tujine 

Slika 1.4; Tokovi obveznosti bank, podjetij in države do tujine v mio EUR (3-mes. drseče 

sredine) 
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Vir: Banka Slovenije, ARC 

y^'u?na struktura posojilnega trga se spreminja v dobro deviznih posojil, tako da se tolarski 
SoJ11ni trg vse bolj zožuje. Narašča pomen deviznega kreditiranja nebančnega sektorja pri 
Tiačih bankah V zadnjem obdobju podjetja manjkrat neposredno dostopajo do virov v tujini 
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in se večkrat devizno zadolžujejo pri domačih bankah, s čimer financirajo močnejšo 
gospodarsko aktivnost. To gibanje je posledica ukinitve še zadnjih omejitev na domače devizno 
kreditiranje v letu 2003 ter razlik med tolarskimi in deviznimi obrestnimi merami. Slovenske 
banke se lahko v tujini zadolžijo ugodneje kakor podjetja; po zadnjih podatkih za dolgoročna 
devizna posojila banke sklepajo pogodbe po obrestni meri 2,3%, kar je za okrog 0,5 odstotne 
točke ugodneje od podjetij. 

Prevladujoče devizno kreditiranje podjetij 

Razmeroma velika dinamika deviznega kreditiranja podjetij, ki traja že daljše obdobje, vztrajno 
povečuje delež deviznih posojil v celotni strukturi posojil bank in se približuje tretjini. Lani je 
bilo skoraj 60% neto novih posojil, ki so jih banke odobrile podjetjem, deviznih. Če primerjamo 
financiranje podjetij v tujini in doma, znaša prvo v lanskem letu približno tretjino. Tako je bilo v 
celotnem posojilnem financiranju podjetij v letu 2003 več kot 70% neto novih deviznih posojil- 

Tabela 1.3: Financiranje podjetij in bank v tujini (tok neto novo najetih posojil v mrd SIT) 

 2000 2001 2002 2003 2004 (april") 
Podjetja* doma 172,1 235,6 140,5 337,4 320,2 
 od tega v tolaijih 105,5 143,9 28,8 152 98,2 
.;„..od tega devizno 66,6 91,9 111,7 185,4 222 
Podjetja v tujini 184,5 108,1 127,6 257,9 114,8 
Banke v tujini 137,9 33,1 83,9 115,4 204,4 
Skupaj 494,5 377,0 352,0 710,7 639,4 
Valutna struktura v % 100% 100% 100% 100% 100% 
tolarsko 21,3% 38,2% 8,2% 21,4% 15,4% 
devizno 78,7% 61,8% 91,8% 78,6% 84,6% 

* skupaj z drugimi finančnimi organizacijami ** v zadnjih 12 mesecih do konca aprila 
Vir: Banka Slovenije 

1.4. Deželno tveganje 

Bonitetne ocene mednarodnih agencij, ki ocenjujejo deželna tveganja držav, se za Slovenijo še 
izboljšujejo. Tako agencija S&P, ki je nazadnje izboljšala ocene maja 2004, ocenjuje, da bo 
Slovenija med prvimi državami, novimi članicami EU, prevzela euro pred letom 2008. Seveda 
pod pogojem, da se bosta nadaljevali preudarna fiskalna politika in politika zmanjševanja 
inflacije. Vstop v EU bo prispeval tudi k izboljšanju t. i. tečajnega ratinga. K sedanjemu 
izboljšanemu ratingu prispevajo nekatere prednosti, na primer: dobro diverzificirana in odprt3 

ekonomija, politična stabilnost in konsenz političnih sil glede članstva v EU in Natu, dobra 
fiskalna pozicija države z majhnim proračunskim primanjkljajem in majhnim javnim dolgom, 
uravnotežen tekoči račun plačilne bilance in zmerna zunanja zadolženost. Med potencialno 
šibke točke pa se uvrščajo: negotovost glede nadaljnjega vzdržnega zmanjševanja inflacije m 
potreba po večjem spodbujanju bolj tekmovalnega okolja s spodbujanjem privatizacije m 
neposrednih tujih investicij. 

Agencija S&P je oceno o Sloveniji izboljšala na AA-/A-1+ s prejšnje A+/A-1. Če SlovenU0 

primerjamo s podobnimi državami - novimi pristopnicami EU ter Portugalsko in Grčijo - s 

njene ocene dobre, saj je Slovenija do sedaj ohranila zunanje ravnotežje in majhen fiskal 
primanjkljaj. Tudi agencija Moody's je v okviru izboljšanja ocen za osem držav pristopni 
izboljšala rating Slovenije z A2 na Aa3. 

poročevalec, it. 114 28 7l7novelfl 



Razlike v donosnosti za naložbe v evroobveznice Slovenije in državne obveznice 
Nemčije 

Že vse od konca leta 2002 opažamo trendno zmanjševanje premije za deželno tveganje. Glavni 
razlogi za to so: članstvo v EU, majhen javni dolg, majhen proračunski primanjkljaj in 
razmeroma uravnotežen tekoči račun plačilne bilance ter majhna zunanja zadolženost. Razmik v 
donosnost) med naložbami v domače evroobveznice z zapadlostjo v letu 2011 in primerljivimi 
nemškimi obveznicami se je znižal pod 25 bazičnih točk. Premija za deželno tveganje za ta 
'nštrument je tudi manjša v primeijavi z nekaterimi državami, ki so se pridružile Evropski uniji 
roaja 2004. Tako imajo večjo premijo za deželno tveganje Madžarska (0,35), Ciper (0,39), 
Poljska (0,43), medtem ko ima Estonija manjšo. 

S'ika 1.5. Premija za deželno tveganje naložb v domače evroobveznice z zapadlostjo v letu 
2011 (v odstotnih točkah) 

0,7 

o.i 

2002 2003 2004 

Vir: Banka Slovenije, ARC 

J"di razlika v donosnosti med domačimi tolarskimi državnimi obveznicami in nemškimi 
vnimi obveznicami v eurih, ki odraža poleg deželnega tudi tečajno tveganje, se je v zadnjih 

esecih do maja 2004 zmanjšala na samo eno odstotno točko 

1*5. Primerjava obrestnih mer financiranja podjetij doma in 
v tujini 

j^'merJava obrestnih mer za domača tolarska posojila in posojila z devizno klavzulo oziroma 
ojua najeta v tujini kaže, da se razlika med obrestnimi merami zmanjšuje na vseh istovrstnih 

Smentih posojilnega trga doma in v tujini. 

Posojilne obrestne mere za podjetja v Sloveniji in tujini 

devra tre^'na vseh domačih posojil v zadnjih dvanajstih mesecih do maja je bila kratkoročnih 
•znih in še nekoliko več dolgoročnih deviznih. Skupaj je bilo deviznega 76% celotnega 

domačih posojil. Pri zadolževanju podjetij v tujini je nad 90% posojil dolgoročnih, 

z d CrjaVa me<* minimalno obrestno mero za kratkoročna posojila in obrestno mero za posojila 
ma I*"0 ^'av2u'° pokaže razliko v višini 1,5 odstotne točke, kar je bilo na letni ravni tekoče Js e rasti deviznega tečaja. 
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Slika 1.6: Primerjava stroškov financiranja podjetij s kratkoročnimi tolarskimi posojili z 
minimalno obrestno mero in obrestno mero za posojila z devizno klavzulo prl 

slovenskih bankah (v %) 

- • - • Razlika med obrestnimi merami 
0% 

2000 2001 2002 2003 2004 
Vir: Banka Slovenije 

Tudi primerjava med tolarskimi minimalnimi obrestnimi merami za dolgoročna posojila irl 

obrestnimi merami za posojila z devizno klavzulo kaže, da se njihova razlika zaradi zniževanja 
tolarskih obrestnih mer za dolgoročna posojila, ki traja že od sredine leta 2001, ves £aS 

zmanjšuje in je konec maja znašala samo Še 0,6%. To je bilo pod tekočo dinamiko rasti 
deviznega tečaja na letni ravni, vendar bolj ali manj v skladu s pričakovanji o sprememb1 

deviznega tečaja v obdobju odplačila posojila. To kaže, da so banke in podjetja že dalj^e 

obdobje pričakovala sorazmerno hiter vstop Slovenije v tečajni mehanizem ERM II. 

Slika 1.7: Primerjava stroškov financiranja podjetij z dolgoročnimi tolarskimi posojil' 1 

minimalno obrestno mero in obrestno mero za posojila z devizno klavzulo Pn 

slovenskih bankah (v %) 

Vir Banka Slovenije 

Še natančnejšo razlago motivov za devizno zadolževanje podjetij pri slovenskih barra 
pojasnjuje primerjava med obrestnimi merami za realizirane pogodbe1 tolarskih d°l£or , 
posojil in deviznih posojil, vezanih na EURIBOR. Pokaže se, da so se podjetja doma 'a ^ 
devizno zadolžila po obrestni meri 3,4%, kar je za 4 odstotne točke nižja obrestna mera 

' l/račun dejanskih obrestnih mer na podlagi poročanja osmih bank v aprilu 2004 
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tolarske obrestne mere za dolgoročna posojila. Ob upoštevanju stroškov konverzije deviznega 
Posojila v tolarje in dejstvu, da se v prihodnosti pričakuje dvig obrestnih mer na evropskih 
finančnih trgih, je ta razlika primerljiva z razlikami v obrestnih merah na ostalih segmentih 
posojilnega trga. Vendar navedena razlika trenutno ostaja pomemben motiv za devizno 
zadolževanje na domačem posojilnem trgu ob bistveno nižji pričakovani povprečni depreciaciji 
tečaja tolarja med odplačevanjem posojil. 

Slika 1.8: Primerjava realiziranih stroškov financiranja podjetij z dolgoročnimi tolarskimi 
posojili in deviznimi posojili, vezanimi na EURIBOR pri slovenskih bankah (v %) 
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Vir: Banka Slovenije 

po nižjih obrestnih merah kot na domačem tolarskem posojilnem trgu so se podjetja lahko 
olževala tudi v tujini; v prvih štirih mesecih 2004 v povprečju pod tremi odstotki. Primerjava 

ed minimalno tolarsko dolgoročno obrestno mero v Sloveniji za podjetja in obrestno mero za 
ojila v tujini kaže razliko v višini več kot 4 odstotne točke v marcu 2004. 

Pr emija za tveganje za devizna posojila domačih bank glede na bonitetno skupino 
a°lžnika 

Prim erjava obrestnih mer za dolgoročna devizna posojila, odobrena komitentom različnih 

Višj' etn'^ skupin, odraža različne višine premij za kreditna tveganja v bankah v Sloveniji, 
ian 113 povPreCne premije na tem segmentu posojilnega trga je sorazmerno stabilna in se od 
je 

Uarja 2003 dalje giblje med 1 in 1,5 odstotne točke nad EURIBOR. Za bonitetno skupino A 

skuP°V^re^na prem'ja za tveganje v istem obdobju znašala 1,2 odstotne točke, za bonitetno 
pre 

n° ® '-6 odstotne točke in za bonitetno skupino C 1,8 odstotne točke. Skupna povprečna 
na^rniJaJe znašala 1,3 odstotne točke nad EURIBOR. Gibanje premije za bonitetno skupino B 

A R U,,e' var'a'5''nost premij za to skupino večja od premije za tveganje bonitetne skupine 
sku 6 S° V 7a^nJ'^ mesecih 2003 in prvem četrtletju 2004 povečevale premijo za bonitetno 
bla ^ar 'a^0 odraža Prva pričakovanja o spremembi kreditnega tveganja v smeri t>cga poslabšanja. 

Qib 
Premije za kratkoročna devizna posojila je Še stabilnejše in znaša nekoliko nad 1 

skun n° to^0 nad EURIBOR za bonitetno skupino A oziroma 1,4 odstotne točke za bonitetno 
segm"0 ',7 odstotne točke nad EURIBOR za druge skupine (C in D). Tudi na tem 

Cntu Posojilnega trga je v zadnjih mesecih leta 2003 in v začetku leta 2004 prišlo do 
eCa"ja premij za tveganje. 

h 
•loVl 
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Primerjava med premijami za devizna posojila nad EURIBOR za kratkoročna in dolgoročna 
posojila pokaže, da po podatkih za april 2004 skoraj ni bilo odstopanj. To je vsaj delno odraz 
povečane konkurenčnosti med bankami na posojilnem trgu, saj bi sicer na dolgoročnem 
segmentu posojilnega trga zaradi negotovosti pričakovali večje premije za tveganje 
(likvidnostno in kreditno) kakor na kratkoročnem. 

Slika 1.9: Gibanje premije za tveganje nad EURIBOR za devizna posojila za 
glede na boniteto komitenta (v odstotnih točkah) 

3.0 
-Bonitna skupina A 

Bcnitna skupina B 
Bonitna skupina C 

- Povprečje 

investicije. 
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Vir Banka Slovenije 

Premija za tveganje za tolarska posojila domačih bank glede na bonitetno skupin0 

dolžnika 

Slika 1.10: Gibanje premije za tveganje nad trimesečnim SIT1BOR za tolarska posojila za 
investicije, glede na boniteto komitenta (v odstotnih točkah") 
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Vir Banka Slovenije 

V dolgoročnem segmentu tolarskega posojilnega trga je gibanje premij za tveganje od januar)3 

2003 do aprila 2004 razmeroma stabilno, z blagim trendom zmanjševanja. Povprečna preinU® 
nad trimesečnim SITIBOR: je v povprečju tega obdobja znašala 2,9 odstotne točke. V zadnj1 

mesecih do aprila 2004 se je povprečna premija gibala nekoliko nad 2 odstotnima točkama na 
trimesečnim SITIBOR 

' Do julija 2003 trimesečni SMOM 
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y segmentu kratkoročnih tolarskih posojil je premija za tveganje manjša in je v povprečju od 
januarja 2003 do aprila 2004 znašala 1,7 odstotne točke oziroma 1,4 za bonitetno skupino A, 2,4 
za bonitetno skupino B, za druge bonitetne skupine (C, D, E) pa 2,5 odstotne točke. Zadnje 
vrednosti premij v kratkoročnem segmentu tolarskih posojil podjetjem bonitetne skupine A 
kažejo na zmeren trend povečevanja Skupna premija za tveganje je aprila 2004 znašala 1,9 
odstotne točke nad trimesečnim S1TIBOR in je za 0,2 odstotne točke presegala povprečno 
Pfemijo obravnavanega obdobja. V enaki višini, tj. 0,2 odstotne točke, je v aprilu premija za 
tveganje za bonitetno skupino A presegala povprečje obdobja za to bonitetno skupino in je 
znašala 1,6 odstotne točke. Premije za druge bonitetne skupine so bile v aprilu 2004 pod 
Povprečjem obravnavanega obdobja 

Gibanje premij za tveganje nad EURIBOR za financiranje slovenskih bank in podjetij v 
tujini 

Slika l.ii; Tuje realizirane obrestne mere za dolgoročna posojila za slovenske banke in 

podjetja ter trimesečni EURIBOR (v %) 

7% 
— Banke v tujini 
— Podjetja v tujini 
  3 m EURIBOR 

2001 
Vir Banka Slovenije 

2002 2003 2004 

Glede na manjšo premijo se v zadnjem obdobju krepi vloga bank, ki najemajo vire v tujini in 
o opravljajo posredništvo med tujimi bankami in domačimi podjetji Nižje obrestne mere za 

DodCnS ^an^e so Pos'edica manjše tveganosti finančnega sektorja v primerjavi z sektorjem jetrj. Tako se je povprečni pribitek nad EURIBOR za banke pri dolgoročnih posojilih od 

točk 'Cta v P°vPre^)u g'bal v višini 0,5 odstotne točke, za podjetja pa 1,2 odstotne 
g,,pe

t banke je premija za tveganje zelo nihala in se je gibala med 1,5 odstotne točke nad 
K'BOR in o odstotnih tfW.W nad F.I IRTROR 

•lo v( 
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Slika 1.12: Gibanje premij za tveganje nad trimesečnim EUR1B0R za dolgoročna posojila 
slovenskih bank in podjetij, najeta v tujini (v odstotnih točkah) 
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Vir: Banka Slovenije 

2002 2003 2004 

1.6. Devizni trg 
i 

Gibanja na deviznih trgih določajo plačilnobilančna gibanja in odločitve domačih subjektov o 
valutni strukturi njihovih naložb in obveznosti. Zaradi neto odlivov prek finančnega računa 
plačilne bilance v zadnjih mesecih do konca aprila 2004 je povpraševanje po devizah presega'0 

ponudbo. Do junija je bila realizirana neto prodaja deviz bank, predvsem zaradi primanjkljaja na 
terminskem trgu, medtem ko so banke na promptnem deviznem trgu devize neto odkupovale, li- 
temu so na promptnem trgu prispevali odkupi deviz bank od tujcev, medtem ko so banke devize 
podjetjem neto prodajale. Okrepila seje tudi neto prodaja deviz v menjalnicah Taje do konca 
junija 2004 dosegla skoraj 60% celotne lanske neto prodaje. 

Slika 1.13: Tečaj eura v zadnjem letu in njegova mesečna stopnja rasti 

— Tečaj EUR v SIT (levo) 
— Rast v % mesečno na letni ravni (desno) 

Vir: Banka Slovenije 

čas 
Dinamika rasti deviznega tečaja se je do vstopa v tečajni mehanizem ERM 11 ves ^ 
upočasnjevala V maju 2004 je ex post mesečna rast deviznega tečaja na letni ravni znaSala le 
okrog 1,6%, v juniju pa se je spet povečala zgolj zaradi minimalne razlike med paritetni 
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tečajem tolarja v višini 239,64 EUR/SIT in zadnjo vrednostjo tržnega deviznega tečaja 239,3 
EUR/SIT pred vstopom Slovenije v ERMII. 

Banka Slovenije je občasno upočasnjevala tekočo dinamiko rasti tečaja eura z določanjem rasti 
interventnega deviznega tečaja in jo je junija zmanjšala na 1% na letni ravni, preden je bil 
določen paritetni devizni tečaj tolarja konec junija 2004. 

'•7. Denarni trg 

denarnem trgu prihaja zaradi procesa nominalne konvergence, tako kakor na vseh drugih 
finančnih trgih, do zniževanja ravni obrestnih mer. Z zmanjševanjem inflacije in vse manjšo 
stopnjo depreciacije tečaja tolaija do eura do vstopa v tečajni mehanizem ERM II konec junija 
"04 je Banka Slovenije daljše obdobje zniževala svoje obrestne mere. Podoben trend drži tudi 

23 obrestne mere zakladnih menic RS. Zniževanje obrestnih mer Banke Slovenije se je 
razmeroma hitro in v celoti odrazilo v znižanju obrestnih mer za zakladne menice RS. 

Slika 1.14; Obrestne mere nekaterih inštrumentov Banke Slovenije in države ter obrestne mere 

denarnega trga (v %) 
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Vir: Banka Slovenije 

O, •« 
' '15: Krivulja donosnosti zakladnih menic na primarnem trgu države in obrestne mere na 

denarnem trgu (v %) 
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Zniževanje obrestnih mer se odslikava tudi na premiku krivulj donosnosti navzdol. Raven 
krivulje donosnosti za zakladne menice na primarnem trgu se je na vseh ročnostih do enega leta 
od decembra 2003 do junija 2004 znižala za dobro odstotno točko. Obrestna mera je v juniju na 
vseh ročnostih znašala okrog 4%. Vendar je že mogoče opaziti rahel zasuk nagiba krivulje 
donosnosti navzgor, kar lahko ocenjujemo kot vsaj začasno ustalitev obrestnih mer denarnega 
trga na zatečeni ravni. Podobno drži za časovno strukturo obrestnih mer na medbančnem trgu 
SITIBOR, le da njen nagib ostaja negativen. 

1.8. Kapitalski trg 

Primarni trg 

Pravi primarni trg se v Sloveniji Še ni uspel razviti, kar je v veliki meri tudi posledica načina 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Poleg drugih ekonomskih elementov, kot so visoka 
kreditna odvisnost podjetij od bank pri zunanjem financiranju, visoka koncentracija varčevanja 
prebivalstva v obliki bančnih vlog ter odsotnost institucionalnih investitorjev, je na počasnejši 
razvoj primarnega trga vplivala tudi davčna politika, z različnim odnosom do obdavčitve 
raznovrstnih finančnih oblik varčevanja. 

S 23 javnimi ponudbami delnic jc bilo v letih od 1994 do 2000, koje bila zadnja javna ponudba 
delnic, zbranih za 9,4 mrd SIT, od tega pripada bančnim izdajateljem 13 izdaj oziroma 75% 
vseh zbranih sredstev. Podjetja se v Sloveniji financirajo predvsem prek bančnih posojil in 'e 

izjemoma prek primarnega trga vrednostnih papirjev. Glede na to, da se institucionalni 
investitorji (zavarovalnice, investicijski skladi, pokojninski skladi) v Sloveniji hitro razvijajo, 
morajo zaradi pomanjkanja ustreznih naložb na domačem trgu te iskati v tujini. 

Nekoliko bolj kot lastniški seje uspel razviti primarni trg dolžniških vrednostnih papirjev, ki ga 

izkoriščata predvsem država in finančni sektor. Od leta 1994 do 2003 je bilo z 48 javnim' 
ponudbami obveznic zbranih 62 mrd SIT (brez države), pri čemer odpade na banke 38 izdaj 
oziroma 79% zbranih sredstev. Republika Slovenija je na domačem trgu leta 2003 izdala sedem 
obveznic v vrednosti 161 mrd SIT, v prvih treh mesecih 2004 pa tri obveznice v vrednosti 9 
mrd SIT. Med obveznicami, vpisanimi v Klirinško depotno družbo (K.DD), je bilo konec marca 
2004 za 958,6 mrd SIT državnih obveznic, med njimi jih je bilo v lasti tujcev 2,9 %. 

Na domačem trgu kapitala je poleg obvezrac Republike Slovenije pričakovati le občasne 
(zaprte) izdaje bančnih obveznic, ki bodo tako zbrana sredstva posredovala podjetjem v obli*1 

posojil. 

Sekundarni trg 

Tržna kapitalizacija organiziranega trga vrednostnih papirjev je v Sloveniji, kljub pomembnim 
prevzemom, ki so povzročili tudi popoln umik delnic podjetij iz borzne kotacije, vsa 
naraščala. V zadnjih petih letih do konca leta 2003 seje tržna kapitalizacija povečala za 165 ° 
in maja 2004 že dosegla 46% BDP. Od tega je 30% predstavljala tržna kapitalizacija delnic, 
16% tržna kapitalizacija obveznic, med katerimi prevladujejo državne obveznice, drugo Pa 

predstavljajo predvsem obveznice bank. 
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Tabela 1.4: Pregled organiziranega trga vrednostnih papirjev 
Tržna Kapitalizacija 

v mnd SIT 
Tržna kapitalizacija 

v % BDP 
Tržna kapitalizacija 

delnic v % BDP 
Promet 

v mnd SIT 
Promet 

v % BDP 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

920 
1.138 
1.380 
2.174 
2.442 
2.692 

24,0% 
27,0% 
29,1% 
41,2% 
43,1% 
46,2% 

18,2% 
20,9% 
21,5% 
28,1% 
27,6% 
29,8% 

266 
270 
348 
481 
340 
332 

6,9% 
6,4% 
7,4% 
9,1% 
6,0% 
5,7% -ifo) maj 2004  

Vir: Ljubljanska borza 

Y centralni register vrednostnih papirjev pri KDD je bilo konec decembra 2003 vpisanih 913 
n'c, med katerimi jih je le 162 oziroma 18% uvrščenih na organiziran trg vrednostnih 

papnjev, in 120 obveznic, od katerih jih je na organiziranem trgu vrednostnih papirjev kotiralo 
/o Vrednost delnic, vpisanih v KDD, po tržni oziroma knjigovodski vrednosti je konec 

ecembra 2003 dosegla 3.826 mrd SIT, kar predstavlja 68% BDP, medtem ko je tržna 
apitalizacija delnic konec leta 2003 na organiziranem trgu dosegla le 28% BDP. Največ 

•zdanih delnic imajo neftnančne družbe, in sicer so konec leta 2003 imele izdanih 78% celotne 
dednosti delnic, sledile so banke ter drugi finančni posredniki, med katerimi prevladujejo 
investicijski skladi3. 

Slika 1.16; Delnice vpisane v KDD glede na izdajatelje (v mrd SIT, po tržni oziroma 

knjigovodski vrednosti) 
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Vir KDD, lastni preračuni Finančne statistike Banke Slovenije 

j nost obveznic, vpisanih v KDD, je konec leta 2003 po tržni oziroma nominalni vrednosti 

pa ko3 ' ' ^ mrcl SIT oziroma 20% BDP, tržna kapitalizacija obveznic na organiziranem trgu 
za k Zgornji podatki kažejo na nezanimanje slovenskih finančnih in nefinančnih družb otacijo na borzi, kar je lahko posledica velikih stroškov same uvrstitve na borzo in 

vsem bančnega financiranja slovenskih podjetij. 

omemben razlog za stabilno rast tržne kapitalizacije je bila stabilna in zanesljiva rast cen 

z h ° S 'cater'm' se tr8uJe na organiziranem trgu. Po prevzemih in posledičnem umiku podjetij 
b0r 

r/ne dotacije je bilo sicer na borzi manj delnic podjetij, vendar pa je praviloma rast ega indeksa ta izpad nadomestila, zato se na tržni kapitalizaciji ni odrazil. Rast borznih 

Financ lan'"e^e s,a,''t'ine podatke s trga vrednostnih papirjev glej publikacijo Finančni trgi, ki jo pripravlja oddelek na sta,'stika Banke Slovenije 
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indeksov je deloma spodbudilo tudi vztrajno in razmeroma hitro zniževanje obrestnih mer ter 
pričakovanje večjega števila prevzemov podjetij ob vključevanju Slovenije v Evropsko unijo 
Pomembno so na njihovo rast vplivali tudi vzajemni skladi, saj se je njihovo število v zadnjem 
letu povečalo z 18 na 27, vrednost njihovih sredstev pa je maja 2004 že dosegla 147,8 mrd SIT 
Glede na veliko rast borznih indeksov bi lahko rekli, da je bil slovenski kapitalski trg v 

preteklosti podcenjen, vendar pa se ob sedanjih ravneh cen vrednostnih papirjev pojavljajo 
domneve nekaterih analitikov borznih hiš o precenjenosti posameznih delnic. V nekaterih 
obdobjih so vlagatelji na Ljubljanski borzi dosegli tudi več kot 50% letni donos. V zadnjem 
obdobju se zaradi večjega tveganja ob doseženih velikih vrednosti borznih indeksov kaže veliko 
zanimanje za naložbe v tujino. 

Slika 1.17: Tržna kapitalizacija in promet organiziranega trga vrednostnih papirjev (v mrd SIT) 

KI Tržna kapital, obveznic (levo) 
■i Tržna kap. delnic inv. skl. (levo) 

Tržna kap. delnic brez inv. skl. (levoj 
Skupaj promet (deino) 

1998 1999 

Vir: Ljubljanska borza 

2000 2001 2002 2003 maj 2004 

Tabela 1.5: Letne stopnje rasti pomembnejših borznih indeksov 
Letne stopnje rasti indeksov 

SBI20 BIO IPT PIX VEPVS 
2001 
2002 
2003 

april 2004 

19.01% 
55,24% 
17,71% 
45,98% 

0,20% 
1,57% 
5,69% 
3,40% 

8,49% 
49,26% 
29,48% 
49,29% 

4,42% 
71,90% 
23,53% 
68,13% 

23,04% 
54,55% 
16,59% 
30,75% 

Vir: Ljubljanska borza 

Slovenski investitori so konec maja 2004 imeli že za 205,4 mrd SIT naložb v tujih vrednostnih 
papirjih oziroma za 43% več kot konec leta 2003 in za 56 mrd SIT naložb v evroobveznica 
Odliv denarja na tuje borze se bo verjetno nadaljeval, saj se je na slovenskem trgu kapit^3 v 

zadnjih letih zmanjševalo število privlačnih delnic, povečan pritok svežega denarja na borz0> 

predvsem prek vzajemnih skladov, pa že nekaj časa povzroča velike pritiske na rast cen delnic 

Zaradi dokaj majhne aktivnosti tujih investitorjev je za slovenski trg kapitala značilna re'atl^ 
neodzivnost na svetovne dogodke tako v času njihove rasti kot padanja tečajev. Največji so 
neto nakupi tujcev leta 2002, ko so dosegli 325,2 mrd SIT, ker je bila Nova ljubljanska ban 
prodana belgijski bančno-zavarovalniški skupini KBC, Lek pa je prevzel švicarski Novan', 
Leta 2003 so tujci na organiziranem in neorganiziranem trgu kupili za 52,2 mrd SIT vrednostn 
papirjev, kar je za 84% manj kot leta 20021 

4 Mesečna statistika Ljubljanske borze, december 2003 
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Slika 1.18: 

80% 

2004 

Letne stopnje rasti pomembnejših borznih indeksov (v %) 
100% 

-20% 
2001 

Vir: Ljubljanska borza 

2002 2003 

Slika l. 19: Naložbe rezidentov v tuje vrednostne papiije (v mrd SIT) 
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2. SEKTOR PREBIVALSTVA 

2.1. Potrošnja prebivalstva 

Krepitev potrošnje prebivalstva, ki se je pričela v drugem četrtletju lani in je konec prvega 
četrtletja 2004 naraščala po stopnji 3,7% medletno, sovpada z več dejavniki: 

• Zniževanje bančnih obrestnih mer, ki je posledica nominalne konvergence domačih 
obrestnih mer, destimulativno vpliva na varčevanje v bankah in stimulativno na najemanje 
posojil. 

• Izteka se cikel odplačila posojil, ko je prebivalstvo ob uvedbi davka na dodano vrednost leIa 

1999 kupovalo več trajnih potrošnih dobrin. 
• Zniževanje stopnje depreciacije deviznega tečaja do konca junija 2004 je ugodno vplivalo 

na cene in na povečano porabo uvoznih dobrin. 
• Sproščena sredstva, privarčevana v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS), bodo 

vplivala na povečano povpraševanje po stanovanjih in na nakupe trajnih potrošnih dobrin. 

Slika 2.1: Medletne stopnje rasti domače potrošnje (v %) 

2001 2002 2003 2004 
Vir: Banka Slovenije 

Povečana potrošnja prebivalstva je povezana s potencialnimi tveganji, ki bi lahko vplivala "a 

dvig cen in sprožila neravnovesje v plačilni bilanci. Vendar je treba upoštevati, daje bi 
potrošnja v preteklih letih ves čas majhna, kar je sovpadalo z izredno majhno rastjo P°s0J. 
gospodinjstvom. Povečana potrošnja se v zadnjem obdobju kaže tudi v nekaterih kazalnikih, 
odsevajo strukturo premoženja oziroma zadolženosti prebivalstva. 

2.2. Nacionalna stanovanjska varčevalna shema 

V letu 1999 je Vlada RS prek Stanovanjskega sklada RS z NSVS kot inštrumentom 
stanovanjske politike začela pozitivno vplivati na dolgoročno varčevanje in povečevanje obseg 
ugodnega stanovanjskega kreditiranja. 
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Opadanje prve generacije petletnih pogodb NSVS v letu 2004 

vidika učinkov na kreditno aktivnost je trenutno pomembna prva generacija NSVS, v okviru 
tere je od julija 1999 varčevalo 19.635 varčevalcev. Do konca decembra 2003 je bilo v okviru 

Petletnega varčevanja vplačanih 29,8 mrd SIT, skupno z realnimi in revalorizacijskimi obrestmi 
!n |,remijami države pa privarčevanih 37,4 mrd SIT. Ob upoštevanju prirasta teh sredstev do 

<Mica junija 2004 na podlagi veljavnih obrestnih mer oziroma TOM in premij, ki jih izplača 
"»va, so se sredstva do konca junija povečala na okrog 43 mrd SIT. 

Tabela 2.1: Stanje varčevanja po Nacionalnih stanovanjsko varčevalnih shemah konec leta 
   2003 (v mrd SITI   

Doba Število Število Odstotek  Obseo privarčevanih sredstev  
——  varčevanja varčevalcev vare. pog. prekinitev vplačila premije obresti skupaj 

1 shema (1999) 5 )et 19.635 20.271 16,9 29.800 2.073 5.521 37.394 
10 let 1.920 1.959 16.4 2.468 213 560 3.241 

skupaj 21.555 22.230 16,9 32.267 2.286 6.081 40.635 
Ostale Štiri sheme 5 let 53.716 56.975 - 30.314 1.606 2 932 34 853 
NSVS 10 let 5.020 5.344 - 2.641 185 327 3.152 

skupaj 58.736 62.319 - 32.955 1.791 3.259 38.005 
Skupaj 

Banka Slovenije 

5 let 73.351 77.246 9,7 60.114 3.679 8.453 72.247 
10 let 6.940 7 303 10,5 5.108 398 887 6.394 

skupaj 80.291 84.549 9,8 65.223 4.077 9.341 78.640 

pričakovanem 70%5 izkoristku pravic varčevalcev in možnosti obsega črpanja posojil 
spodinjstev v višini 2,1-kratnika privarčevane vsote, bi skupno kreditiranje bank znašalo 63 

prjv P'' 'n sicer od julija 2004 do julija 2005, ker lahko varčevalci posojilo na podlagi 
Se 

Var evan'h sredstev najamejo v obdobju enega leta. Naslednja, to je druga petletna NSVS, ki 
leta^vf' v novembru 2005, je po obsegu precej manjša. Znesek privarčevanih sredstev je konec 

03 v primeijavi s prvo shemo znašal le dobro tretjino. 

v^'NSVS se bodo odrazili tako pri depozitih, ki bodo v juliju 2004 preneseni med 

bistv v'°8e> 'n P11 posojilih prebivalstvu in podjetjem. Spremembe v strukturi vlog ne bodo 
neb C^e' Saj srec*stva na P°d'agi Prve sheme s 43 mrd SIT predstavljajo 2% delež vlog 
dolg11 nC^a se'ctorJa' katerih obseg znaša 2.140 mrd SIT. Ob zapadlosti lahko črpanje 
prem°r?Čn'^ pos°j'' prebivalstva povzroči nekatere spremembe v strukturi bančnih 
se. 

0 eniskih bilanc, zmanjša lahko delež vrednostnih papiijev in poveča delež posojil, s čimer 
0 Povečal delež tvegane aktive bank. 

Pretoembe v strukturi bilanc in vpliv na povečanje kreditne rasti 

obveC °k c*anem kreditnem potencialu ne bodo imele težav pri izpolnjevanju pogodbenih 
deleJn°Stl var^eva'cev Prve glavnice NSVS. V svojih bilancah imajo sorazmerno velik 
Preteknfkostnih papiijev Banke Slovenije in države, ki je rezultat neto finančnih pritokov v 
p° "1 'et'h Potencialno sproščen obseg odobrenih posojil v višini 63 mrd SIT predstavlja 
Ceiot "! ne^' delež predvsem v strukturi posojil prebivalstvu (11%) manj pa v strukturi stanja 

posojil nebančnemu sektorju (pod 2%). 

Stanovan °l S'0te'< var'eva'cev nai bi * odločil za stanovanjsko posojilo po rezultatih ankete v letu 2004 Anketa 
j® '794 »it s'c'at'a RS j« bila v letu 2004 poslana na 5000 naslovov varčevalcev prve in druge jheme Odgovorilo 

'J. "ou( e"J6i 
*2004 
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Do sprememb lahko pride tudi v strukturi posojil. Ko bo prebivalstvo nakazovalo kupnine 
investitorjem, bi se ti lahko razdolževali, kar bi v strukturi posojil zasebnemu sektorju povečalo 
delež posojil prebivalstvu in zmanjšalo delež posojil podjetjem. Vendar je to manj verjetno, saj 
zaradi vzpona aktivnosti v gradbeništvu lahko pričakujemo dodatne investicije. 

Zaradi spreminjanja strukture bančnih bilanc v dobro posojil se bodo povečala kreditna 
tveganja. Povečano kreditiranje bo zmanjševalo deleža naložb bank v netvegane vrednostne 
papirje Banke Slovenije in države. Tveganja bi se lahko povečala predvsem pri prebivalstvu, kar 
bi se pozneje odrazilo v večjih potrebnih stroških rezervacij, ki jih bodo morale oblikovati 
banke. Obstaja tudi tveganje, da se bodo banke v večji meri kot do sedaj zatekale k zavarovanju 
posojil s hipotekami, kar pozitivno prispeva k večji diverzifikaciji oblik zavarovanja posojil 
Seveda pa se bo ob zavarovanju posojil s hipotekami povečala izpostavljenost bank nihanju cen 
na trgu nepremičn. 

Dodatno povpraševanje na nepremičninskem trgu, povezano s prvo generacijo NSVS, bi lahko 
vplivalo na zgolj začasno povečanje cen na nepremičninskem trgu v letu 2004, čeprav lahko 
zaradi trenda naraščanja objavljenih cen stanovanj od konca leta 2002 domnevamo, da Je 

nepremičninski trg delno že anticipira! pritok sredstev v letošnjem letu. Zaradi zapadanja 
naslednje sheme v letu 2005, kije po obsegu manjša, bi lahko ciklična narava NSVS vplivala na 
povečano variabilnost cen nepremičnin in s tem na spreminjanje odstotka pokritja posojil z 
vrednostjo nepremičnin skozi celotno obdobje.6 

Slika 2.2: Medletne stopnje rasti cen stanovanj v Ljubljani (v %) 

2000 2001 2002 2003 2004 
Vir: Nepremičnine Slonep 

Obrestne mere za vloge in posojila in tveganje njihovih sprememb 

Ob sklepanju prve NSVS v letu 1999 je bila določena obrestna mera za 5-letne vloge v višn^ 
TOM + 1,65%. Tovrstno zbiranje sredstev je za banke predstavljalo odhodkovno ugoden 
sredstev, saj je bila raven tržnih obrestnih mer precej višja. Obrestne mere za vloge, vezane/l + 

eno leto, so leta 1999 na primer znašale TOM + 4,2%, za vloge vezane nad pet let, pa TON* 
5,5%. Te obrestne mere so se začele zniževati šele v letu 2002 Pod raven obrestnih ni 
varčevalne sheme so se znižale šele v sredini leta 2003. Nižje obrestne mere prve generacij 

6 Izračun za drugo NSVS, ki se izteče jeseni 2005, pokaže, da bodo varčevalci ob veljavnih pogojih in sedanji r»v 
inflacije privarčevali 23,6 mrd SIT, na podlagi katerih bi lahko najeli do 49,5 mrd SIT posojil Do leta 2008 »Pa 

ic tri petletne varčevalne sheme 
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NSVS so za banke pomenile nižje obrestne odhodke, kakor bi jih imele v primeru redno 
oziroma tržno ponujenih inštrumentov iz vlog podobne ročnosti v večji del trajanja prve 
generacije NS VS. 

Slika 2.3: Gibanje obrestnih mer nad TOM za vloge in za petletno varčevanje v okviru prve 
NSVS (v %) 

6%    _     
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4% 

3% ~\ r 
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vloge nad 1 letom 
Vloge nad 5 let 
Za varčevanje po NSVS 

Vir: Banka Slovenije 

Obrestne mere, po katerih so banke obvezane varčevalcem po izteku varčevanja ponuditi 
Posojila (TOM + 2,45%), so bile v času sklepanja pogodb prve NSVS določene na nižji ravni od 

ral veljavnih obrestnih mer na trgu stanovanjskih posojil. Obrestna mera nad TOM je namreč 
v sredini leta 1999 za dobre 3,3 odstotne točke odstopala od deklariranih obrestnih mer za 

o vanjska posojila. 

^naslednjih letih, posebno od začetka 2002 dalje, je potekalo zmanjševanje inflacije in realnih 
restnih mer. Morebitnim neugodnim posledicam obrestnih sprememb in s tem obrestnemu 
ganju so se banke izognile predvsem zaradi splošnega zniževanja obrestnih mer. Zaradi 
raltzacije finančnih tokov so se znižale obrestne mere do ravni, ki je primerljiva s posojili 

l^i se bodo obrestne mere stabilizirale okrog nove ravnovesne ravni, pa se bodo banke, 
"najo obveznosti iz drugih stanovanjskovarčevalnih shem, izpostavljale večjim obrestnim 
ganjem Zaradi časovne neusklajenosti zneskov vlog in posojil pa so banke lahko 

v Postavljene tudi določenemu likvidnostnemu tveganju. Na podlagi shem NSVS namreč 
evalci dobijo posojila z dvakrat daljšo ročnostjo kot znaša doba varčevanja. 

ind^ <^eJavni'c Pri oblikovanju obrestne mere za vloge in posojila lahko postane tudi 
eksacijska klavzula TOM, na katero so vezane preostale štiri sheme. Z vstopom v ERM II bo 
en obrestnih mer v Sloveniji vse bolj konvergirala k ravni obrestnih mer v EU oziroma bo s 

Pri p^m°m eura Sloven'Ja vključena v enoten denarni trg z enotno obrestno mero refinanciranja Inflacija pa bo zaradi prehitevanja rasti storilnosti v Sloveniji še vedno večja kot v EU. 

Po 
6 j^°S°jih v juliju 2004 lahko varčevalci NSVS najamejo stanovanjsko posojilo pri bankah po » o obrestni meri Vendar banke trenutno ponujajo 5- do 10-letna stanovanjska posojila z 

0b
Vl^no klavzulo po obrestni meri trimesečni EURIBOR, povečani za 2,5 do 3,0 odstotne točke. 
junijski depreciaciji tečaja oziroma po vstopu v ERM II je ta raven obrestnih mer povsem 

EU&m'Va ozuoma trenutno celo ugodnejša. Ob pričakovanem zvišanju obrestne mere BOR v naslednjem obdobju - upoštevati je treba, daje ta na zgodovinsko nizki ravni - in 

NsJ
nJ'm zmanjšanju inflacije v Sloveniji imajo prednost stanovanjska posojila po pogojih 
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Slika 2.4: Primerjava obrestnih mer gospodinjstvom za stanovanjska posojila (v %) 
18 

— pribitek nad D (deklarirane) 

2000 2001 2002 2003 2004 
Vir: Banka Slovenije 

2.3. Zadolževanje prebivalstva pri bankah 

Lema rast posojil prebivalstvu je maja 2004 dosegla 15% in se povečuje od druge polovice 
preteklega leta. K rasti posojil prebivalstvu pomembno prispevajo stanovanjska posojila. Njihov 
delež v prirastu posojil gospodinjstvom seje od leta 2000 do poletja 2003 povečeval in dosegel 
lani julija že blizu 60% , potem pa se je do konca junija 2004 znižal pod 40%. Posledično se je 
povečeval delež stanja stanovanjskih posojil v vseh posojilih prebivalstvu Taje konec leta 2000 
znašal 17,4% in se je do junija 2004 povečal na četrtino. Stanovanjska posojila prebivalstvu 
rastejo hitreje od drugih posojil prebivalstvu. Na nadaljnjo večjo ali manjšo rast zadolževanja 
prebivalstva bo znatno vplivala sprostitev sredstev iz prve NSVS in nekateri z njo povezani 
dejavniki. 

• Ponudba stanovanj (stanovanjska gradnja je v vzponu). 
• Splošno gospodarsko stanje (gospodarska rast se znova krepi). 
• Zadolženost prebivalstva oziroma kreditna sposobnost prebivalstva Razmerje med stanje"1 

posojil prebivalstvu in njihovimi prejemki oziroma osebnimi dohodki se je po povečanem 
zadolževanju konec devetdesetih let v letih 2001 in 2002 izboljšalo. V zadnjem letu in P0' 
se zaradi živahnejšega najemanja posojil spet poslabšuje 

• Morebitna »preusmeritev« privarčevanih sredstev za nakup trajnih potrošnih dobrin ("Pr 

avtomobilov). Vendar je treba upoštevati, da bodo gospodinjstva vse večji del dohodka 
namenjala za varčevanje in za druge previdnostne namene, kot so pokojnine, zavarovanja, 
zdravstvo, šolanje itd. 

• Raven obrestnih mer za primerljiva posojila s posojili po NSVS je trenutno povsem 
primerljiva. To je lahko ob večjem nihaju nepremičninskih cen navzgor razlog za odlog 
nakupa stanovanj. 

• Obnavljanje varčevanja in delna selitev prihrankov v vzajemne sklade 

V zadnjem obdobju se kreditiranje gospodinjstev spet krepi, kar sovpada s povečano porabo 
Lani je neto prirast posojil dosegel 59 mrd SIT, v letu 2004 do konca maja pa že 40 mrd SIT 
Sprostitev sredstev na podlagi prve NSVS in možnost najetja posojila na podlagi varčevanja 0 

letos dodatno vplivalo na rast posojil, predvsem na njihov tok od julija 2004 do julija 200 

7 Vsakokrat računan kot tok posojil v zadnjih 12 mesecih 
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Vendar niti stopnja rasti niti tok kreditiranja še nista primerljiva s tistima v letu 1999, koje letni 
tok dosegel 82 mrd SIT, stopnja rasti pa blizu 30%8. 

Slika 2.5: Medletne stopnje rasti posojil prebivalstvu (v %) 

45% 

Vir: Banka Slovenije 

bi se nadaljevala podobna dinamika kreditiranja kakor do maja letos, bi medletna stopnja 
rasti posojil prebivalstvu konec leta 2004 presegla 17%. V primeru dodatnega toka v višini 32 
01 rc^ SIT bi se dvignila na 23%, v primeru toka v višini 40 mrd SIT pa bi se stopnja rasti zvišala 
na blizu 25%. Če upoštevamo možnost, da se bo za najetje posojil odločil zelo majhen delež 
^čevalcev - le tisti, ki so odgovorili na anketo, in še ti le v višini 70% - bi bil dodaten tok 
reditiranja iz tega naslova sorazmerno majhen, le 16 mrd SIT v letošnjem letu, kar bi ob 

2opevanj u sedanje dinamike kreditiranja medletno stopnjo rasti konec leta 2004 povišalo nad 

Slika 2.6: Neto tok posojil prebivalstvu in znotraj njih stanovanjskih posojil v mrd SIT (12 
mesečne drseče vsote) 

90    
Posojila prebivalstvu 

1999 2000 
Vir: Banka Slovenije 

2002 2003 2004 

m *<0PenjrMt' bančnih posojil sektorju prebivalstva v letu 1999 je bil v spremembi posrednih davkov 
•"»jo in sicer uvedba davka na dodano vrednost 
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2.4. Oblike finančnega premoženja in neto zadolženost prebivalstva pri 

bankah 

Med finančno premoženje prebivalstva lahko uvrstimo9 bančne vloge, terjatve prebivalstva v 
obliki lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, ocenjeno stanje tuje gotovine p" 
prebivalstvu10, naložbe v investicijske kupone vzajemnih skladov, naložbe prebivalcev v tujino, 
življenjsko ter dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje prebivalstva pri zavarovalnicah in 
dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje prebivalstva pri pokojninskih družbah m 
vzajemnih pokojninskih skladih. 

Tabela 2.2: Oblike finančnega premoženja prebivalstva (v mrd SIT)   
Vloge preb. Delnice Ocena tuje Vzajemni Naložbe Življenjska Dodatno Skupaj 
pri bankah in obveznice gotovine skladi vtujino zavarovanja pokojninsko "premoženje 
 zavarovanje   
dec.00 1.274 691 - 10,7 0,7 86.8 - 2 063 
jun.01 1.432 453 - 11,0 1.0 - - 1 898 

dec.01 1.731 663 1 7,0 1 4,7 1,4 116,2 5,0 2 548 
jun.02 1.824 885 82.3 32,8 2,4 131,7 - 2 958 

dec.02 1.944 1.000 147,5 55,4 4,6 150.9 18,8 3 321 
jun.03 2.032 1.008 216,7 62,4 7.5 164,5 - 3 491 

dec.03 2.097 921 285,8 93,1 12,1 182,9 39.7 3.632 
Vir KDD, Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) 

Tabela 2.3: Struktura finančnega premoženja prebivalstva in delež finančnega premoženja 
 prebivalstva v BDP (v %) '  _ 

Vloge Delnice Ocena Vzajemni Naložbe Življenjska Dodatno 
prebivalstva in tuje skladi vtujino zavarovanja pokojninsko 
pri bankah obveznice gotovine zavarovanje 

Skupaj 
"premoženje*  

delež v%Bg!_ 
dec. 00 
jun. 01 
dec 01 
jun. 02 
dec. 02 
jun. 03 
dec. 03 

61,7% 
75,5% 
67,9% 
61,7% 
58,5% 
58,2% 
57,7% 

33,5% 
23,9% 
26,0% 
29,9% 
30,1% 
28,9% 
25,4% 

0,0% 
0,0% 
0.7% 
2,8% 
4,4% 
6,2% 
7,9% 

0,5% 
0.6% 
0,6% 
1,1% 
1,7% 
1,8% 
2,6% 

0,0% 
0.1% 
0,1% 
0,1% 
0,1% 
0,2% 
0,3% 

4,2% 
0.0% 
4,6% 
4,5% 
4,5% 
4,7% 
5,0% 

0,0% 
0.0% 
0,2% 
0,0% 
0,6% 
0,0% 
1,1% 

Vir: KDD, ATVP, Banka Slovenije, AZN 

Prebivalstvo je imelo konec leta 2003 največ premoženja v vlogah pri bankah (57,7%) 'n v 

domačih delnicah ter obveznicah (25,4%), pomemben del premoženja predstavlja tudi ocena 
stanja tuje gotovine (7,9%) Premoženje prebivalstva v alternativnih finančnih oblikah 
vzajemnih skladih, neposrednih naložbah v tuje vrednostne papirje, življenjsko zavarovanje, 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - je v strukturi manj pomembno, vendar se 

povečuje Največ obveznosti ima prebivalstvo iz najetih posojil pri bankah. V obveznosti ms° 

* Tovrsten zajem oblik premoženja prebivalstva je vsekakor »omejen« na finančno premoženje. Vanj namreč niso 
vključene nepremičnine oziroma njihova ocenjena vrednost, pri čemer je treba upoitevati, daje v Sloveniji veli 
delež tastniikih stanovanj V obveznosti niso zajete obveznosti zaradi lizinga in različne posojilne obveznosti 
prebivalstva pri nebankah Financiranje trajnih potroSnih dobrin (npr avtomobilov) lahko poteka tudi neposredn 
prek lizinikih podjetij 

10 Stanje tuje gotovine v lasti prebivalstva po ocenah Banke Slovenije konec leta 2003 znaSa 285,8 mrd SIT. 
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vključene obveznosti zaradi lizinga11 in zadolženost prebivalstva pri drugih nebančnih 
Ponudnikih posojil. 

Finančno premoženje prebivalstva predstavlja 64% BDP in se v zadnjem obdobju povečuje. V 
Pnmeijavi s celoletnim razpoložljivim dohodkom12 je finančno premoženje konec leta 2003 
Predstavljalo 128,2%. Delež vlog, ki predstavljajo najpomembnejši del v strukturi finančnega 
Premoženja, seje po večjem porastu konec leta 2001 v zadnjem obdobju ustalil. 

Finančno premoženje prebivalstva, zmanjšano za obveznosti zaradi posojil pri bankah, 
Predstavlja več kot 54% BDP, njegova rast seje v zadnjem letu umirila. Razmerje med stanjem 
P°sojil prebivalstva pri bankah ter povprečnimi mesečnimi prejemki prebivalstva se je znižalo z 
2,6 v drugi polovici leta 2000 na 2,4 konec 2002. V zadnjem obdobju pa se spet povečuje in 
Približuje vrednosti 2,6. 

Tabela 2.4: Posojila in depoziti prebivalstva pri bankah (v mrd SIT)  
Posojila preb. Depoziti preb. Neto varčevanje Neto varčevanje 

pri bankah pri bankah preb. pri bankah v % 6DP 

- in s (idi  
dec.00 
jun.01 
dec.01 
jun.02 
dec.02 
jun 03 
dec.03 

419.2 
436.5 
453.3 
470,8 
490,1 
508.6 
548.7 

1273.6 
1432,1 
1730,9 
1823.7 
1944,1 
2032,0 
2097,4 

854,4 
995,6 

1277.6 
1353,0 
1454,0 
1523,3 
1548.7 

20,1 
22,1 
26,8 
26,8 
27,4 
27,6 
27,0 

Vir: Banka Slovenije 

paradi hitrega zniževanja obrestnih mer se zmanjšuje dinamika rasti vlog prebivalstva v bankah 
v aja medletno 7%) in povečuje rast posojil prebivalstvu. Zmanjšanje rasti vlog prebivalstva 
50vpada tudi s povečanimi neto vplačili v vzajemne sklade. Vsi ti procesi skupaj se odražajo v 
^anjševanju razmerja neto terjatev, kijih ima prebivalstvo do bančnega sektorja 

S'ika 2.7: Gibanje neto terjatev prebivalstva do bank (vloge/stanje najetih posojil) 

4,5    
- Neto terjatve prebivalstva do bank (vloge/posojila) 

2.5 
2000 2001 

Vir; Banka Slovenije 
2002 2003 2004 

■ | ^ 
u v t: nezanesljivih ali nerazpoložljivih podatkov o stanju lizinga prebivalstva. razpoložljivem dohodku prebivalstva so zajete izplačane neto plače, drugi prejemki iz delovnega razmerja in 
*°cialni Prejemki 
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3. SEKTOR PODJETIJ 

3.1. Financiranje podjetij pri domačih bankah in neto 

zadolženost podjetij 

Kreditiranje podjetij 

Zadolževanje podjetij seje začelo krepiti v letu 2003, ko je stopnja rasti ob koncu leta dosegla 
raven okrog 25%. Rast zadolževanja podjetij, posebej od sredine lanskega leta dalje, je 
posledica močnejše gospodarske aktivnosti. Podjetja povečano gospodarsko aktivnost 
financirajo zlasti z najemanjem posojil pri domačih bankah tuje vire financiranja podjetja 
nadomeščajo z domačimi deviznimi posojili, kar je posledica zniževanja domačih obrestnih mer 
in posledica ukinitve omejitev domačega deviznega kreditiranja. Letos v prvem polletju 2004 je 
bilo 88,6% vseh novo najetih posojil podjetij pri domačih bankah deviznih Visoka dinamika 
deviznega kreditiranja podjetij je v zadnjih mesecih do junija 2004 dosegla okrog 45% medletno 
stopnjo rasti, medtem ko seje tolarsko kreditiranje znižalo pod 10%. 

Slika 3.1: Neto tok posojil podjetjem domačih bank v mrd SIT (12 mesečne drseče vsote) 
200 , , 

— Tolarska posojila skupaj 
— Kratkoročna devizna posojila 

Dolgoročna devizna posojila 

2001 
Vir: Banka Slovenije 

2002 2003 2004 

Zadolženost podjetij pri bankah 

Tabela 3.1: Posojila in depoziti podjetij pri bankah (v mrd SIT)  
Posojila podjetij Depoziti podjetij Neto zadolženost Neto zadolženost 

pri bankah pri bankah podjetij pri bankah v% BDP 
 (1)  g)   

dec.00 938,3 441,8 496,5 11.7 
jun.01 1048,5 473,2 575,3 12,8 
dec.01 1167,1 517,7 649,4 13,6 
jun.02 1204,2 555,7 648.5 12.9 
dec.02 1282,8 605,0 677,8 12.8 
Juri.03 1467,6 608,1 859,5 15,6 
dec.03   1596.9 619,6 977,3 17,1 

Vir: Banka Slovenije 
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Podjetja v nasprotju s prebivalstvom predstavljajo z narodnogospodarskega finančnega vidika 
neto deficitarni sektor. Ob koncu leta 2003 je stanje najetih posojil podjetij pri bankah presegalo 
stanje njihovih depozitov za okrog 160%. Neto zadolženost podjetij pri bankah seje v zadnjem 
letu in pol povečevala in je junija 2004 znašala 1.085 mrd SIT. Povečevanje neto zadolženosti 
podjetij pri bankah sovpada s povečano gospodarsko aktivnostjo Povečuje se tudi delež neto 
zadolženosti podjetij do bank v BDP, ki seje v zadnjih letih povečal z 11,7% konec leta 2000 na 
17,1% konec leta 2003. 

Slika 3.2: Gibanje razmerja neto zadolženosti podjetij pri bankah (stanje najetih 
posojil/vloge) 

3.0 

—- Neto obveznosti podjetij do bank (stanje najetih 

1,5 l 
2000 2001 2002 2003 2004 

Vir: Banka Slovenije 

T Veganja povezana s podjetniškim sektorjem 

S'ika 3.3: Zadolženost podjetij (razmetje med dolgom in kapitalom) 

1.2 

1,0 

0.8 

0,6 

0,4 
j 

0,2 

0,0 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Vir: Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), zaključni računi podjetij 

2nrv-fU Je opazen trend rasti finančnega vzvoda v podjetniškem sektoiju, ki pa se po letu 00 postopno umirja. V letu 2003 je finančni vzvod podjetij ostal na ravni leta 2002 (1,07), kar 
bilo posledica usklajenega porasta obeh komponent kazalnika. Finančni vzvod največjih 

VaJsetih komitentov bank iz podjetniškega sektorja se je leta 2003 z 2,0 zmanjšal na 1,9 

°r2004 
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Odprta pozicija podjetij v tuji valuti 

Devizne obveznosti podjetniškega sektorja presegajo devizne terjatve. Odprta pozicija podjetij v 
tuji valuti se je v letu 2003 zaradi povečanja naložb podjetij v tuji valuti zmanjšala z 8% na 
2,7% aktive. 

Slika 3.4: Odprta pozicija podjetij v tuji valuti 
o% 

-1% 

-2% 

-3% 

-4% 

-5% 

-6% 

-7% 

-8% 

-9% 

Vir: AJPES, zaključni računi podjetij 

Da se večji komitenti raje zadolžujejo devizno, potrjujejo podatki o odprti poziciji v tuji valuti 
podjetij, največjih komitentov bank, kije bila ob koncu leta 2003 kratka, v višini 6,3% bilančne 
vsote. Največjih 20 komitentov predstavlja 20% bilančne vsote vseh podjetij, njihova odprt3 

pozicija pa predstavlja kar 46% odprte pozicije vseh podjetij, pri čemer glavnino predstavlja 
javno podjetje, za katerega jamči Republika Slovenija. V letu 2003 je bila rast bilančne vsote 
največjih 20 komitentov bank iz podjetniškega sektorja v večini financirana devizno. Ker je bilo 
povečanje deviznih naložb teh podjetij večje od porasta deviznih obveznosti, se je kratka 
devizna pozicija zaprla s 6,9% na 6,3% bilančne vsote. 
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4. STABILNOST BANČNEGA SISTEMA 

4-1. Splošno o denarnih finančnih posrednikih 

V letu 2003 ni bilo večjih sprememb v lastniški strukturi bank. Ob koncu leta 2003 je v 
Sloveniji poslovalo 20 bank, enako kot ob koncu leta 2002. Januarja 2004 se je zaradi uvedbe 
likvidacijskega postopka v eni banki število delujočih bank zmanjšalo na 19. Konsolidacija v 
bančnem sektorju se počasi nadaljuje. Največja banka je povečala kapitalsko udeležbo v treh 
bankah v svoji bančni skupini, tako da je ta ob koncu leta 2003 v vseh treh bankah presegala 
J^ejo 50%. S 1. majem 2004 je Slovenija postala članica Evropske unije, tako je več evropskih 
bank obvestilo Banko Slovenije, da bodo pričele z neposrednim opravljanjem dejavnosti v 
Sloveniji (več o tem v poglavju Izdajanje dovoljenj in in dodatku 14a). 

Od 19 delujočih bank jih je pet v večinski tuji lasti in ena podružnica tuje banke. Tržni delež 
bank v pretežno domači lasti je velik, vendar se ob hitri rasti bilančne vsote tujih bank trendno 
2rnanjšuje. Tako seje tržni delež bank v večinski tuji lasti, merjeno z deležem v bilančni vsoti 
vseh bank, kije bil ob koncu leta 2003 19%, do konca aprila 2004 povečal na 19,4% in tržni 
delež pri kreditih nebančnega sektorja z 21,1% ob koncu leta 2003 na 22% aprila 2004. 

70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Slika 4.1: Tržni delež domačih in tujih bank v bilančni vsoti bančnega sistema (v %) 
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Vir: Banka Slovenije 

2002 2003 mar. 04 

3? ao ^aP'la'a v lasti tujcev v celotnem kapitalu seje v letu 2003 malenkostno znižal, in sicer na 
' 0 Čeprav se delež ožje države v lastništvu bank giblje okrog 20%, njen vpliv ostaja 

Jj^roma velik, saj je v bankah prisotna tudi prek Kapitalske družbe in Slovenske 
kninske družbe ter prek lastništva v družbah s področja zavarovalništva. 

Tabela 4.1: Lastniška sestava bančnega sektorja (v odstotkih lastniškega kapitala) 

jUje osc',e (iad 50% v upravljanju) 
osebe (pod 50% v upravljanju) 
va v ožjem smislu 

~-^!ldomače osebe 

31.12.2000 
11 6% 
0.4% 
36 8% 
51 1% 

31.12.2001 
14 5% 
15% 

37 0% 
47,0% 

31.12.2002 
15.7% 
16 8% 
20.3% 
47.2% 

31.12.2003 
16 6% 
15.8% 
19 4% 
48.2% 

1^(?0 bank jih je bilo ob koncu leta 2003 18 v večinski zasebni lasti, dve pa ostajata v večinski 
1 države, s skupaj 12,8% tržnim deležem v bilančni vsoti vseh bank 
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Koncentracija bančnega sektorja 

Slovenski bančni trg je precej koncentriran. Največja koncentracija trga je na področju 
depozitov gospodinjstev, medtem ko je pri kreditih nebančnemu sektorju porazdelitev bolj 
enakomerna. Po letu 2001, ko se je koncentracija trga močno povečala zaradi konsolidacije 
bank v okviru največje bančne skupine, se je začela koncentracija bančnega trga ob hitri rasti 
tržnega deleža bank v večinski avstrijski lasti postopno zmanjševati, razen depozitov 
gospodinjstev, kjer se ohranja izredno visoka stopnja koncentracije trga. 

Slika 4.2: Koncentracija slovenskega bančnega trga, merjena s Hershman-Herfindahlovim 
indeksom 

2 000   
i 

1 900 Bilančna vsota 

1.000 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Vir: Banka Slovenije 

Struktura finančnega trga 

Globina finančnega posredništva v Sloveniji trendno narašča, vendar je v primerjavi z razvitimi 
državami še vedno razmeroma majhna. Ob koncu leta 2003 je bilančna vsota vseh denarnih m 
nedenarnih finančnih inštitucij predstavljala 122% BDP. Na finančnem trgu imajo banke 
prevladujočo vlogo, saj je delež bančnega sektorja v vsem finančnem sektorju ob koncu leta 
2003 znašal 73%. 

Tabela 4.2: Struktura finančnega sektorja in deleži v BDP  

Delež v BDP Delež v finančnem sektorji—■— 
2003 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 

Denarne finančne institucije 75% 83% 87% 89% 71% 73% 73% 

Banke 73% 81% 86% 88% 70% 72% 72% 

Hranilnice in HKS 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 

Nedenarne finančne institucije 31% 31% 32% 33% 29% 27% 27% 

Institucije s področja zavarovalništva 8% 8% 10% 11% 7% 7% 8% 

Institucije trga vrednostnih papiijev 23% 22% 22% 22% 22% 20% 18%, 
Vir: Banka Slovenije, AZN, ATVP, AJPES : 

73% 

72* 

1* 

27% 

9% 

18* 
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Struktura naložb in obveznosti 

Tabela 4.3: Struktura aktive in pasive bančnega sistema 
delež v letna rast kumul. rast 

AKTIVA aktivi v% v% 
2003 2003/2002 do maj 04 

PASIVA 

Denar in naložbe bankam 9,6% -7,2% -4,5% 
Kmditi nebančnemu sekt. 50,2% 16,3% 7,1% 
• od taga državi 2,8% -34,3% 0,3% 
" tega privatnemu sekt. 47.4% 21,9% 7,5% 
Vrednostni papirji 34,0% 11,2% 1,2% 
- od tega RS in BS 30,1% 10,0% 2,7% 
• od tega ostati 3,9% 20,6% -10,2% 
Kapitalske naložbe 1,6% 17,1% 4,4% 

s,al° 4,6% -0,7% 3,5% 

delež v 
pasiv« 
2003 

letna rast 
v% 

2003/2002 

kumul. rast 
v % 

do maj 04 

11,0% 
-6,9% 

3,8% 
-2,2% 

Obveznosti do bank 16,5% 42.9% 13,0% 
-od tega do tujih bank 14,0% 51,5% 14,9% 
Obveznosti do drugih 65,1% 4,6% 2,5% 
od tega do države 3,1% -23,9% 18,8% 

- od tega do privatnega sekt. 62,0% 6,6% 1,6% 
Obveznosti iz vred. papirjev 4,3% 22,6% -17,1% 
Druge obveznosti 1,8% -11,8% 29,4% 
Dolgoročne rezervacije 1,5% 3,1% 6,5% 
Rezervacije za spi. ban. tveg. 0,5% 45,1% 4,5% 
Podrejene obveznosti • 1,9% 40,2% 6,1% 
Kapital 8,3% 10,6% -0,1% 
Skupaj pasiva 100,0% 11,0% 3,8% Skupaj aktiva 100,0% 

~S!lLay»nciie ipd. 22 2%  
lr Banka Slovenije 

Zaradi porasta kreditiranja v letu 2003 se je delež kreditov nebančnemu sektoiju v strukturi 

Sno0*'3 za^e' Povečevati Krediti nebančnemu sektorju so ob koncu leta 2003 predstavljali 0 bilančne vsote bank. V strukturi kreditov so največji delež predstavljali krediti 
lnatičnim družbam (63%), gospodinjstvom (25%) in državi (6%). Trendno se povečuje delež 

feditov v tuji valuti, ki so ob koncu leta 2003 predstavljali 29% vseh kreditov nebančnega 
® torJa> maja 2004 pa že 31%. Hitro povečevanje deviznega kreditiranja je posledica 

Jučevanja Slovenije v evropske integracije in pričakovanja glede razmeroma hitrega 
prevzema valute euro, s čemer bi del odplačevanja dolgoročnih posojil že potekal v tej valuti. 

, rat' so zaradi postopnega procesa konvergence tolarskih obrestnih mer, ob nizkih ravneh 
mer na svetovnih trgih, za komitente slovenskih bank devizna posojila cenovno 

godnejša". Kljub povečevanju deleža dolgoročnih kreditov je bila ob koncu leta 2003 večina 
'tov (53%) nebančnemu sektorju kratkoročnih. 

Delež naložb v vrednostne papiije v bilanci stanja je velik - 34%. V strukturi naložb v 

? n°Stne PaP'rJe največji delež (64%) predstavljajo naložbe v vrednostne papirje za namene 
undarne likvidnosti, ki jo skoraj v celoti tvorijo naložbe v vrednostne papirje Banke 

j Ven'je Sledijo naložbe v dolgoročne vrednostne papirje Republike Slovenije in naložbe v 
v v?e vrednostne papirje, ki predstavljajo 12% vseh naložb v vrednostne papirje, med katerimi 

Ino Predstavljajo naložbe v delnice. 

Rast ————————— 
2003 j' ('ev'znc8a kreditiranja je povezana tudi s sproičanjem predpisov o deviznem poslovanju. Tako je bil oktobra 
kredit« emenjen predpis o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju, ki je bankam omogočil odobravanje v tujem denarju rezidentom. 

•lOi,, e^6e, *2004 
53 poročevalec, št. 114 



Slika 4.3: Struktura kreditov nebančnemu sektorju 
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Slika 4.4: Struktura vrednostnih papirjev (v %) 
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Ob koncu leta 2003 so v strukturi virov največji delež predstavljale vloge nebančnega sektorja, 
in sicer 65% pasive. V vlogah nebančnega sektorja imajo največji delež vloge gospodinjstev, k1 

so predstavljale 65% vseh vlog nebančnega sektorja. Približno dve tretjini (67%) 
nebančnega sektorja je tolarskih Od vlog nebančnega sektorja jih je bilo 34% na vpogled, 57 ® 
kratkoročno vezanih in 9% dolgoročno vezanih. 

Delež obveznosti do bank v pasivi je bil ob koncu leta 2003 17%. Prevladujejo obveznosti d° 
tujih bank, katerih delež v vseh obveznostih do bančnega sektorja je bil 84% Delež kapita'3 v 

pasivi je bil 8%. 



4-2. Bilanca stanja 

Viri financiranja bank 

Dosežena rast bilančne vsote bank v letu 2003 je bila najnižja v zadnjih šestih letih. V letu 2003 
se je bilančna vsota bank realno povečala za 6,1%14, medtem ko se je v letu 2002 realno 
Povečala za 9,6%. Razlog za počasno rast bilančne vsote je bila odsotnost prirasta zbranih vlog 
nebančnega sektorja. K temu je najbolj prispevalo realno zmanjšanje vlog sektorja države13, ki 
so bile večinoma naložene v največjih bankah, in nefinančnih družb ter v primerjavi s prejšnjimi 

ti občutno nižja realna stopnja rasti vlog gospodinjstev. 

Glavni vir rasti bilančne vsote bank je bilo povečanje obveznosti do tujih bank, ki se je leta 
2003 v primerjavi s prejšnjimi leti močno okrepilo, najbolj so se povečale pri bankah v tuji lasti, 
Kjer so prispevale k rasti bilančne vsote 72%, pri domačih bankah pa le 34%. Večina bank v 
večinski tuji lasti je leta 2003 dražje depozite nefinančnih družb nadomeščala z viri matičnih 
^k. Od domačih bank so se v tujini opazneje zadolževale samo velike banke. V letu 2004 se 

Povečevanje obveznosti do tujih bank še krepi. 

Slika 4.5: Struktura virov rasti bilančne vsote bank (v %) 
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^a'5e'a 44: Spreminjanje strukture vlog gospodinjstev 
struktura v(oq 

Vpogledne vloge 
Vloge do 90 dni 
Vloge 91 dni do 1 leta 
Tekoče zapadlosti 
Dolgoročne vloge 
Skupaj Joge gospodinjstev 
Tolarske 
D«vizne 
Skupaj Joge gospodinjstev 
Skupaj Joge gospodinjstev v mrd SIT 

Vir: Banka Slovenije 

2002 2003 apr 2004 
letna rast v % 

2003/2002 
37% 
16% 
31% 

9% 
6% 

100% 
59% 
41% 

100% 
1 979 

39% 
17% 
30% 
9% 
5% 
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100% 
2.139 

41% 
18% 
28% 

8% 
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2 173 

13.4% 
12,7% 
4,2% 
0,2% 

-5,1% 
8,1% 

11,5% 
3,3% 
8,1% 

Ob 
" V ;j^

>o5tevaniu porasta cen življenjskih potrebičin 4,6% or države so zajete enote centralne in lokalne ravni države, skladi socialnega zavarovanja ipd 
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Dosežena rast vlog gospodinjstev v 2003, ki je realno znašala zgolj 3,4%, je bila najnižja v 
zadnjih Šestih letih inje bila posledica zniževanja obrestnih mer za vloge. Že sredi leta 2003 so 
banke znižale nekatere obrestne mere na raven, ki občasno ni več zagotavljala ohranjanja realne 
vrednosti prihrankov. > 

Tabela 4.5: Povprečni mesečni porast vlog gospodinjstev pri bankah in pritokov v vzajemne 
sklade (v mrd SIT)  

Po\4*Bčen pritok v 
Vzajemni skladi V'oge gospodinjstev v najemne sklade I bankah povp. povečanje vtog 

  gospodinjstev  
 1 2 1+2 1/2   

v letu 2002 2,3 18,5 20,9 13% 
v letu 2003 2,1 13,3 15,5 16% 

do aprila 2004 6J (Mi 147 72%  
Vir: Banka Slovenije, ATVP 

Zaradi zniževanja obrestnih mer za tolarske depozite sc je ročnost tolarskih depozitov 
gospodinjstev začela skrajševati, pri čemer se je začel izrazito krepiti delež vpoglednih vlog 
Hkrati se je varčevanje s tolarskih vlog preusmerilo na devizne vloge, tako je v prvih štirih 
mesecih povečanje deviznih vlog gospodinjstev predstavljalo kar 89% celotnega povečanja vlog 
gospodinjstev. 

Gospodinjstva so pričela iskati donosnejše alternativne oblike naložb, zlasti na kapitalskem trgu, 
kjer seje razmerje med prilivi v vzajemne sklade in povečanjem vlog gospodinjstev v bankah 
povečalo s 16% v 2003 na 72% v prvem štirimesečju 2004 Zanimivo je, da se ob ugodnem 
gibanju borznih tečajev banke niso odločale za povečevanje svojih naložb v slovenske delnice 
in obveznice. 

Slika 4 6: Spodnja meja deklariranih obrestnih mer za tolarske depozite za obdobje 31 -90 dni 
največjih petih bank (povprečje) ter medletne stopnje inflacije v letu 2003 in 2004 

8.0 
7,0 
6.0 

5,0 
4,0 
3.0 
2.0 

1,0 
0,0 

-1,0 

I Obrestna mera za vloge od 31-90 dni 
Inflacija 
Razlika v odstotnih točkah 

f f j ^ ^ ^ f 

Vir: Banka Slovenije 

Kreditiranje nebančnega sektorja 

Rast kreditov nebančnemu sektorju je bila prvič po letu 1999 večja od rasti bilančne vsote bank, 
saj so banke zaradi zniževanja ravni obrestnih mer začele povečevati obseg kreditov 

nebančnemu sektorju, v največji meri sektorju nefinančnih družb. Večja rast kreditov je tudi 
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odraz večjega povpraševanja po kreditih zaradi nizke ravni obrestnih mer in gospodarskega 
oživljanja. 

V letu 2003 se je zaostrila konkurenca bank pri kreditiranju. Zlasti tuje banke so pričele 
agresivno povečevati svoj tržni delež. Podatki o povprečnih obrestnih merah bank za tdarska 
Posojila nebančnemu sektorju16 za zadnje četrtletje 2003 kažejo, da so imele tuje banke nižjo 
^prečno aktivno obrestno mero (8,1%) od domačih bank (9,6%) oziroma vseh bank skupaj 

Delež kreditov nebančnemu zasebnemu sektorju v bilančni vsoti se je povečal za 4 odstotne 
'očke na 47,4%. Trend rasti deleža teh kreditov seje nadaljeval tudi v letu 2004 inje aprila 2004 
osegel 48,6% aktive. Medletne nominalne stopnje rasti kreditov zasebnemu sektorju so se 

8'bale okrog 20%. 

Slika 4.7: Rast bilančne vsote, kreditov nebančnemu sektorju in naložb v vrednostne papirje 

(realno, v %) 
35 

■ Bilančna vsota 
K Krediti drugim 
— Vrednostni paptrji 

maj. 04 

Slika 4 8: Deklarirane obrestne mere bank za posojila in vloge (v %) 

14 
OM za kratkoročna posojila 
OM za dolgoročna posojila 

— OM za vezane vloge 91-180 dni 
— OM za vezane vloge 1 -2 let 

^ tolar t u' °krcs,na mera je izračunana kot razmerje med zneskom prejetih obresti in povprečnim stanjem naložb 
'Zračuna 'l. '5050^1' "ebančnemu sektoiju v posameznem četrtletju Povprečje za tuje oziroma domače banke je "° kot ponderirano povprečje obrestne mere in bilančne vsote posamezne skupine bank 

o«' * 

Vir: Banka Slovenije 

J* 6* 
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V razmerah padajočih obrestnih mer so se banke trudile zadržati neto obresti na ravni iz leta 
2002 tako, da so povečevale obseg danih kreditov in podaljševale ročnost kreditov. Kreditna 
rast seje pričela povečevati. Okrepitev kreditiranja je bila povezana s povečanjem gospodarske 
rasti in procesom nominalne konvergence slovenskih obrestnih mer. Posojila nebančnemu 
sektorju so v letu 2003 realno porasla za 11,2% (v 2002 za 6,4%). Ker so se banke usmerile v 
dolgoročnejše kreditiranje, se je delež dolgoročnih kreditov v vseh kreditih nebančnemu 
sektoiju povečal s 45,9% na 47,2%. 

Tabela 4.6: Struktura porasta kreditov nebančnemu sektoiju  
 Nebančni sektor Ročnost posojil Valuta posojil . 
 netn družbe gospodinj. DFO kratkoroč. dolgoroč SIT tuja 
Tuje banke 59% 35% 2% 35% 65% 54% 46% 
Domače banke 95% 13% 10% 53% 47% 36% 64% 
Skupaj banke 84% 20% 8% 48% 52% 42% 58%, 
Vir: Banka Slovenije 

Kreditiranje gospodinjstev se je okrepilo in je doseglo najvišjo realno stopnjo rasti (6,9%) P° 
letu 1999 7 V letu 2003 je postal izrazitejši trend krepitve kreditiranja gospodinjstev, saj se 
delež povečanja kreditov gospodinjstev v celotnem porastu kreditov stalno povečuje. Razloge za 
to lahko iščemo predvsem v ugodnejših pogojih kreditiranja, zlasti pri tujih bankah, ki ob 
približno 20% tržnem deležu prispevajo k povečanju kreditov gospodinjstev približno 50% in se 

jim tržni delež v tem segmentu poslovanja vztrajno povečuje. 

Na kreditiranje gospodinjstev so se v letu 2003 in v prvem štirimesečju 2004 osredotočile tuje 
banke, pri katerih je kar 35% porasta kreditov posledica povečanja kreditov gospodinjstvom, 
medtem ko je bil pri domačih bankah ta delež le 13%. Tuje banke so tudi bolj kot domače 
povečevale dolgoročno kreditiranje in kredite v domači valuti z devizno klavzulo. Usmeritev 
bank v večinski tuji lasti v kreditiranje gospodinjstev je skladna s trendi v državah Evropske 
unije, kjer so banke v razmerah nizkih obrestnih mer okrepile kreditiranje gospodinjstev 

Sektorski pregled porasta kreditiranja kaže, da so banke v letu 2003 najbolj povečale kredite 
nefmančnim družbam, saj je približno 90% porasta kreditov v tem sektorju Zaradi znižanj* 
obrestnih mer doma so se velika slovenska podjetja raje kot v tujini začela zadolževati doma. 

Valutna struktura bilance stanja 

Po razmeroma občutnem padcu deleža devizne aktive in pasive v letu 2002, se je delež devizne 
pasive v bilančni vsoti bank v drugi polovici leta 2003 začel povečevati. To je bilo posledica 
okrepljenih deviznih prilivov od tujih bank, ki so bili najizrazitejši pri bankah v večinski tuj' 
lasti. Tako je delež devizne pasive ob koncu preteklega leta znašal 34,6% bilančne vsote 
prvem četrtletju 2004 seje trend rasti devizne pasive bank Še okrepil. 

17 Leta 1999 je bila zaradi uvedbe davka na dodano vrednost dosežena velika rast kreditov gospodinjstvom (realno 
34,5%) 



Slika 4.9: Delež aktive in pasive v tuji valuti v bilančni vsoti bank (v %) 

35,5% 
AKtiva v tuji valuti 

■ Pasiva v tuji valuti 

2000 
Vir Banka Slovenije 

4-3. Donosnost in kazalniki uspešnosti poslovanja 

f^?8 Se'ft0r Je v preteklem letu dosegel 31,3 mrd SIT dobička po obdavčitvi, kar je realno za ,5% Več kot v letu 2002. Doseženi donos po obdavčitvi na povprečno aktivo je bil 0,66% in 
na kapital 8,2%. Oba kazalnika uspešnosti poslovanja bank sta bila malo nižja kot v letu 2002 

Slika 4.10: Donosnost na kapital (ROE) in donosnost na aktivno (ROA) pred in po obdavčitvi 

v obdobju 1998 do 2003 (v %) 

■i ROA pred 
obdavčitvijo 

X. ROE pred 
obdavčitvijo 
ROA po obdavčitvi 0,76 

- ROE po obdavčitvi 7,00 
Vir Banka Slovenije 

11,32 7,77 11,36 4,77 13,3 12,47 

0,41 
3,68 

0,70 
6,96 

0,06 
0,59 

0.71 
8,52 

0,66 
8,19 

,anj^ donos na povprečno aktivo je bil predvsem posledica znižanja neto obresti. Izpad 
, [estn'h prihodkov so banke blažile z zmanjševanjem operativnih stroškov in manjšimi 

'kovanimi rezervacijami 

ovečanje poslovnega izida po obdavčitvi je bilo predvsem posledica manjših oblikovanih 
ervacij in višje postavke neto ostalo" Dejstvo, da so bile dodatne neto oblikovane 

" v'^POStevan-'u medletne stopnje inflacije 4,6%. P°stavlco neto ostalo »o zajeti drugi poslovni prihodki in odhodki ter izredni prihodki in odhodki 
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rezervacije bank v letu 2003 za 6,4 mrd SIT manjSe kot v letu 2002, lahko pojasnimo predvsem 
z velikim oblikovanjem rezervacij bank v letu 2002, kar je bilo povezano s spremembo 
računovodskih standardov, odpisom terjatev do države zaradi plačila davka na dobiček iz 
preteklih let, oblikovanjem dodatnih rezervacij pc odredbi Banke Slovenije ter poenotenja 
razvrstitve komitentov ob pripojitvi. 

Tabela 4.7: Izkaz poslovnega izida slovenskih bank  

Zneski v mrd SIT 

2002 2003 jun.04 

Letna rast v% 

2003/2002 
Neto obresti 143,4 145,7 
Neto opravnine 54,0 54.9 
Neto finančni posli 21,2 19,5 
Neto ostalo 5,8 8,9 
Bruto dohodek 224,4 228,9 
Operativni stroški 133,9 143.2 
Neto dohodek 90,5 85,8 
Neto rezervacije -44,5 -38,0 
Dobitek pred obdavčitujo 46,0 47,8 
Poslovni izid po obdavčitvi 29,5 31,3 

Strukturni deleži 

2002 2003 M 04 

70.2 
29,7 
15.3 
3,1 

118,4 
68.4 
50,0 

-20,3 
29,7 

1,6% 
1,8% 

-8,1% 
52,6% 

2,0% 
6,9% 

-5,2% 
-14,5% 

3,8% 
6,2% 

64% 
24% 

9% 
3% 

100% 
60% 
40% 

-20% 
21% 
13% 

64% 
24% 

9% 
4% 

100% 
63% 
37% 

-17% 
21% 
14% 

59% 
25% 
13% 
3% 

100% 
58% 
42% 

.17% 
25% 

Vir: Banka Slovenije 

V nasprotju s prejšnjimi leti, ko je bil dobiček bančnega sistema zmanjšan zaradi zapoznelega 
priznavanja kreditnih izgub iz preteklih obdobij, sta v letu 2003 z izgubo poslovali le dve manjši 
banki, s skupno 1,8 odstotnim tržnim deležem 

Število bank, ki so imele večjo donosnost od povprečja bančnega sistema, merjeno z donosom 
po obdavčitvi na povprečno aktivo, je bilo v obeh letih enako, in sicer je istih 9 bank od 
dvajsetih v obeh letih poslovalo nadpovprečno. Tržni delež bank z nadpovprečno donosnostjo je 
bil v letu 2002 35,1%, v 2003 pa se je povečal na 36,1%. Tržni delež zelo donosnih bank20 seje 
zmanjšal z 12,5% v 2002 na 4,9% v 2003, kar je odraz zmanjšanja inflacijskih dobičkov in 
učinkov spremembe računovodskih standardov, ki so vplivali na višjo donosnost v letu 2002. 

Mednarodna primerjava donosnosti poslovanja 

Donosnost slovenskih bank je sicer precej večja kot v povprečju EU, kjer je dobiček po 
obdavčitvi na povprečno aktivo v letu 2002 znašal za vse banke 0,36%21 in za srednje velike 
banke 0,42%, vendar pa manjša kot v primerljivih državah, novih članicah EU. 

Slika 4.11 prikazuje dosežen donos na aktivo pred obdavčitvijo slovenskih bank v primerjavi s 
petimi državami, novimi članicami EU. Donosnost slovenskih bank je bila manjša kot v 
primerljivih državah. Leta 2003 je imela le ena od petih držav manjše vrednosti kazalnikov 
ROA in ROE od Slovenije. 

2U Kot zelo donosne banke se upoštevajo tiste, ki imajo dobiček pred obdavčitvijo na povprečno aktivo večji od 2°/> 
21 Vir: ECB, EU banking sector slabil ity. november 2003. 
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Slika 4.11: Mednarodna primerjava donosnosti bank (ROA in ROE) (v %) 
16% 

ROA 2002 ROA 2003 ROE 2002 ROE 2003 
Vir: Banka Slovenije, ECB 

Neto obrestni prihodki in obrestna marža 

Neto obrestni prihodki so bili v letu 2003 glede na leto 2002 sicer večji za 2,3 mrd SIT, realno 
Pa so padli za 3%. Neto obrestna marža22 se je tako v letu 2003 zmanjšala s 3,46% na 3,04%. 

rend njenega zmanjševanja se nadaljuje tudi v letu 2004, v katerem seje v prvih štirih mesecih 
ta obrestna marža zmanjšala na 2,71%. To se dogaja zaradi hitrejšega zmanjševanja obrestnih 

Pnhodkov kot odhodkov, kar je posledica hitrejšega zmanjševanja donosnosti bančnih naložb v 
Primerjavi z zniževanjem pasivnih obrestnih mer. 

Zaradi zniževanja obrestnih mer so se v letu 2003 zmanjšali tako obrestni prihodki kot odhodki 
°ank. Zaradi boja za tržni delež so banke zniževale obrestne mere za kredite, kar je spodbudilo 
kreditno rast. Tako so se obrestni prihodki od kreditov v bančnem sistemu zmanjšali predvsem 
P" bankah z manjšo kreditno rastjo. K manjšim obrestnim prihodkom je prispevalo tudi 
Povečevanje deviznega kreditiranja, kjer so banke zaračunavale nižje obrestne mere kot pri 
°'arskem Pri vrednostnih papirjih pa so banke namesto v vrednostne papirje države raje 

Povečevale naložbe v vrednostne papirje centralne banke, vendar so leta 2003 manj povečevale 
naložbe v vrednostne papirje Banke Slovenije in Republike Slovenije kot v preteklih letih. 

el|ko vrednostnih papirjev, ki predstavljajo sekundarno likvidnost so morale banke ohranjati 
^radi izpolnjevanja predpisov o usklajevanju rokovne strukture obveznosti z naložbami. 

y zadnjem obdobju je povečana kreditna aktivnost v veliki meri posledica procesa nominalne 
onvergence slovenskih obrestnih mer na raven obrestnih mer držav EU. Banka Slovenije je 

Namreč od sredine 2002 do maja 2004 znižala svoje obrestne mere za več kot 4 odstotne točke, 
ar je vplivalo na znižanje tržnih obrestnih mer, zlasti na trgu državnih vrednostnih papirjev. 
endar niso enako intenzivno zniževale depozitnih in posojilnih obrestnih mer. Razmeroma 
reJe in izraziteje so zniževale pasivne obrestne mere - v zadnjih dveh letih od sredine 2002 so 

® znižale za več kot 4,5 odstotne točke, medtem ko so se v enakem obdobju obrestne mere za 
arska kratkoročna posojila znižale zgolj za 3,2 odstotne točke V tako prilagajanje obrestnih 

er je banke sililo zmanjševanje inflacijskih dobičkov, ki je bilo posledica uspešnega 
anjševanja inflacije, ter zatečena struktura premoženjske bilance bank, ki je pri naložbah 

°čno obremenjena z naložbami v vrednostne papirje, katerih donosnost se je najhitreje 
zmanjševala. 

^eto °^r«tna marž« je izražena kot neto obresti na povpre4no aktivo. 
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Slika 4.12: Obrestni prihodki, odhodki in neto obresti na povprečno aktivo (v %) 
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2% 

0% 

Obrestni prihodki 
Obrestni odhodki 
Neto obrestni prihodki 

1997 1998 1999 
Vir: Banka Slovenije 

2000 2001 2002 2003 apr. 04 

Med obrestnimi odhodki so se zaradi skrajševanja ročnosti vlog in selitve v vloge na vpogledne 
najbolj zmanjšali odhodki za vezane vloge v domači valuti, povečali pa so se odhodki za izdane 
vrednostne papirje v domači valuti. 

Obrestni odhodki se zmanjšujejo tudi v letu 2004, spreminja se tudi njihova struktura. Ob 
občutno manjši rasti vlog gospodinjstev kot v prejšnjih letih zaradi nizke ravni obrestnih mer, ki 
so v posameznih primerih postale celo realno negativne, ter zaradi povečanega zadolževanja pn 

tujih bankah se povečuje delež obresti za vire bank iz tujine in zmanjšuje delež obrestnih 
odhodkov za vezane vloge 

Obrestni razmik 

Gibanje obrestnih mer za tolarske kredite in depozite lahko podrobneje pojasnimo z gibanjem 
povprečnih obrestnih mer za kredite in depozite nebančnega sektorja v domači valuti23 Tolarski 
krediti nebančnemu sektorju so leta 2003 v povprečju predstavljali 36% povprečne aktive, 
tolarski depoziti nebančnemu sektorju pa 45% povprečne pasive. 

V letu 2003 se je obrestni razmik pri tolarskem posredništvu zaradi občutnejšega znižanj3 

posojilnih obrestnih mer glede na depozitne zožil za 12%. Zaostrovanje konkurence s 
povečevanjem tržnih deležev so narekovale predvsem tuje banke, ki so imele najnižje posojilne 
obrestne mere. Obrestne mere na pasivi so najbolj znižale banke, ki so želele obraniti obrestno 
razliko, ker so bile manj uspešne pri ohranjanju tržnega deleža. Samo tako so uspevale obdržati 
razmeroma ugoden poslovni izid 

V prvem Četrtletju 2004 se je oženje obrestnega razmika ustavilo, tako se je ohranil na podobni 
ravni kot v zadnjem četrtletju 2003, saj je bilo znižanje obrestne mere za posojila in depoz'te 

dokaj usklajeno Pri tolarskih posojilih nebančnemu sektorju so najbolj konkurenčne tuje banke, 
ker imajo najnižje posojilne obrestne mere Na strani virov imajo najvišje depozitne mere 

manjše domače banke z majhnim obsegom depozitov gospodinjstev, ki se ne zadolžujejo v 
tujini in zato poskušajo pritegniti predvsem depozite nefinančnih družb in drugih finančni 
organizacij, ti depoziti pa niso zajeti v jamstveno shemo. 

" Povprečne obrestne mere so izračunane kot razmerje med zneskom obresti in povprečnim stanjem naložb/prej®1' 
sredstev. V obresti so vkljuieni obračunani in razmejeni obrestni prihodki/odhodki Povprečno stanje nalo*b/preje 

sredstev je izračunano iz seštevka dnevnih stanj, deljenim s številom vseh koledarskih dni v četrtletju. 
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Slika 4.13: Gibanje obrestnega razmika in obrestne marže24 (%) 

— Efektivna aktivna obrestna mera (%) 
— Efektivna pasivna obrestna mera (%) 
— Obrestni razmik (odstotne točke) 
—Obrestna marža (%) 

2% 1 

€ v o*V >■ # w >V/^VV <r 
Vir. Banka Slovenije 

Mednarodna primerjava obrestne marže in prihodnji trendi 

Čeprav se obrestna marža slovenskih bank trendno zmanjšuje že od leta 1996, ostaja v 
Primerjavi z drugimi državami še velika, zato se v prihodnosti pričakuje, da bo še naprej paidala 
,n se bližala izenačitvi obrestne marže v drugih državah članicah EU. 

Slika 4.14: Primerjava obrestne marže (neto obresti na povprečno aktivo) z EU (v %) 
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Vir: Banka Slovenije, ECB 

Zaradi povečanja konkurence se delež neto obrestnih prihodkov, ki so najstabilnejši vir 
°dkov bank, v strukturi bruto dohodka bank postopno zmanjšuje. 

2003 se je delež neto obrestnih prihodkov v bruto dohodku zmanjšal za 0,3 odstotne 

del i 118 ^'<*°//° brut0 dohodka. V letu 2004 se je po prvih štirih mesecih zaradi povečanja 
(60 to net0 finančnih poslov in neto opravnin delež neto obresti v bruto dohodku znižal 

• 0/®), kar je nižja raven kot povprečje v EU leta 2002 (61,5%). 

*Obr    restna marža je izražena kot neto obresti na povprečno aktivo 
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Slika 4.15: Struktura bruto dohodka glede na delež obrestnih in neobrestnih dohodkov (v %) 
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Vir: Banka Slovenije 

Zmanjševanje deleža neto obrestnih prihodkov v bruto dohodku bank pomeni, da se zmanjšujejo 
najstabilnejši prihodki bank, ki pomenijo temelj za povečanje kapitala. S tem postaja donosnost 
bank vse bolj odvisna od razmer na drugih finančnih trgih, zlasti na kapitalskem. 

Banke navadno prilagajajo svoje obrestne mere za posojila tako, da te odražajo spremembe v 
stroških financiranja bank na pasivi. Zato spremembe v posojilnih obrestnih merah navadno 
zaostajajo za spremembami pasivnih obrestnih mer. Ta zaostanek se v razmerah zniževanja 
obrestnih mer navadno odrazi kot povečanje neto obresti. Slovenskim bankam se je v letu 2003 
povprečna obrestna mera na aktivi znižala močneje kot povprečna obrestna mera na pasivi, kjer 
so obrestne mere računane kot razmerje med obrestnimi prihodki/odhodki in povprečnim 
stanjem posojil/vlog v posameznem četrletju za tolarska posojila in vloge nebančnega sektorja 
Ti trendi se nadaljujejo tudi v letu 2004. To pomeni, da se bodo v obdobju povečevanja 
obrestnih mer pritiski na neto obresti verjetno še povečali. 

Tabela 4.8: Struktura izkaza poslovnega izida na povprečno aktivo 25 

v% od bilančne vsote 
2002 2003 apr 2004 

Sprememba deleža 
2002 - 2003 2003 -apr. 2004 

Neto obresti 
Neto opratnine 
Neto finančni posli 
Neto ostalo 
Bruto dohodek 
Operativni stroški 

-»trojki dela 
Neto dohodek 
Rezervacije 
Dobiček prod obdav 

3,46 
1,30 
0,51 
0,14 
5,41 
3,23 
1,60 
2,18 

-1,07 
1,11 

3,05 
1,15 
0,41 
0,19 
4,79 
3,00 
1,51 
1,79 

-0,80 
1,00 

2,71 
1,16 
0,50 
0.11 
4,51 
2,64 
1,42 
1,84 

-0,68 
1,15 

-0,41 
-0,15 
-0,10 
0,05 

-0,62 
-0,23 
-0,09 
-0,39 
0,27 

-0,11 

-0,34 
0,01 
0,09 

-0,08 
-0,28 
-0,36 
-0,09 
0,05 
0,12 
0,15 

1,57 
0,67 
0,13 
0,17 
2.55 
1.68 
0,90 
0,87 
0.41 
0,46 

Vir Banka Slovenije, ECB 

" Podatki za Slovenijo niso povsem usklajeni z metodologijo ECB za poročanje posameznih postavk Slovenija ^ 
prvič poročala podatke po metodologiji EU za leto 2003 
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Neto neobrestni prihodki 

Neto opravnine so se v letu 2003 povećale za 1,8%. Med prihodki od opravnin so najbolj 
Porasle opravnine od plačilnega prometa in administrativnih storitev, medtem ko so bile 
opravnine iz posredniških in komisijskih poslov v letu 2003 občutno manjše kot v 2002, ko so 
bile povečane zaradi večjega prevzema gospodarske družbe, ki ga je organizirala ena izmed 
bank. 

^e'ež prihodkov iz neto finančnih poslov na povprečno aktivo se je v letu 2003 malce zmanjšal, 
'' Prihodki so bili leta 2003 za 8% manjši kot leto prej, predvsem zaradi manjših prihodkov od 
kapitalskih naložb v odvisne družbe, ki so bili v letu 2002 veliki zaradi spremembe 
računovodskih standardov. Banke so imele v letu 2003 manjše odhodke iz prevrednotenja in 
manjše prihodke iz izvedenih finančnih inštrumentov kot v 2002. 

skupini manjših bank, katerih skupni tržni delež dosega 5% bilančne vsote bančnega 
sistema, je mogoče opaziti veliko dohodkovno odvisnost od prihodkov iz finančnih poslov. Pri 
0rtlenjeni skupini bank so neto finančni posli predstavljali več kot 20% bruto dohodka, kar 
•zvira iz odprodaje portfelja vrednostnih papirjev. 

V strukturi neto prihodkov iz finančnih poslov so imeli v letu 2003 največji delež prihodki od 
trgovanja z vrednostnimi papirji (64%), prihodki iz trgovanja s tujo valuto (32%) in prihodki od 
I^P'talskih naložb (42%), medtem ko sta neto prihodke zmanjševala negativna izida iz 
Izvedenih finančnih inštrumentov in tečajnih razlik, ki sta bila posledica veliko začasno 
odkupljenih deviz Banke Slovenije, tj. inštrumenta, imenovanega svvap deviz, s katerim Banka 

•ovenije izvaja politiko deviznega tečaja. Svvap deviz je ob koncu leta 2002 predstavljal 11% 
ob koncu leta 2003 pa 10% bilančne vsote bank in je bil močno skoncentriran (60-80%) pri eni 

anki. Do konca aprila 2004 se je stanje swapa deviz zaradi dokončnega odkupa deviz s strani 
anke Slovenije zmanjšalo na 5,7% bilančne vsote, kar je prispevalo k zmanjševanju odprte 

devizne pozicije. 

Stroški poslovanja bank 

Operativni stroški so v letu 2003 porasli za 6,9%, k čemur so največ prispevali stroški dela, ki 
® K realno povečali za 4%, in stroški amortizacije, povezani predvsem z informacijsko 

nologijo. Stroški dela predstavljajo glavnino operativnih stroškov, pri čemer se njihov delež 
strukturi operativnih stroškov od leta 2001 naprej trendno povečuje, kar je bilo v preteklih 

e 'n povezano s prenosom plačilnega prometa na banke, v letu 2003 pa s povečanim obsegom 
Poslovanja in krepitvijo funkcij upravljanja s tveganji v bankah. V letu 2003 seje delež stroškov 

53 9»/ Stru'ctur' operativnih stroškov povečal na 50,3% in po prvih štirih mesecih leta 2004 na 

paradi zniževanja neto obresti kot najstabilnejšega vira prihodkov, so banke prisiljene 
anjševati operativne stroške. Na ravni bančnega sistema so banke v letu 2003 uspele z neto 
restmi pokriti operativne stroške. Pregled po posameznih bankah pa pokaže, da nekaterim 

ankam s skupnim tržnim deležem 68% z neto obrestmi ni uspelo pokriti operativnih stroškov, 
o Prvem štirimesečju 2004 je bilo takih bank nekaj manj. 

"ov( 
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Slika 4.16: Gibanje neto obresti, operativnih stroškov, bruto dohodka in neto rezervacij (% od 
povprečne aktive) 
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„ — Operativni stroSki 
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— Bruto dohodek 
Rezeivacije 
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Vir: Banka Slovenije 

4.4. Kreditno tveganje 

Kreditna rast 

Od leta 1998 do 2003 je stopnja rasti kreditov nebančnemu sektorju ves čas presegala stopnjo 
rasti BDP. V letu 2003 je realna stopnja rasti teh kreditov (11,2%) presegala realno rast bilančne 
vsote (6,1%), saj so banke spreminjale strukturo aktive, tako da so zmanjšale naložbe bankam irl 

povečale kredite nebančnemu sektorju, zlasti nefmančnim družbam. Okrepilo se je tudi 
kreditiranje gospodinjstev. Zaradi hitre kreditne rasti seje delež kreditov nebančnemu sektoiju v 
bilančni vsoti v letu 2003 povečal za 2 odstotni točki na 50% in delež kreditov nefinančnnn 
družbam za 3 odstotne točke na 32%. Delež kreditov gospodinjstvom je ostal na podobni ravni 
kot ob koncu leta 2002 in je bil 12,4%. 

Slika 4.17: Rast bruto družbenega proizvoda in rast posojil (v %) 
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Slika 4.18: Krediti nebančnemu sektorju, nefinančnim družbam in gospodinjstvom (v % 
aktive) 
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Vir: Banka Slovenije 

2000 2001 2002 2003 maj. 04 

Zaradi gospodarskega oživljanja in procesa nominalne konvergence obrestnih mer se je v letu 
2004 stopnja rasti kreditov nebančnemu sektoiju še povečala. Tako je bila medletna nominalna 
stopnja rasti kreditov nebančnemu sektoiju maja 2004 blizu 20%, pri čemer je bila stopnja rasti 
kreditov nefinančnim družbam in drugim finančnim organizacijam sicer višja od rasti vseh 
kreditov nebančnemu sektoiju, a malce nižja kot ob koncu leta 2003, vendar se iz meseca v 
mesec povečuje. Stopnja rasti kreditov gospodinjstvom je kljub očitnemu trendu rasti še vedno 
Ostajala za stopnjo rasti kreditov nebančnemu sektorju. V letu 2004 so se začeli povečevati 
*udi krediti tujcem in drugim finančnim organizacijam, predvsem pri bankah v večinski domači 
lasti. 

Slika 4.19: Nominalne stopnje rasti kreditov nebančnemu sektorju, nefinančnim družbam in 
drugim finančnim organizacijam ter gospodinjstvom (v %) 

Krediti nebančnemu sektorju 
Krediti podjetjem in DFO 
Krediti gospodinjstvom 
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velika izpostavljenost 

ota velikih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema seje v letu 2003 povečala in se giblje 

r 
ro8 210% kapitala Skupno število velikih izpostavljenosti bančnega sistema se ohranja na 
Vni okrog 270, Podatki po posameznih bankah pa kažejo, da se koncentracija izpostavljenosti 
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po bankah povečuje, saj seje po letu 2002 povečalo število bank z vsoto velikih izpostavljenosti 
med 200% in 300% kapitala s 6 na 8 bank na račun zmanjševanja števila bank z vsoto velikih 
izpostavljenosti med 100% in 200% kapitala. Največje banke so imele po stanju konec marca 
2004 vsoto velikih izpostavljenosti med 200% in 240% kapitala. Približno petina, večinoma 
manjših bank, ima razmeroma veliko koncentracijo izpostavljenosti, saj imajo vsoto velikih 
izpostavljenosti večjo od 300% kapitala. 

Tabela 4.9: Izpostavljenost bank glede na obseg kapitala - 
od dec. 2001 do mar. 200* _ 

 2001 2002 2003 mar.2004 min m a« poprečje. 
Vsota velikih izpostavljenosti na kapital (v %) 209 195 213 211 195 221 206 
Število velikih izpostavljenosti 280 256 272 269 256 302 273 

Št. bank z vsoto velikih izposta^jenosti nad 300% 
kapitala 5 4 4 4 3 7 4.4_ 
Vir: Banka Slovenije 

Primerjava dvajsetih največjih dolžnikov iz podjetniškega sektorja v bančnem sistemu kaže, da 
seznam največjih komitentov bank po stanju marca 2004 ostaja v primerjavi s koncem leta 2002 
zelo podoben in da so največji dolžniki iz podjetniškega sektorja večinoma razvrščeni v 
najboljšo bonitetno skupino Samo eno podjetje od dvajsetih je v letu 2003 poslovalo z izgubo. 
Čeprav se je izpostavljenost bančnega sistema do največjih dvajsetih podjetij dolžnikov 
povečala, se je zaradi hitre kreditne rasti njihov delež v vseh razvrščenih terjatvah do podjetij 
zmanjšal z 62% na 59%. 

Slika 4 20: Gibanje vsote velikih izpostavljenosti bančnega sektorja 
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Kvaliteta aktive 

S porastom kreditiranja seje kvaliteta razvrščene aktive bank v letu 2003 izboljšala, saj so bile 
nove izpostavljenosti večinoma razvrščene v skupino A, ki se je zato povečala na 80,9%_ 
Posledično se je delež terjatev slabše kvalitete, razvrščenih v skupine od C do E v letu 200-' 
zmanjšal s 7% na 6,5%. Delež slabih terjatev (D in E) se je zmanjšal za 0,2 odstotne točke na 
3,7%. V letu 2003 je 86% porasta razvrščene aktive odpadlo na skupino A in 11% na skupino B. 
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Tabela 4.10: Delež bonitetnih skupin v vseh razvrščenih bilančnih in zunajbilančnih terjatvah 

Bonitetna skupina 
 A B C D E C-E D-E 

2000 84.3% 9,3% 2,6% 1,9% 2,0% 6,5% 3,8% 
2001 82,6% 10,4% 2,7% 1,9% 2,4% 7,0% 4,2% 
2002 80,3% 12,8% 3,1% 1,7% 2,2% 7,0% 3,9% 
2003 80,9% 12,6% 2,9% 1,7% 2,0% 6,5% 3,7% 
2004 80,9% 12,8% 2,8% 1,6% 1,9% 6,3% 3,5% 

Vir: Banka Slovenije 

V letu 2004 seje prispevek skupine B k porastu razvrščene aktive povečal na 21% predvsem 
zaradi povečanja izpostavljenosti do tujih bank in pridobivanja novih komitentov, ki so bili že 
na začetku razvrščeni v skupino B, Prispevek skupine A k porastu razvrščene aktive se je zato 
zmanjšal na 81%. 

Banke pri sprejemanju kreditnih odločitev upoštevajo predvsem trenutne razmere in nove 
komitente navadno razvrščajo v bonitetno skupino A. Kvaliteta kredita pa se navadno poslabša 
Sele med njegovim trajanjem. Trenutno dogajanje, ko se banke odločajo za kreditiranje novih 
komitentov, ki jih že v začetku razvrščajo v skupino B, in ko v posamičnih primerih 
zmanjšujejo zahteve glede obsega zavarovanj, kaže, da so banke v večji meri pripravljene 
prevzemati kreditno tveganje. Obstaja nevarnost, da se bodo ob bolj neugodni fazi 
gospodarskega cikla ti krediti izkazali kot slabše naložbe. Izkušnje drugih držav namreč kažejo, 
da so številne napake pri kreditiranju narejene, koje gospodarski cikel v ekspanziji, očitne pa 
Postanejo, ko se gospodarska rast zmanjša. 

Slika 4.21: Delež teijatev razvrščenih v skupino B, v skupine C-E in v skupini D-E (slabe 
terjatve) v vseh razvrščenih terjatvah26 (v %) 
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2« 
z nac'onalno regulativo se razvrSčajo bilančne in zunajbilančne terjatve Vrednostni papirji se ne ^^vrScajo. 
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Struktura posojil po panogah 

Slovenske banke so ob koncu leta 2003 izkazovale največjo kreditno izpostavljenost do panog, 
katerih produkti so potrošne ciklične dobrine27. V tem podatku so zajeta tudi posojila 
prebivalstvu. Delež teh panog v vseh posojilih je bil 43,2%. Sledijo finance ter naravni viri, 
industrija in gradbeništvo. Iz podatkov bi lahko sklepali, da so slovenske banke precej 
občutljive za fazo gospodarskega cikla. 

Tabela 4.11: Struktura posojil po panogah  
 % v vseh posojilih  Kvaliteta posojil* 

Slovenija EU Slovenija 
 2002 2003 2002 2002 2003 
Potroine cikliine dobrine 41,6% 43,2% 27,1% 7,3% 7,1% 
Finance 17,9% 15,6% 33,9% 2,1% 1,6% 
Baziina industrija in gradbeništvo 12,9% 13,6% 11,4% 8,7% 8,5% 
Ostalo 10,8% 10,3% 7,2% 7,2% 6,1% 
PotroSne neciklične dobrine 7,6% 8,5% 10,4% 6,8% 6,1% 
Tehnologija, mediji in telekomunikacije 3,5% 3,3% 3,0% 6,2% 7.1% 
Kapitalske dobrine 2,7% 3,0% 4,5% 5,2% 3,4% 
Energetika ipd 3.1% 2.6% 2.5% 4,4% 3.7% 
Skupaj  100,0% 100,0% 100,0% 6,3% 6,0% 
'kvaliteta posojil » oblikovani popravki/posojila, v% 
Vir: Banka Slovenije 

V letu 2003 se je delež posojil za potrošne ciklične dobrine povečal, medtem ko se je delež 
posojil na področju financ, ki je navadno najmanj tvegan, zmanjšal. Do porasta kreditiranja 
potrošnih cikličnih dobrin je prišlo tako pri bankah v večinski tuji lasti kot tudi pri bankah v 
večinski domači lasti, saj je pri obeh skupinah bank predstavljal več kot polovico porasta vseh 
posojil. Banke v večinski domači lasti so povečale tudi posojila v panoge s področja naravnih 
virov, industrije in gradbeništva ter v panoge potrošnih necikličnih dobrin. 

Kvaliteta posojil, meijena kot delež oblikovanih popravkov glede na celoten znesek posojila, se 
je v letu 2003 izboljšala. Ugotovitev velja za vse panoge, razen za tehnologijo, medije in 
telekomunikacije. 

J7 Med panoge katerih produkti so potoroine ciklične dobrine so v skladu z definicijo ECB razvričene npr tekstilna, 
avtomobilska, pohištvena industrija itd 
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Izpostavljenost do prebivalstva 

Slika 4.22: Tveganost terjatev do prebivalstva in tveganost celotne razvrščene aktive, merjena 
z deležem popravkov vrednosti in rezervacij v razvrščeni aktivi (v %) 

7% 
« dec. 2002 

Vse razvrjiene terjatve Terjatve do prebivalstva Vse terjatve brez terjatev 
do prebivalstva 

Vir: Banka Slovenije 

Primerjava povprečne tveganosti terjatev2" nam pokaže, da je izpostavljenost do prebivalstva 
manJ tvegana od izpostavljenosti do drugih sektoijev ter da se v času znižuje. Delež razvrščenih 
terjatev do prebivalstva v vseh razvrščenih postavkah seje po letu 2002 zmanjševal z 19,6% na 

>9% ob koncu marca 2004. 

Od posojil prebivalstvu je bila ob koncu marca 2004 večina, tj. 52%, zavarovanih pri 

zavarovalnici, zlasti pri eni. Z zastavo nepremičnin je bilo zavarovanih 16% posojil, s poroštvi 
0 in z drugimi oblikami zavarovanja 9%. Delež zavarovanja posojil prebivalstvu z bančno 
°g° a'i vrednostnimi papirji je majhen (1%). Nezavarovanih posojil prebivalstvu pa je bilo 

/». Delež posojil zavarovanih pri zavarovalnicah se postopno zmanjšuje na račun povečevanja 
zavarovanja z zastavo premoženja in s poroštvi 

izpostavljenost do tujine 

Struktura bilance stanja glede na območje kaže, da so banke ob koncu leta 2003 iz tujine 

Pojemale sredstva, ki so jih večinoma nalagale v Sloveniji. Presežek sredstev nad obveznostmi 0 republik nekdanje Jugoslavije seje v letu 2003 močno povečal, saj je ob koncu leta 2002 na 
^onsolidirani osnovi znašal le 4 mrd SIT, ob koncu leta 2003 pa že 38 mrd SIT. Pri tem je bil 

esežek na konsolidirani osnovi skoraj dvakrat večji kot na solo osnovi, kar kaže na to, da so 
nke na trge nekdanje Jugoslavije v veliki meri vstopale prek odvisnih bank in finančnih 

0rganizacij 

za v°Vfr<:'na ,v«8«nost terjatev je izračunana kot delež skupin A do E, ponderiran z odstotkom potrebnih rezervacij 
terjatve° S'CUp'no 1%. B 10%, C 25%, D 50% in E 100%), in pomeni velikost potencialne izgube od obsega 
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Tabela 4.12: Struktura bilance glede stanja glede na območje po stanju na dan 31. 12. 2003 v 
mrd SIT 

 Na solo osnovi   Na konsolidiram osnovi  
Republike Republike 

 Slovenija Tujina nekd. Jugosla«je Slovenija Tujina nekd. Jugoslavije 
Največjih pet bank 169 -182 14 159 -160 28 
Dnjge banke 253 -263 10 253 -263 10 
Skupaj banke 422 -445 23 412 -423 38 
Vir: Banka Slovenije 

4.5. Solventnost bank 

Številne banke kot glavni strateški cilj navajajo ohranjanje oziroma povečanje tržnega deleža. V 
razmerah povečane kreditne aktivnosti zaradi ostrejše konkurence se pritiski na kapitalsko 
ustreznosti bank krepijo in silijo banke v iskanje novih virov kapitala, ki bi jim omogočali 
nadaljnjo rast. 

Kapitalska ustreznost 

Kapitalska ustreznost29 bančnega sistema se je v letu 2003 zmanjšala na 11,5% in v prvem 
četrtletju 2004 še nadalje na 11,2%. Kapitalska ustreznost prvega reda30 (Tier 1) je bila ob 
koncu leta 2003 9,8% (v 2002 9,95%). Znižanje kapitalske ustreznosti v letu 2003 in v prvem 
četrtletju leta 2004 je bilo predvsem posledica okrepljene kreditne rasti, pa tudi povečanja 
obsega valutnim tveganjem prilagojenih postavk 

Slika 4.23: Kapitalska ustreznost in kapitalska ustreznost prvega reda (v %) 
14% 
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Vir: Banka Slovenije 

w Kapitalska ustreznost je izračunana kot razmerje med celotnim regulatornim kapitalom in tveganju prilagojen0 

aktivo 
10 Kapitalska ustreznost prvega reda je izračunana kot razmerje med temeljnim kapitalom in tveganju prilagojen0 

aktivo 
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Tabela 4.13: Kapitalska ustreznost bank 

dec. 2002 dec. 2003 mar. 2004 
Delež petih največjih bank v bilančni vsoti bančnega sektorja 69.4% 67,4% 67,2% 
Kapitalska ustreznost petih največjih bank 10,9% 10,6% 10,4% 
Kapitalska ustreznost bančnega sektorja brez petih največjih bank 13,9% 13,4% 12,8% 
Kapitalska ustreznost bančnega sektorja 11.9% 11,5% 11,2% 
Vir Banka Slovenije 

Stopnja rasti regulatornega kapitala bančnega sektorja je zaostajala za rastjo tehtane tvegane 
aktive za 1,6 odstotne točke. Najbolj je porasel temeljni kapital, in sicer zaradi razporeditve 
dobičkov v rezerve, dokapitalizacije bank in oblikovanja splošnih rezervacij. 

Slika 4.24: Struktura kapitala bank od 2000 do 2003 (v %) 
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Vir Banka Slovenije 

Povečanje temeljnega kapitala je bilo pri nekaterih bankah potrebno, da so lahko v večji meri 
■lučevale inštrumente podrejenega dolga v izračun regulatornega kapitala Za zdaj se je samo 

ena banka odločila za izdajo kapitala tretjega reda, ki se uporablja,za pokrivanje kapitalskih 
zahtev za tržna tveganja 

Slika 4.25: Razmerje med podrejenim dolgom in temeljnim kapitalom (v %) 
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Struktura kapitala bank se v letu 2003 ni bistveno spremenila, čeprav se kaže tren 
zmanjševanja deleža temeljnega kapitala v strukturi kapitala. Ob koncu leta 2003 je temeljni 
kapital predstavljal 71,7% kapitala in dodatni kapital 28,3% celotnega regulatornega kapitala. 

Struktura kapitala treh največjih bank v domači lasti kaže, da bodo morale v kratkem povečati 
svoj temeljni kapital oziroma povečati obseg sestavin dodatnega kapitala, pri Čemer je možnos 
izdaje podrejenega dolga že dokaj izčrpana. Tako se bo po pričakovanjih kapitalska ustrezno 
prvega reda zmanjšala. 

Tveganju prilagojena aktiva 

V letu 2003 je bila stopnja rasti tehtane tvegane bilančne aktive 18% višja od rasti bilančne 
vsote (11%), kar lahko pojasnimo z živahnejšo kreditno aktivnostjo slovenskih bank, delno paJe 

k temu prispevala tudi sprememba regulative, saj se je z 31. 12. 2003 iztekel rok, ko so mora 
banke za terjatve, ki so v celoti in polno zavarovane z zastavo nepremičnin v celoti, upora 
ponder 100% (prej za stare posle 50%). 

Slika 4.26: Struktura tehtane tvegane aktive, povečane za drugim tveganjem prilagojene 
postavke (v %) 

dec 00 dec 01 dec 02 dec 03 mar 04 
Vir Banka Slovenije 

Struktura tveganju prilagojene aktive se je v letu 2003 spremenila v smeri povečanja deleža 
valutnim tveganjem in tržnim tveganjem prilagojenih postavk, medtem ko seje delež kreditni"1 

tveganjem prilagojenih postavk zmanjšal. 

Delež valutnim tveganjem prilagojenih postavk seje povečal za 0,6 odstotne točke na 6,8%, P^j 
čemer je bil porast v celoti pri bankah v večinski tuji lasti, zaradi skrajšanja pozicije v tuji va u 
ob povečanem zadolževanju bank v tujini. Delež tržnim tveganjem prilagojenih postavk se J 
povečal za 0,9 odstotne točke na 7,5%, pri čemer je bilo povečanje kapitalskih zahtev za tržna 
tveganja skoraj v celoti (90%) pri domačih bankah. Delež kreditnim tveganjem prilagojeni 
postavk seje zmanjšal za 1,5 odstotne točke, ker seje delež tveganju prilagojene zunajbilančne 
aktive bolj zmanjšal, kot seje ob povečani kreditni aktivnosti okrepil delež tveganju prilagojene 
bilančne aktive. 
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a 4-27: Spreminjanje strukture vsote tveganju prilagojene aktive, povečane za drugim 
tveganjem prilagojene postavke11 (v odstotnih točkah, glede na december 
preteklega leta) 

7,0 »Kreditno tveganje BValutna tveganja 

5,0 Tržna tveganja 

dec. 01 dec. 02 dec 03. mar 04 
Vir: Banka Slovenije 

^ Prvem četrtletju 2004 se je ob okrepljeni kreditni rasti nadaljeval trend povečevanja deleža 
eganju prilagojene bilančne aktive. Kljub rasti na kapitalskem trgu banke na njem niso 

P°večevale svojih naložb. Tako se je delež tržnim tveganjem prilagojenih postavk malenkostno 
zmanjšal, delež valutnim tveganjem prilagojenih postavk pa je kljub povečanim pritokom virov 
lz tujine ostal nespremenjen, kar kaže na izboljšano upravljanje pozicije valutnim tveganjem 
Pogojenih postavk v bankah. 

distribucija kapitalske ustreznosti 

primerjava distribucije kapitalske ustreznosti med 2002 in 2003 kaže, da se je porazdelitev 
'^zalnika v letu 2003 izboljšala. Kapitalske ustreznosti v obeh letih ni dosegala po ena banka. V 

, h letih je imela kapitalsko ustreznost manjšo od 8%, kar je najmanjša kapitalska ustreznost, 
®t jo določa Zakon o bančništvu, po ena banka, medtem ko sta imeli kapitalsko ustreznost med 

0 w 10% po dve banki. Hkrati pa se je povečalo število bank, ki so imele kapitalsko 
ustreznost med 12% in 20% in zmanjšalo število bank, ki presegajo kapitalsko ustreznost 20%. 

u ̂ Večji premiki v strukturi vsote tveganju prilagojene aktive v letu 2002 so bili posledica uvedbe kapitalskih zahtev 
tržna tveganja in spremembe kapitalskih zahtev za valutna tveganja 
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Slika 4.28: Porazdelitev kazalnika kapitalske ustreznosti 
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Vir: Banka Slovenije 

Mednarodna primerjava kapitalske ustreznosti 

Slika 4.29: Primerjava kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema z državami EU v 
letu 2002 
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Vir: ECB, Banka Slovenije 

Primerjava s povprečjem EU za kategorijo srednje velikih bank (podatki za leto 200232) kaže, da 

je bila dosežena kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema ob koncu leta 2003, ko je 
znašala 11,53%, manjša kot v EU v letu 2002 (12,52%). So pa imele slovenske banke 
kvalitetnejšo strukturo kapitala, kajti dosežena kapitalska ustreznost prvega reda slovenskih 
bank v letu 2003 (9,76%) je bila večja kot v EU (8,99%). 

Tudi primerjava kapitalske ustreznosti z osmimi novimi članicami EU kaže, da seje kapitalska 
ustreznost v državah novih članicah EU33, tako kot v Sloveniji, v letu 2003 zmanjšala. 
Kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema je bila manjša od povprečja teh osmih 
držav in je bila najmanjša med opazovanimi državami 

11 Vir. ECB, EU Banking Sector Stability, november 2003. 
11 V izračunu so upoSlevane naslednje države: Slovaška, Malta, ČeSka, Ciper, Poljska, Litva, Madžarska in Latvija. 

poročevalec, št. 114 76 11. novei 



1 a 4.30: Primerjava kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema 
Članicami EU (v %) 

18% 

z novimi 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

S 2002 
■ 2003 

Povprečje 8 novih članic EU 

Vir: Banka Slovenije, ECB 

Slovenija 

i i. te^ Pr'merjavah pa je treba poudariti, da pri izkazovanju kapitalske ustreznosti države 
azujejo kapitalsko ustreznost v skladu z nacionalno regulativo, ki jim omogoča številne 
Krecije. Primerljivost kazalnika zmanjšujejo tudi različne računovodske prakse posameznih 

Zav, ki prav tako vplivajo na izkazano višino kapitalske ustreznosti. 

4-6. Likvidnostno tveganje 

Slika 4.31; Količniki likvidnosti 
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Vir: Banka Slovenije 

Premembe v strukturi bilance stanja bank so se odrazile pri likvidnosti bank. Zniževanje 
seženih količnikov likvidnosti je bilo posledica hitre kreditne rasti na naložbeni strani in 

aJšanja ročnosti kreditov in tudi sprememb pri obveznostih, ki jih je povzročilo zniževanje 
Pasivnih obrestnih mer. Nižje obrestne mere za depozite so namreč povzročile spremembe v 

našanju gospodinjstev, ki so začela krajšati ročnost depozitov ter iskati alternativne oblike 
aložb. K. znižanju doseženih količnikov likvidnosti je prispevala še prodaja deviznih 
agajniških zapisov Banke Slovenije in zmanjševanje stanja swapa deviz pri Banki Slovenije. 

. ' dve postavki namreč po veljavnem predpisu s področja likvidnosti bankam omogočata, da v 
12računu količnikov likvidnosti upoštevajo tudi tolarske naložbe v skupino A (z najmanjšim 
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kreditnim tveganjem) in kredite v tujem denarju z ročnostjo nad 180 dni. Ker so morale banke 
izpolnjevati predpise o likvidnosti, so bile prisiljene iskati vire z daljšo ročnostjo, zlasti prl 

bankah v tujini. Porast zadolževanja, v tujini se je odrazil tudi v spremembi koncentracije 
deponentov. Delež največjega deponenta na ravni bančnega sistema se je od konca 2002 do 
konca maja 2004 povečal za 5 odstotnih točk, najbolj pri bankah v večinski tuji lasti in hitro 
rastočih domačih bankah. 

Po stanju na dan 31.5. 2004 so imele vse banke v večinski domači lasti večji obseg naložb v 
blagajniške zapise Banke Slovenije in v vrednostne papirje Republike Slovenije kakor 
vpoglednih vlog prebivalstva. Delež naložb v blagajniške zapise Banke Slovenije in Republike 
Slovenije v vseh naložbah do 30 dni je bil na ravni bančnega sistema 51%, pri velikih domačin 
bankah pa se je gibal med 46% in 61 %. 

4.7. Tveganje sprememb deviznega tečaja 

Tabela 4.14: Odprta devizna pozicija in odprta devizna pozicija ob upoštevanju začasne prodaje 
deviz Banki Slovenije (swap), stanje aprila 2004 

 v mrd SIT  v odstotku od kapitala 
 Sistem Tuje Domače Sistem Tuje Domače 
Odprte devizne pozicije -106,9 -69,5 -37,4 -29% -98% -12% 
Odprte dev. pozic s swap 190,4 -5.4 195,8 51% -8% 65% 
Vir: Banka Slovenije 

Slika 4.32: Gibanje odprte devizne pozicije (% od regulatornega kapitala) 

250% ■i Odprta devizna pozicija 
■ OOP z upoštevanjem swap 

200% —Odprta pozicija v valutni klavzufc 
— Odprta pozicija samo v devizah 

-50% 

e?° <f ^ ^ # <PA # -f / # 
Vir Banka Slovenije 

V letih 2003 in 2004 se je nadaljevalo zaostajanje rasti deviznega tečaja za stopnjo rasti cen. Y 
razmerah zaostajanja rasti deviznega tečaja za inflacijo, pri čemer je bilo gibanje tečaja precej 
predvidljivo, ter ob razlikah med domačimi in tujimi realnimi obrestnimi merami, je kratka 
odprta devizna pozicija prinašala pozitivne dohodkovne učinke. Odprta devizna pozicija bank . 

34 Odprta devizna pozicija je opredeljena kot vsota aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, zmanjšana za vsoto 
pasivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk v tuji valuti in v valutni klavzuli. Vključene so tako promptne kot 
terminske pozicije. 
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rez upoštevanja začasne prodaje deviz Banki Slovenije, je bila ob koncu aprila 2004 kratka, v 
~29% kapitala bančnega sistema. H kratki odprti devizni poziciji bančnega sistema so 

J olj prispevale banke v večinski tuji lasti, in sicer zaradi financiranja pri matičnih bankah, 
en'1 kratka pozicija je predstavljala kar 65% celotne kratke pozicije bančnega sistema. 

Vendar pa je treba opozoriti, da zgornji izračun odprte pozicije bank v tuji valuti ne vključuje 

le 
nJa kasnega odkupa deviz pri Banki Slovenije oziroma t. i. svvapa deviz, kjer gre praviloma 

skl^ Začasen> navadno 7-dnevni, odkup in prodajo deviz med banko in Banko Slovenije, v adu s pogodbo o sodelovanju bank z Banko Slovenije pri posegih na trgu tujega denarja. Če v 
ačunu odprte devizne pozicije upoštevamo tudi ta inštrument Banke Slovenije, je bila odprta 

evizna pozicija bančnega sistema dolga 190 mrd SIT oziroma 51% kapitala bančnega sistema, 
nke v večinski tuji lasti so zapirale devizno pozicijo ob upoštevanju začasne prodaje deviz 

an*' Slovenije, domače banke pa brez tega. 

4-8. Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje v preteklosti za banke ni predstavljalo izrazitejšega tveganja, saj so imele 
P erninjanje obrestnih mer za večino svojih obveznosti in naložb vezano na spreminjanje 
P ošno sprejetega indeksacijskega faktoija (t. i. TOM). Z odpravo indeksacije so se razmere 
premen i ie in obrestno tveganje je postalo področje, ki bo v prihodnje zahtevalo aktivnejše 
Pravljanje. Banke poročajo Banki Slovenije o izpostavljenosti obrestnemu tveganju, ki zajema 

ančne postavke ob upoštevanju svojih predpostavk. 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju 

0 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Vir: Banka Slovenije 

poenostavljen izračun povprečnega obdobja spremembe obrestne mere za bančni sistem kaže, 
se je v letu 2003 obdobje, v katerem se spremeni obrestna mera na aktivi, podaljšalo za 1,4 

eseca na 8,7 meseca, medtem ko se je na pasivi malenkostno skrajšalo, na 4,7 meseca. Tako se 
razlika v času med spremembo obrestne mere na aktivi in pasivi bilanc pri večini bank 
večala; na ravni bančnega sistema z 2,4 meseca na 4 mesece. Velika večina bank, razen dveh 
Jhnih, ima na aktivi daljše obdobje, v katerem se spremenijo obrestne mere kot na pasivi, kar 
•tteni, daje slovenski bančni sistem bolj izpostavljen tveganju povečanja obrestnih mer. 
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5. NEDENARNE FINANČNE INSTITUCIJE 

5.1. Zavarovalnice 

5.1.1. Splošne značilnosti 

Prvi zavarovalniški zakon v samostojni Sloveniji je bil sprejet leta 1994, leta 2000 pa ga Je 

nadomestil nov. Nadzor nad zavarovalnicami in pozavarovalnicami od leta 2000 opravlja 
Agencija za zavarovalni nadzor35. 

Zavarovalnice so se po tranzicijski uvedbi tržnega sistema s prevladujočo zasebno lastnino v 
začetku devetdesetih let sanirale same, v nasprotju z bankami, kjer je bila potrebna pomoč 
države. Proces lastninskega preoblikovanja slovenskih zavarovalnic se je dejansko začel šele 
leta 2003 inje vplival na ohranjanje velike koncentracije na zavarovalniškem trgu. Tržni delež 
največje zavarovalnice po merilu zbrane bruto premije je bil ob koncu leta 2003 še vedno na 
42% (brez zdravstvenih zavarovanj pa celo 55%), največjih treh pa nad 75%, vendar je bilo leta 
2003 zaznati porast tržnega deleža pri petih zavarovalnicah, in sicer na račun zmanjšanja prl 

največji. Pozavarovalnici sta na trgu zastopani enakovredno. 

Osem od dvanajstih zavarovalnic je kompozitnih in so bile ustanovljene še po starem zakonu, 
zato lahko opravljajo storitve življenjskega in premoženjskega zavarovanja. Med drugi"1' 
štirimi so tri neživljenjske, med njimi dve specializirani zdravstveni zavarovalnici in ena 
življenjska zavarovalnica. Na trgu prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja največja pokriva 
82% tržni delež, na trgu življenjskega zavarovanja 50% tržni delež in na trgu premoženjskega 
zavarovanja 58% tržni delež. Razmeroma velika tržna koncentracija v zavarovalniškem sektogu 
opozaija na razmeroma nizko stopnjo konkurenčnosti vsaj pri nekaterih vrstah zavarovanja. 

Z vstopom v Evropsko unijo se je sprostil trg za prihod tuje konkurence na trg zavarovalniških 
storitev. Do sedaj (julij 2004) je Agencija za zavarovalni nadzor že dobila obvestilo o vstopu 45 
tujih zavarovalnic na slovenski trg. 

Leta 2003 je bilo zbrane za 285,4 mrd SIT premije oziroma 5% BDP, nekoliko več, 6% BDP, je 

predstavljal promet z vrednostnimi papirji na borzi, medtem ko je povečanje bančnih vlog (s 

strani bančnega in nebančnega sektoija) v letu 2003 znašalo 6,6% BDP, torej 1,6 odstotne točke 
več, kot je bilo zbrane zavarovalne premije. Banke imajo precejšnjo prednost Pr®" 
zavarovalnicami glede na obseg bančnih depozitov, ki je konec leta 2003 znašal nekaj nad 57 /« 
BDP, v primerjavi z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami zavarovalnic, ki so znašale 7,8/« 
BDP. Vendar je razlika manjša, če primerjamo kapital. Zavarovalnice so imele konec leta za 80 

• mrd SIT kapitala, to je 1,4% BDP, medtem ko je obseg kapitala v bankah dosegel 7,3% BDP 
Primeijava bilančnih vsot obeh sektorjev pa spet kaže, da je bilančna vsota zavarovalnic, z 9,2 /® 
BDP, skoraj desetkrat manjša od bilančne vsote bank. 

Zbrana zavarovalna premija zavarovalnic 

V Sloveniji seje delež zbrane zavarovalne premije v BDP v enajstih letih, od leta 1992, povečal 
za 55% in dosegel 5% BDP, kar je še vedno bistveno manj od držav Evropske unije, ki so zbrale 
leta 2001 za 8,6% BDP36 zavarovalne premije. Razlika izhaja predvsem iz zbrane premiJe 

35 Urad za zavarovalni nadzor je bil ustanovljen aprila 1995 kot organ v sestavi Ministrstva za finance; od junija 2000 
pa je zavarovalniški nadzorni organ Agencija za zavarovali nadzor. 

Križanič, Ivanušič, Erker: Ocena obnašanja slovenskega zavarovalniškega trga s pomočjo ekonometričnega 
modela. 11. dnevi slovenskega zavarovalništva, junij 2004. 
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ivljenjskega zavarovanja, ki je v Sloveniji leta 2003 dosegla zgolj 1% BDP, medtem ko je v 
Vr°pski uniji leta 2001 dosegla 5,4%37, kar pomeni, da ima slovenski zavarovalni trg na 

Področju življenjskega zavarovanja še veliko možnosti. Postopno se povečuje tudi odstotek 
oletnega razpoložljivega dohodka, ki ga prebivalstvo namenja zavarovanju, in bo kmalu 

Poseglo 11%; oziroma vsota izdatkov, kijih prebivalec Slovenije na leto v povprečju nameni za 
darovanje - konec leta 2003 je namenil že 143 tisoč SIT, od tega 30 tisoč SIT za življenjsko 
zavarovanje. 

Slovenske zavarovalnice zberejo največ premije s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem 
1,-4,3% leta 2003), sledita zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil in življenjsko 
^varovanje, ki skupaj dosegata okoli 40% letne zbrane premije. Zbrane premije drugih 
^varovalnih vrst dosežejo manj kot 10%. 

tabela 5.1; Zbrana premija zavarovalnic, premija v BDP, premija na prebivalca in premija v 
—— ra?pnlr>»ljjvem dohodku  

Premija  Struktura premije  
  vmrd SIT Življenjsko zavarovanje Zdravstveno zavarovanje Premoženjsko zarerovanje 

20°0 191 18,44% 26,15% 55,41% 
2001 223 19.09% 26.02% 54,89% 

255 19.61% 25,68% 54,71% 
-!°°3 285 20.98% 24,32% 54,70% 

Premija Premija življenjskega Premija na Premija življenjskega Premija v% 
v% zavarovanja prebivalca zavarovanja na razpoložljivega 

_ BDP v% BDP v tisoč SIT prebivalca v tisoč SIT dohodka 
2°00 4,52% 0,83% 95,8 17,7 9,67% 
20°1 4,69% 0,90% 111,7 21,3 10,21% 
2o°2 4 84% 0,95% 128.0 25,1 10,59% 
j°03 5,03% 1.06% 142,9 30,0 10,94% 

Vr. Agencija za zavarovalni nadzor 

Slika 5.1; Struktura zbrane premije leta 2003 (v %) 
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Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 

Križa nič, IvanušiČ, Erker: Ocena obnašanja slovenskega zavarovalniškega trga s pomočjo ekonometričnega 
odela. 11. dnevi slovenskega zavarovalništva, junij 2004. 
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Življenjsko zavarovanje 

Zbrana premija življenjskega zavarovanja se je v Sloveniji v zadnjih štirih letih v povprečju 
povečevala za 18% na leto in leta 2003 je presegla 20% celotne zbrane premije, kar pa je še 
vedno precej manj od deleža zbrane premije življenjskega zavarovanja zavarovalnic Evropske 
unije, ki dosegajo okoli 60% v celotni premiji18. 

Tabela 5.2: Zbrana premija, število polic in zavarovancev življenjskega zavarovanja Pn 

 zavarovalnicah  
2002 2003    

Skupaj Življenjsko za\er. Prostovoljno Skupaj Življenjsko zaver. Prostovoljno 
življenjsko «zano na enoto dodatno pok. življenjsko vezano na enoto dodatno P°k 

 zavarovanje investicijskih skladov zavarovanje zavarovanje inv. skladov zavarovanj8.. 
Premija (v mio srn 50.102 251 2.965 59 871 4.782 3 544 

Št. zavarovancev 650.954 6 393 37.745 739.003 40.264 45.801 
žt. polic 561.033 5.764 37.745 665.792 37.990 45.801__ 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem, vezano na enoto vzajemnih skladov (m"'' 
linked producls), seje v Sloveniji prvič pojavilo leta 2001. Lani je zbrana premija te življenjske 
zavarovalne podvrste že dosegla 4,8 mrd SIT, kar predstavlja 8% zbrane premije življenjskega 
zavarovanja. Produkt tega zavarovanja z naložbenim tveganjem je pospešil povezovanje med 
zavarovalnicami in bankami, med drugim tudi zaradi bolj razvejane prodajne mreže bank, ter 
povezovanje med zavarovalnicami in družbami za upravljanje, ki vzajemne sklade upravljajo. 
Zaradi nastanka t. i. finančnih konglomeratov pa obstaja nevarnost, da bi se zameglila jamstva 
in bi se zmanjševala kontrolna moč nadzornih organov, ker bi se razmejila nadzorna pristojnost 
in odgovornost med posameznimi finančnimi produkti. 

Poslovni izid in bilanca stanja zavarovalnic 

Zavarovalnice so v letu 2003 izkazale skupaj za 5 mrd SIT čistega poslovnega izida, kar je za 
3,5 mrd SIT manj kot leta 2002. Razlogi za zmanjšanje so predvsem v poslabšanju izkazov izida 
iz premoženjskega in zdravstvenega zavarovanja, zmanjšanju prihodkov od naložb ter 
povečanju njihovih odhodkov, v povečanju izrednih odhodkov iz premoženjskega zavarovanja 
in precejšnjem poslabšanju poslovnega izida zunaj rednega poslovanja premoženjskega 
zavarovanja. Pozitiven zavarovalno-tehnični izid, vendar slabši kot leta 2002, je bil dosežen v 
vseh treh glavnih oblikah zavarovanja: premoženjskem (razen zdravstvenega), življenjskem >n 

zdravstvenem. Izgubo je leta 2003 v višini 2,8 mrd SIT izkazalo pet zavarovalnic, ki po bilančni 
vsoti dosegajo nekaj manj kot 8% tržni delež, medtem ko se je leta 2002 to zgodilo trem 
zavarovalnicam, v višini 941 mio SIT. Pozavarovalnici sta izkazali v letu 2003 pozitivni Čisti 
poslovni izid v višini 2,3 mrd SIT in ga izboljšali glede na preteklo leto za 42%. 

Bilančna vsota zavarovalnic je leta 2003 glede na predhodno leto porasla za 19% in dosegla 522 
mrd SIT, medtem koje pri pozavarovalnicah porasla za 10% na 66,4 mrd SIT. 

58 Križanič, Ivanušič, Erker Ocena obnašanja slovenskega zavarovalniškega trga s pomočjo ekonometri£ne8a 

modela 11. dnevi slovenskega zavarovalništva, junij 2004. 
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5.1.2. Stabilnost zavarovalniškega sektorja 

5-1.2.1. Tveganja pri sklepanju zavarovanj 

Med pomembnejšimi vzroki nesolventnosti zavarovalnic so tehnični riziki oziroma tveganja 
Pasive, ki izvirajo iz tveganja pri sklepanju zavarovanja (undenvriling ris k). Pri določanju 
Premijske stopnje in ocenjevanju svojih obveznosti si zavarovalnica pomaga z aktuarskimi in 
statističnimi izračuni, ki temeljijo na verjetnostni teoriji in na individualnih presojah. Preveč 
°ptimistične presoje lahko vodijo do nezadostnih premij, prehitre rasti in posledično 
nesolventnosti, k čemur lahko precej pripomorejo tudi katastrofalne škode. 

Celoten škodni rezultat" se v zadnjih letih ni bistveno spremenil in dosega vrednost okoli 0,64. 
aradi iztekanja desetletnih življenjskih pogodb se je leta 2003 precej "poslabšal" škodni 

rezultat življenjskega zavarovanja. Škodni rezultati premoženjskega in zdravstvenega 
^varovanja se niso bistveno spremenili. 

Tabela 5.3: Škodni rezultat pomembnejših zavarovalnih vrst (izplačane škode/zbrana premija) 
  Zavarovalna skupina 2001 2002 2003 
Življenjsko zavarovanje 0,31 0,38 0.42 
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje 0.83 0.81 0.83 
Zav. odgovornosti pri uporabi motornih vozil 0.62 0.57 0,57 
Zavarovanje kopenskih motornih vozil 0.85 0,80 0,80 
Nezgodno zavarovanje 0,62 0,62 0,61 
Drugo škodno zavarovanje 0,73 0.65 0,64 
Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 0,38 0,31 0,55 
Kreditno zavarovanje 0,94 1,03 0,85 
Drugo premoženjsko zavarovanje 0,67 0,67 0,70 
Skupaj 064 063 0,64 
Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 

-avarovalnice izravnavajo tveganja tudi s sozavarovanji in pozavarovanji, pri tem se lahko 
P°zavarujejo neposredno tudi pri tujih pozavarovalnicah. Delež čiste v kosmati obračunani 

se za zavarovalnice ni spremenil in dosega 87%. Povečal pa se je za pozavarovalnice z 
~% v letu 2002 na 64% v letu 2003, kar kaže na zmanjšanje deleža retrocesije v 

Pozavarovalnicah. Leta 2003 se je glede na leto 2002 pozavarovalnicama škodni rezultat 
izboljšal z 0,51 na 0,49. 

5-1.2,2. Naložbena tveganja 

Naložbena tveganja oziroma tveganja aktive (assers risks) zavarovalnic se nanašajo na vrednost, 
n°s, likvidnost in strukturo naložb ter vključujejo nevarnost razvrednotenja naložb zaradi 

sPrememb tečajev na kapitalskih trgih, obrestnih mer, tečajnih sprememb ali plačilne 
nesposobnosti pogodbenih partnerjev. 

Zavarovalnice so imele konec leta za 422,1 mrd SIT naložb kritnega premoženja, od tega so 
ma.lo več kot polovico predstavljale naložbe kritnega sklada. Delež naložb zavarovalnic v BDP 
Se je od leta 2000 do leta 2003 povečal s 4,7% na 7,8% BDP40, kar pa je kljub precejšnji rasti še 
ycdno bistveno manj od vrednosti v Evropski uniji, kjer so imele zavarovalnice leta 2001 za 

39 X, . 
40 v rezultat je razmerje med izplačanimi odškodninami in zbranimi premijami v opazovanem obdobju Naložbe pozavarovalnic in lastne naložbe zavarovalnic niso vključene 
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52,6% BDPJ1 naložb. Porast lahko pripišemo predvsem rasti življenjskega zavarovanja, ki je z 

naložbenega vidika tudi mnogo dolgoročnejše od premoženjskega. Kljub precejšnji ras" 
premoženja življenjskega zavarovanja pa ta zaostaja za rastjo sredstev vzajemnih skladov, ki so 
konec aprila 2004 že dosegla 65% naložb kritnih skladov s konca leta 2003. 

Tabela 5.4: Rezervacije in naložbe kritnega premoženja zavarovalnic (v mrd SIT in v %) - - 
Matematične Naložbe kritnega Naložbe kritnega Naložbe kritnega 

 rezervacije (MR) sklada sklada v MR sklada v BOP 
2000 86,82 90,94 1,05 2.15% 
2001 116,16 123,78 1,07 2,61% 
2002 150,03 168,82 1,13 2'20% 

200 3  186.39  221,93 1.19 3.91^L- 

Duge zavarovalno- Naložbe kritnega Naložbe kritnega Naložbe kritnega 
 tehnične rezervacije (ZTR) premoženja premoženja v drugih ZTR premoženja v BOP _ 

2000 140,85 107,10 0,76 2,54% 
2001 169,94 127,96 0,75 2,70% 
2002 192,34 165,24 0.86 3,13% 
20C3 212,62 220,82 1^04 3j59%_ 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 

Zavarovalnice so do leta 2001 izkazovale primanjkljaj naložb kritnega premoženja, kar je bilo 
deloma posledica financiranja opredmetenih osnovnih sredstev za zavarovalno dejavnost M 
terjatev s temi sredstvi ter deloma posledica popravkov in odpisov vrednosti naložb oziroma 
izgub v poslovanju. V letu 2002 so prvič izkazovale zadovoljivo pokritost zavarovalno- 
tehničnih rezervacij z naložbami kritnega premoženja, ki sojo leta 2003 še izboljšale. 

Naložbe kritnega sklada 

V zadnjih štirih letih se je pokritost matematičnih rezervacij z naložbami kritnega sklada zlasti 
močno povečevala in leta 2003 so naložbe že presegle rezervacije za 19% oziroma 35 mrd S iT, 
kar kaže na varnost segmenta življenjskega zavarovanja. Prav tako se povečujejo matematične 
rezervacije glede na zbrano premijo življenjskega zavarovanja; leta 2003 so imele zavarovalnice 
že za 2,7-krat več naložb kritnega sklada, kot so zbrale celoletne premije življenjskega 
zavarovanja, oziroma za 2,1-krat več oblikovanih matematičnih rezervacij. Rast slednjega 
razmerja je bila leta 2003 za 5,6 odstotnih točk manjša kot preteklo leto, predvsem zaradi 
potrebnega izplačila izteklih pogodb, kljub temu pa razmerje še vedno izraža, da je portfelj 
zbranih premij razmeroma "mlad". 

V strukturi naložb kritnih skladov prevladujejo naložbe v državne vrednostne papirje m 
vrednostne papirje, za katere jamči država, in sicer se je njihov delež leta 2003 povečal še za 4,8 
odstotne točke na 54,3%. Sledijo naložbe v dolžniške vrednostne papirje, predvsem bančne, s 
24%, in pa v depozite pri bankah s 13,4%. Konec leta 2003 je bilo tako 92% premoženja kritnih 
skladov naloženega v razmeroma netvegane finančne oblike: obveznice oziroma bančne 
depozite. Lastniški vrednostni papiiji, predvsem podjetij, so predstavljali 5,8% naložb kritnih 
skladov. Glede na leto 2002 so se naložbe v vzajemne sklade z 0,2% povečale na 1,7%, kar je 
posledica uveljavitve življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem. Taka struktura naložb 
kritnemu skladu zagotavlja veliko stabilnost, saj je razmeroma neobčutljiv za spremembo 
borznih tečajev lastniških vrednostnih papirjev. 

41 Križanič, Ivanušič. Erker: Ocena obnašanja slovenskega zavarovalniškega trga s pomočjo ekonometričnega 
modela. 11. dnevi slovenskega zavarovalništva, junij 2004. 
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Slika 5.2: Struktura naložb kritnih skladov zavarovalnic (v %) 
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^varovalnice pri naložbah kritnih skladov skrbijo tudi za valutno usklajenost z zavarovalnimi 
Pogodbami42. Leta 2003 so imele 56,3% naložb kritnih skladov v eurih, kar je 4,8 odstotne točke 

kot leto prej in kaže, da se zavarovanci bolj zanimajo za evropolice. 

Zavarovalnice so leta 2003 dosegle za 17,3 mrd SIT prihodkov iz naložb življenjskega 
^varovanja, kar je le za pol odstotne točke več kot leta 2002. Na majhen prirast prihodkov je 

lva'° zmanjševanje obrestne mere inštrumentov s fiksnim donosom, v katerih imajo 
Zavar°valnice večino matematičnih rezervacij. 

Naložbe kritnega premoženja, brez kritnih skladov 

^eta -^03 so naložbe kritnega premoženja, brez kritnih skladov, prvič dosegle pokritost drugih 
varovalno-tehničnih rezervacij, in sicer so presegle rezervacije za 4%. K temu je prispevala 
i' sPrememba metodologije, ki je omogočila, da se med naložbe kritnega premoženja 

v Jučijo tudi terjatve43, ki so konec leta 2003 predstavljale 9,4% vseh naložb kritnega 
Premoženja, brez kritnih skladov. Razmerje med drugimi zavarovalno-tehničnimi rezervacijami 
Sede na zbrano premijo premoženjskega zavarovanja je v zadnjih treh letih nespremenjeno in 
. osega vrednost 0,94, medtem ko se razmerje med krilnim premoženjem, brez kritnih skladov, 

etno zbrano premijo premoženjskega zavarovanja povečuje in je leta 2003 že skoraj doseglo 
P°kritost naložb z letno zbrano premijo. 

Naložbe v državne vrednostne papirje prevladujejo tudi v strukturi naložb kritnega premoženja, 
rez kritnih skladov, torej v naložbah, ki so namenjene le kritju premoženjskega zavarovanja, 

i ar je tu njihov delež veliko manjši kot pri kritnih skladih, kjer gre za zelo dolgoročne 
a'ožbe. Izstopajo tudi naložbe v depozite pri bankah in dolžniške ter lastniške vrednostne 

Papirje, v slednjih imajo zavarovalnice iz premoženjskega zavarovanja za 13,5% naložb 

domače zavarovalnice je nujna usmeritev na tuje trge tudi zato, ker domači kapitalski trg ne 
more absorbirati celotnega obsega njihovih naložb, saj bi lahko v primeru večjega vnovčevanja 
aložb zavarovalnice pomembneje vplivale na stabilnost borznih tečajev. Celotno kritno 

obveaVarOValniCa lahk0 po 123. členu Zakona o zavarovalništvu naložbe kritnega sklada uskladi s svojimi 
43 ®znostmi na podlagi zavarovalnih pogodb, katerih višina je odvisna od spremembe tečajev tujih valut, do 80%. 
oh I" M terJatve d° zavarovalcev iz naslova premoženjskega zavarovanja z dospelostjo do 30 dni ter terjatve za nane obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje ter bančne depozite 
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premoženje zavarovalnic je konec leta 2003 pomenilo 50,6% tržne kapitalizacije dolžniški 
vrednostnih papirjev na borzi. Iz kritnega premoženja, brez kritnih skladov, so imee 
zavarovalnice konec leta 2003 za 4 mrd SIT naložb v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev, iz 
kritnih skladov pa za 24 mrd SIT oziroma 11% naložb. V evroobveznicah so imele za 15,4 mr 
SIT naložb. 

Slika 5.3: Struktura naložb kritnega premoženja zavarovalnic (v %) 
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Naložbe zavarovalnic in pokojninskih skladov v tujino 

Naložbe zavarovalniškega sektorja v tujino, skupaj s pokojninskimi skladi, se povečujejo 
Konec leta 2003 jih je bilo že za 37,7 mrd SIT; med njimi so prevladovale naložbe na 
Nizozemsko (20%), na Hrvaško (11%) in v Nemčijo (10%), in sicer je bilo 40,3% naložb v tuji 
bančnih vrednostnih papirjih, 33,4% v podjetniških in 26,3% v državnih vrednostnih papirjih ter 
drugo v vrednostnih papirjih drugih finančnih družb, razen bank. Pri tem jih je bilo 77,5% v 

obveznicah. V zadnjih letih zavarovalniški sektor povečuje predvsem naložbe v vrednostne 
papiije tujih izdajateljev, hkrati pa se njihove naložbe v evroobveznice zmanjšujejo. 

Slika 5.4: Naložbe zavarovalniškega sektorja (zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninski 
skladi) v tuje vrednostne papirje in v evroobveznice (v mrd SIT) 
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5-1.23. Kapitalska ustreznost 

Zavarovalnice so leta 2003 svojo kapitalsko ustreznost, merjeno s presežkom oziroma 
Primanjkljajem razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom, izboljšale, in 
s'cer so izkazale 20,3 mrd SIT presežka 

Konec leta 2002 so primanjkljaj razpoložljivega kapitala izkazovale tri od enajstih zavarovalnic, 
Pri Čemer je ena primanjkljaj odpravila s povečanjem osnovnega kapitala z vložki, druga je 
uspela sanirati kapitalsko ustreznost s prenosom celotnega portfelja življenjskega zavarovanja 
"a drugo zavarovalnico, tretja pa je primanjkljaj izkazovala tudi še konec leta 2003. Tako konec 
eta 2003 le ena od dvanajstih zavarovalnic in dveh pozavarovalnic ni izkazovala presežka 

razpoložljivega kapitala. 

Tabela 5.5: Presežek razpoložljivega kapitala pri izračunu kapitalske ustreznosti (v mrd SIT) 
Zavarovalnice  Pozavarovalnice  

Zahtevani min. Presežek Zahtevani min. Presežek 
  kapital kapital  

2002 34,20 11,51 3,31 8,23 
200 3 38,46 20,32 4i09 6,98 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 

5-1.3. Vpliv zavarovalnic na stabilnost bančnega sektorja 

5-13.1. Zavarovanje bančnih posojil 

Glavnina kreditov, ki jih prebivalstvu da bančni sektor, je zavarovanih pri zavarovalnicah. 
Konec marca 2004 so banke in hranilnice skupaj dale za 565,2 mrd SIT kreditov prebivalstvu, 
med katerimi je bilo 14% nezavarovanih. Med zavarovanimi krediti jih je bilo največ, skoraj 
60%, zavarovanih pri zavarovalnicah. Njihov delež se zmanjšuje, povečuje pa se delež 
^varovanj z zastavo premoženja, zavarovanj s poroštvom in z zastavo vrednostnih papirjev. 
*M)ub temu ostaja zavarovanje bančnih kreditov pri zavarovalnicah potencialno žarišče 
S|stemskega finančnega tveganja, zlasti zaradi velike koncentracije tega zavarovanja pri eni 
zavarovalnici. 

Slika 5.5: Struktura vrste zavarovanja kreditov prebivalstvu s strani bank (marec 2004) 
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Po vrednosti zbrane premije spada kreditno zavarovanje med manj pomembne zavarovalne 
vrste, saj zavzema le okoli 2% celotne zbrane premije zavarovalnic. Zavarovalnice (skupaj z 
Slovensko izvozno družbo) so imele v letu 2003 iz kreditnih zavarovanj za 6,1 mrd SIT zbranih 
premij in 5 mrd SIT izplačanih odškodnin. 

Slika 5.6: Premije, odškodnine ter škodni rezultati iz kreditnih zavarovanj (v mrd SIT), brez 
Slovenske izvozne družbe 
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Zavarovanje potrošniških posojil 

Pri zavarovalnicah (brez Slovenske izvozne družbe) je bilo v letu 2003 zaznati manjše 
zanimanje za kreditno zavarovanje. Škodni rezultat pa se je glede na preteklo leto popravil z 
1,03, koje zavarovalnicam iz kreditnih zavarovanj povzročil veliko izgubo, na 0,86 V strukturi 
kreditnega zavarovanja po zbrani premiji prevladuje zavarovanje potrošniških posojil s 55%. 
škodni rezultat se je z 1,10 iz leta 2002 izboljšal na 0,78 leta 2003. Delni razlogi za zmanjšanje 
zbrane premije za zavarovanje potrošniških kreditov v letu 2003 so v nižji rasti dani 
kratkoročnih kreditov bank. 

Slika 5.7: Premijska sestava kreditnih zavarovanj zavarovalnic, vključno s Slovensko izvozno 
družbo, v letu 2003 (v %) 
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Zavarovanje stanovanjskih kreditov 

Tudi iz stanovanjskih kreditov je bilo leta 2003 zbrane manj premije kot preteklo leto. 
Realizirane škode (plačane odškodnine) so dosegle 48% zbrane premije od zavarovanih 
stanovanjskih posojil. Zbrana premija zavarovanja stanovanjskih kreditov s strani zavarovalnic 
Je manjša, čeprav so se povečevali dolgoročni krediti za stanovanjsko gradnjo prebivalstva pri 
°^kah. Stanje dolgoročnih kreditov za stanovanjsko gradnjo prebivalstva je bilo konec leta 
- 03 za 25,4% večje kot konec leta 2002. 

Alternativo zavarovanja stanovanjskih posojil pri zavarovalnicah pomenijo za banke 
'Potekama posojila Ta posojila so v Sloveniji odvisna predvsem od mesečnih prejemkov 

Posojilojemalca in ne toliko od vrednosti zastavljene nepremičnine. Razloge lahko iščemo med 
>^gim tudi v neažurni zemljiški knjigi, dolgih postopkih izterjave itd. Banke so se zato do sedaj 

°dločale predvsem za zavarovanje posojila pri zavarovalnicah, saj če dolžnik ne more poravnati 
sv°jih obveznosti, banke dobijo denar takoj od zavarovalnice, ta pa nato sama poskrbi za 
'zterjavo; tveganje nepoplačila kredita tako banke prenesejo na zavarovalnice. 

Zavarovanje izvoznih kreditov 

Obrana premija zavarovalnic, brez Slovenske izvozne družbe, iz zavarovanja izvoznih kreditov 
Je v letu 2003 predstavljala manj kot 2% celotne zbrane premije zavarovalnic iz kreditnih 
zavarovanj. Slovenska izvozna družba pa je v letu 2003 zbrala za 1,35 mrd SIT premije za 
^varovanje izvoznih kreditov (33% več kot v letu 2002). 

5-1.3.2. Lastniška struktura zavarovalnic in prepletenost z bankami 

JCina slovenskih zavarovalnic je še vedno v domači lasti - delež tujega kapitala je konec leta 
-003 znašal 20,9% - v nasprotju z lastniško strukturo v večini novih članic Evropske unije, kot 
So Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška. V večinski tuji lasti so bile do konca leta 2003 štiri 
zavarovalnice, v manjšem obsegu pa se je tuj kapital pojavil tudi v nekaterih drugih 
zavarovalnicah in eni pozavarovalnici. 

Slika 5.8: Struktura investitorjev v delnice zavarovalniškega sektorja po tržni oz. 

knjigovodski vrednosti konec marca 2004 (v %) 

Država Zavarovalnice 
46,8% 8.9% 

Vir. KĐD, preračuni Banke Slovenije 

Drugi fin posr. 
18,3% 

Prebivalstvo 
2,0% 

Tujina 
8,3% 

Nefin družbe 
9,5% Banke 

6,1% 
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Nobena od zavarovalnic še ne kotira na borznem trgu, kar je predvsem posledica njihovega 
poznega lastninskega preoblikovanja. Država je bila konec marca 2004 prek Slovenske 
odškodninske družbe lastnik 47% izdanih delnic, kar je posledica njihovega lastninskega 
preoblikovanja. V lastništvu nefinančnih družb je 9,5% zavarovalniških delnic, sledijo drugi 
finančni posredniki z 18% (prevladuje Kapitalska družba). Same zavarovalnice so lastnik 9% 
zavarovalniškega sektorja. Tujina pa je imela po podatkih KDD v lasti 8% izdanih delnic. 

Kapitalsko povezovanje med slovenskimi bankami in zavarovalnicami 

Kapitalsko povezovanje med slovenskimi bankami in zavarovalnicami je za zdaj še šibko. 
Konec leta 2003 je imela le največja zavarovalnica kvalificiran delež v eni od slovenskih bank, 
in sicer 24%, tri banke pa so imele v štirih zavarovalnicah več kot 5% delež, in sicer v dven 
50%, v eni 17,7% ter v eni od pozavarovalnic 5% delež. 

Zavarovalnice so za zdaj z bankami prepletene predvsem prek naložb; konec leta 2003 so 
naložbe v depozite pri bankah predstavljale 14,7% bilančne vsote zavarovalnic, kar je 0,77 
odstotne točke več kot konec leta 2002. V dolžniških vrednostnih papirjih, brez državnih, med 
katerimi prevladujejo bančne obveznice, so imele zavarovalnice 16,8% bilančne vsote konec 
leta 2003 oziroma 1,7 odstotne točke manj kot konec leta 2002. Zavarovalnice konec leta 2003 
niso izkazovale obveznosti do bank, medtem ko so konec leta 2002 imele teh za 700 mio SIT. V 
zadnjem času se zavarovalnice čedalje bolj povezujejo z bankami tudi s ponudbo 
zavarovalniških storitev prek mreže bančnih poslovalnic. 

Pogodbeno sodelovanje med bankami in zavarovalnicami 

Med bankami in zavarovalnicami se vse bolj razvija pogodbeno sodelovanje, ki se izraža prek 
prodaje zavarovalnih storitev na bančnih okencih. To je značilno za trge, na katerih se storitve 
bančnega zavarovalništva šele uveljavljajo. Banke tako povečujejo obseg svoje ponudbe 
predvsem se odločajo za trženje dolgoročnega osebnega zavarovanja, kot je pokojninsko, rentno 
in življenjsko zavarovanje - in ustvarjajo dodatne neobrestne prihodke, medtem k° 
zavarovalnice dostopajo do boljše prodajne mreže. Kot prva je sredi leta 2003 s prodajo po'lC 

življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem prek bančnih okenc začela novoustanovljena 
življenjska zavarovalnica NLB Vita, skupaj z Novo Ljubljansko banko. Druge zavarovalnice so 
se prav tako odzvale s krepitvijo poslovnih vezi z bankami. 

Pojavljajo se tudi že mešane storitve z bančno in zavarovalniško sestavino, ki vnašajo še večjo 
prepletenost tveganja med zavarovalnicami in bankami ter potrebo po zahtevnejšem, 
konsolidiranem nadzoru. Razmah pogodbenega sodelovanja med bankami in zavarovalnicami 
kaže, da so njihovi skupni interesi v Sloveniji trenutno močnejši od čakanja na tesnejše 
kapitalsko povezovanje, ki naj bi ga dočakali ob konsolidaciji finančnega sistema. 

Z vstopom v Evropsko unijo je postalo še pomembnejše oblikovanje finančnih skupin, ki naj bi 
povezovale banke, zavarovalnice in tudi druge finančne inštitucije. Prva se je oblikovala okoli 
Nove Ljubljanske banke, druga naj bi se oblikovala okoli Zavarovalnice Triglav in Abanke 
Vipa, tretja pa okoli NKBM in Pozavarovalnice Sava. Zaradi zagotavljanja učinkovitega >n 

usklajenega nadzora med nadzornimi institucijami se, na podlagi Direktive 2002/87/ES o 
dopolnilnem nadzoru kreditnih inštitucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem 
konglomeratu, pripravlja Zakon o finančnih konglomeratih. 

poročevalec, št. 114 90 11. nove^er 



5-2. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

V'Sloveniji seje pokojninska reforma začela leta 2000 z novim pokojninskim zakonom (ZPIZ- 
). ki je uvedel drugi steber pokojninskega zavarovanja ter z njim tudi nekatere nove finančne 

institucije. Za izvajalce prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zakon določa: 

* vzajemne pokojninske sklade, ki niso pravne osebe in jih lahko upravljajo banke, 
zavarovalnice, pokojninske družbe ali Kapitalska družba ter so pod finančnim nadzorom 

gencije za trg vrednostnih papiijev; 
pokojninske družbe in zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev 
jenjskega zavarovanja, so pravne osebe ter pod finančnim nadzorom Agencije za 

zavarovalni nadzor. 

začetku se je glede na razmeroma majhen slovenski trg pojavilo preveč izvajalcev, da bi 

ko dolgoročno uspešno opravljali dodatno pokojninsko zavarovanje. Število pokojninskih 
ružb seje do sedaj že zmanjšalo s šest na štiri, število vzajemnih pokojninskih skladov pa s 

sest na pet. Letos je začel delovati še zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence 

* 45 ^)' k' Sa upravlja Kapitalska družba44, tako daje vzajemnih pokojninskih skladov spet es' Tri upravljajo banke, dva Kapitalska družba in enega zavarovalnica. Dodatno 
P°kojninsko zavarovanje so ponujale tudi tri zavarovalnice, vendar je ena že prenesla 
zavarovance na pokojninsko družbo, ena pa bo to verjetno še storila. 

Tržna koncentracija 

Tržna koncentracija na trgu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja se glede na zbrano 
Premijo zmanjšuje. Še vedno je zelo velika med vzajemnimi pokojninskimi skladi, kjer največji 
°sega več kot 77% tržni delež. Med pokojninskimi družbami in zavarovalnicami je tržni delež 

največjega ponudnika manjši in dosega 31%. Glede na slovenski potencial zavarovancev 
odatnega pokojninskega zavarovanja se zaradi zagotavljanja učinkovitosti poslovanja 

Pnčakuje, da se bodo izvajalci v naslednjem obdobju intenzivneje povezovali. 

Tabela 5.6: Delež zavarovancev, zbrane premije in naložb po posameznih vrstah izvajalcev 
— prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja  

Vzajemni pokojninski skladi Zavarovalnice Pokojniske družbe 
' Člani Premije Sredstva Zavarovanci Premije Sredstva Zavarovanci Premije Sredstva 

19,4% - 19,3% 25,1% - 27,3% 55,4% - 53,4% 
18,2% - 24,8% 21,8% - 20,0% 60,0% - 55.2% 
16,8% 24.1% 25,0% 21,6% 15,8% 18,2% 61,6% 60,1% 56,8% 

r Agencija za zavarovalni nadzor. Agencija za trg vrednostnih papirjev 

V Sloveniji se je konec leta 2003 prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovalo 212 tisoč 
Posameznikov, kar je 27,4% delovno aktivnega prebivalstva46. Največ, 61%, se jih je zavarovalo 

Javnim uslužbencem se je dodatno pokojninsko zavarovanje obračunalo od avgusta 2003, prva premija je bila na 
4!qVC osebne račune vplačana aprila 2004, od takrat naprej država premijo izplačuje mesečno. 

, n 'eni ne upoštevamo Prvega pokojninskega sklada, ki ni nastal kot običajen pokojninski sklad, saj je bil 
i<>Q Van 2 Zakonom o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb že sredi leta gre za zaprt sklad, Id ne predvideva novih vplačil. Upravlja ga Kapitalska družba in je pod nadzorom Agencije 
23 zavarovalni nadzor. Kapitalska družba upravlja tudi Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pa 
J® uvršča med obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Od delovno aktivnega prebivalstva je bilo 82% zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah, med njimi je bilo 
'.6% javnih uslužbencev (zaposleni v panogah po SKD: javne uprave, obrambe, socialnega zavarovanja; 
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pri pokojninskih družbah, ki zato upravljajo tudi z največ sredstvi. Vrednost sredstev vseh 
izvajalcev se je v zadnjem letu povečala za 25 rard SIT na 49 mrd SIT, vendar še vedno 
predstavlja komaj odstotek BDP. Zbrane premije v letu 2003 pa je bilo za 22,5 mrd SIT. Konec 
leta je bilo v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 3.850 podjetij. Za zdaj 
se še malo ljudi odloča za individualno zavarovanje, zato v obsegu še precej zaostaja za 
kolektivnim zavarovanjem, ker so pogoji pri kolektivnem z vidika posameznika ugodnejši. 

Tabela 5.7: število zavarovancev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja M 
vrednost sredstev izvajalcev  

Število Št. zavar. v % delovno Sredstva Sredstva 
zavarovancev aktivnega prebivalstva vmioSIT v% BDP 

2001 81.895 10,5% 6 000 0,1% 
2002 173.089 22,1% 23.722 0,4% 
200 3 212.060 27,4% 48 904 0,9% 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev 

Pokojninske družbe 

Leta 2003 so pokojninske družbe realizirale 14 mio SIT izgube, kar je bistveno manj kot leta 
2002. Vendar so vse pokojninske družbe konec leta 2003 izkazovale presežek razpoložljivega 
kapitala. Matematične rezervacije pokojninskih družb so ravno pokrite z naložbami kritnega 
sklada. Leta 2003 pa so imele pokojninske družbe že dvakrat več naložb kritnega sklada, kot so 
zbrale celoletne premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Podatki kažejo 
na solventnost pokojninskih družb kot izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 

Tabela 5.8: Kazalci poslovanja pokojninskih družb (v mio SIT)  
2002 2003 

Zaverovalno-tehnični izid -611 -14 

Zahtevani min kapital 1.920 1.428 
Presežek 617 1.610 

Matematične rezervervacije (MR) 13.065 27.693 
Naložbe kritnega sklada vMR (razmerje) 1,003 1.002 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence 

Uvedba kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence pomeni 
pomemben prispevek k vzpostavitvi celotnega sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Konec aprila 2004 se je obstoječim zavarovancem pridružilo še okoli 155 tisoč 
javnih uslužbencev, kar skupaj pomeni že okoli 48% delovno aktivnega prebivalstva. Država je 
na njihove račune pri zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu za javne uslužbence aprila 2004 
vplačala za okoli 8,5 mrd SIT premij; od sedaj bo vsak mesec namenila približno eno milijardo 
SIT za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. 

izobraževanja; zdravstvenega, socialnega varstva; drugih javnih, skupnih in osebnih storitev) ter 18% Pn 

samozaposlenih oziroma so bili sami samozaposlene osebe (podjetniki, kmetje. .). 
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Pl j 
e na to, da polovica delovno aktivnega prebivalstva, vključno s kolektivnim zavarovanjem, 

e vedno ni dodatno pokojninsko zavarovana, se pričakuje, da se bo število zavarovancev še 
Povečevalo. 

•2.1. Zajamčena stopnja donosa in struktura naložb 

S Pokojninskim zakonom je določena minimalna zajamčena donosnost izvajalcev 
■ stov°ljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ne sme biti manjša od 40% povprečne 

e obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom; Ministrstvo za 
lance jo objavlja mesečno. 

Tabela 5.9: Zahtevana minimalna zajamčena donosnost  
Min. zajam, donosnost 

v% na letni ravni 
2002 7.02% 
2003 5,56% 

2004 jan. 5,61% 
feb. 5,45% 
mar. 4,59% 
apr. 4,51% 
 maj 4.38% 
Vir: Ministrstvo za finance 

^'nimalna zajamčena donosnost naj bi vsaj deloma omejila tveganja, ki jih prevzemajo 
arovanci, in jih prenesla na izvajalce pokojninskega zavarovanja. Tveganje izgube glavnice 
minimalnega zajamčenega donosa je z opredelitvijo minimalne zajamčene donosnosti z 
onskimi določbami preneseno na izvajalce dodatnega prostovoljnega pokojninskega 

varovanja 

letni donosi vzajemnih pokojninskih skladov47 so se konec marca 2004 gibali med 
> -o in 14,0%. Povprečni letni donos vseh vzajemnih pokojninskih skladov je konec marca 

Presegel zajamčenega za 7 odstotnih točk in je znašal 11,5%. 

kvajalci se odločajo predvsem za naložbe v državne vrednostne papirje, saj naj bi jim 
gotavljali zahtevano minimalno zajamčeno donosnost. Njihov delež je sicer v strukturi naložb 

d ^veh letih padel za 7 odstotnih točk, vendar pa se delež državnih obveznic in drugih 
niskih vrednostnih papirjev skupaj med naložbami ni bistveno spremenil in konec leta 2003 

3 7^a 770/0 V državnih obveznicah so imeli konec leta 2003 izvajalci za 55% naložb oziroma 0 tržne kapitalizacije državnih obveznic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Glede 
Pričakovano povečanje zbrane premije, tudi s strani kolektivnega zavarovanja, je pričakovati 
atno povpraševanje po državnih obveznicah in s tem dodaten vpliv na rast njihovih cen ter 

. no Padanje njihovih donosov, ki se zmanjšujejo že zaradi splošnega trenda zniževanja 
restnih mer. To bi zaradi načina izračunavanja v določenih okoliščinah lahko ogrozilo 

°st zagotavljanja minimalnega zajamčenega donosa. 

^k'em predstavlja sam izračun zajamčene donosnosti, katerega podlaga je pretekli donos 

ti ir'11'1 °kvezn'c> velja pa kot zahtevani zajamčen donos za prihodnje obdobje. Pri tem obstaja 1 razlika pri zagotavljanju donosnosti med samimi izvajalci; pokojninske družbe in 

Podatek obsega samo vzajemne pokojninske sklade in ne tudi drugih izvajalcev prostovoljnega dodatnega 
°jninskega zavarovanja 
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zavarovalnice morajo zahtevani donos zagotavljati v obdobju enega leta, vzajemni pokojninski 
skladi pa v obdobju enega meseca. 

Slika 5.9: Struktura naložb iz sredstev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
(v%) 
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40% illilll 12S2S 
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Drugi dolžniški VP 10% 

0% 
i Državni VP 
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Vir: Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev 

Izvajalci se poleg naložb v državne vrednostne papirje odločajo predvsem za naložbe v druge 
dolžniške vrednostne papirje in depozite pri bankah, katerih skupni delež je predstavljal 4U 0 

vseh naložb. Za naložbe v lastniške vrednostne papirje se zaradi svoje konzervativne naložbene 
politike, ki je posledica zahtevane varnosti dolgoročnega varčevanja njihovih zavarovancev, 
odločajo redko; konec leta so znašale 4% njihovih naložb. Med vrstami izvajalcev imajo najb° J 
konzervativno naložbeno politiko zavarovalnice, ki razpolagajo z najvišjim deležem državni 
vrednostnih papiijev, in najmanj vzajemni pokojninskih skladi. 

Slika 5.10: Struktura naložb posameznih izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja konec leta 2003 (v %) 

5% 
18% 

100% . M, 1 m 
7% 90% 

80% 19% 
70% 
60% 22% 
50% 
40% C! Drugo 

Lastniški VP 
49% 53% Depoziti v bankah 

20% Drugi dolžniški VP 
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Vir: Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev 

Po napovedih izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja naj bi povečali naložbe v tujino- 
Konec leta 2003 so imele pokojninske družbe za 2,14 mrd SIT oziroma 7,7% naložb v tuji 
vrednostnih papirjih in kar 45% naložb v finančnih inštrumentih tuje valute, predvsem v euri • 
Vrednost naložb v tuje vrednostne papirje se je konec marca 2004 že povečala na 3,4 mrd SI • 
Med vzajemnimi pokojninskimi skladi se za naložbe v tujino odloča le največji sklad, ki je ime 
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konfc leta 2003 za 567,2 mio SIT oziroma 4,6% vseh naložb vzajemnih skladov v tujih 
vrednostnih papirjih. 

Minimalni zajamčeni donos povzroča, da izvajalci prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
^varovanja vlagajo sredstva predvsem v državne vrednostne papirje in druge dolžniške 

ecinostne papirje, ki dosegajo podoben donos kot državni vrednostni papirji, kar jim zagotavlja 

I bonsko določenega minimalnega zajamčenega donosa v predpisanem roku. To pa ko pomembno obremeni dolgoročno investicijsko politiko izvajalcev. 

Vprašljivo je tudi, kdo dejansko krije minimalni zajamčeni donos, če ta ni dosežen in če 
Jninska družba, upravljalec vzajemnega pokojninskega sklada ali zavarovalnica, ki nudi 

ost°voljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ne razpolaga z dovolj kapitala, da bi 
Primanjkljaj minimalnega zajamčenega donosa pokrila. 

5*2.2. Lastniška prepletenost izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja z bankami 

Samo ena od štirih pokojninskih družb konec leta 2003 ni imela bančnega lastniškega kapitala, 

i~tem k° so b''e druge vsaj v delni lasti ene ali več različnih bank. Tako je bila prva 
Pokojninska družba v 45% lasti ene banke, druga pokojninska družba v 54% lasti treh bank, in 
,lcer 2 deleži 27%, 25% in 2,2,% kapitala, tretja pokojninska družba pa je bila v 12% lasti dveh 

"k, s 7,4% in 4,4% deležem. Vse tri skupaj glede na zbrano premijo predstavljajo 80% tržni 
med pokojninskimi družbami Prav tako banke upravljajo tri od šestih vzajemnih 

J* Kojninskih skladov, ki glede na sredstva med vzajemnimi pokojninskimi skladi skupaj 
Predstavljajo 15% tržni delež. 

Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja so povezani z bankami tudi prek naložb, saj se 

P° e8 naložb v državne vrednostne papirje odločajo predvsem za naložbe v bančne depozite in 
ančne obveznice. 

Zgoraj omenjeni odstotki kažejo močan interes bank, da bi obvladovale tovrstno dolgoročno 
rcevanje, vendar hkrati opozaijajo na razmeroma veliko možnost prerazporejanja tveganja 
e, °bema segmentoma finančnega sektoija: bankami in izvajalci prostovoljnega dodatnega 

Pojninskega zavarovanja. 

5-3. Investicijski skladi (vzajemni skladi in investicijske 

družbe) 

^•3.1. Značilnosti 

V Sloveniji so se prvi investicijski skladi pojavili s prehodom v tržno gospodarstvo po 
osamosvojitvi, leta 1992. S sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij tega leta 

nastale pooblaščene investicijske družbe (pidi), ki so v zaključni fazi preoblikovanja v 
s rezne tržne organizacijske oblike. Prvi vzajemni sklad, ki je še danes največji slovenski 
zajemni sklad, je začel poslovati leta 1992. Prave investicijske družbe so nastale šele s 

Preoblikovanjem pidov leta 2002 in še danes (julij 2004) v Sloveniji ni investicijske družbe, ki 
e bi nastala iz pida. 

C 
• sPreJetjem Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) leta 1994 so 
•nvesticijski skladi dobili tudi pravni okvir; nadzor nad njimi od takrat opravlja Agencija za trg 
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vrednostnih papirjev. Leta 2002 je bil sprejet nov Zakon o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (ZISDU-1), ki je transparenten z evropsko zakonodajo in tudi določa, da morajo 
investicijski skladi, ki še niso usklajeni z ZISDU-1, nositi v nazivu oznako "posebni". 

Tabela 5.10: Sredstva investicijskih skladov in njihova donosnost 
Neto vplačila v Premoženje Letna rast Premoženje Premoženje Letna rast 
VS v mio SIT VS v mio SIT VEPVSv% PIDvmioSIT ID v mio SIT PIXv% 

Prem oženi8 

is v mio StT 

2000 
2001 
2002 
2003 

(do) apr. 2004 

1.232 
1.785 

29.345 
25.747 
24.568 

10.744 
14.686 
55.422 
93.118 

143.176 

3,7% 
25,1% 
54,2% 
16,8% 
30,8% 

573.513 
548.096 
324.052 
131.804 
29.416 

138.500 
214.259 
267.428 

2,5% 584.257 
4,4% 562.782 

71,9% 517.973 
23,5% 439.181 
68,1% 440°2g_ 

Vir: Združenje družb za upravljanje, Vzajemci.com, Ljubljanska borza, lastni preračuni 

Investicijski skladi so imeli konec aprila 2004 za 440 mrd SIT premoženja, kar predstavlja 7,6/° 
BDP, medtem ko je tržna kapitalizacija na borzi predstavljala 48,4% BDP, stanje bančni 
depozitov pa 58% BDP, torej skoraj osemkrat več, kot je bilo premoženja investicijskih skladov. 
Po premoženju med investicijskimi skladi prevladujejo investicijske družbe s 60,8%, ki j'm z 

32,5% sledijo vzajemni skladi. Drugih 6,7% predstavljajo pidi, ki se jim do zakonsK 
določenega roka za preoblikovanje, ki seje iztekel konec leta 2003, še ni uspelo preoblikovati. 

Slika 5.11: Premoženje investicijskih skladov (v mrd SIT) 
600 __ 
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Vzajemni skladi 

■ Pooblaščene investicijske družbe 

1998 1999 2000 2001 
Vir: Združenje družb za upravljanje 

2002 
M 

2003 apr. 2004 

Družbe za upravljanje 

Investicijske sklade je konec marca upravljalo 15 družb za upravljanje (DZU). Največja med 
njimi je imela 21,8% tržni delež glede na višino sredstev v upravljanju, in sicer predvsem zaradi 
upravljanja prvih dveh največjih vzajemnih skladov, medtem ko je imela druga največja i v 
upravljanju predvsem sredstva investicijskih družb in še nepreoblikovanih pidov. Pet največji" 
DZU je upravljalo 73,4% sredstev investicijskih skladov. Zaradi večje odprtosti trga z vstopom 
v Evropsko unijo in tudi nove domače konkurence bo prišlo med družbami za upravljanje do 
večje konkurence. 

Samo polovica DZU konec leta 2003 ni imela bančnega lastniškega kapitala, druge pa so bije 
vsaj v delni lasti bank. Tako je imela ena banka v lasti dve DZU, pri tem je imela v eni 100/o 
delež in v drugi 84%, drugih 12% slednje DZU je bilo v lastništvu treh drugih bank. Druga 
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anka je imela v lasti tri DZU, in sicer je bila v dveh skoraj 100% lastnik in v eni 44%, v slednji 
u-j -ie drugih 44% imela v lasti druga banka. V bančni lasti pa so bile Se tri DZU, in sicer je 1 a prva v 100% bančni lasti, druga v 68% in tretja v 7% bančni lasti. 

Tabela 5.11: Tržni delež DZU glede na sredstva v upravljanju konec marca 2004 

Tržni delež 
KD Investments 21,8% 
N F D 16,7% 
Triglav 14,9% 
KBM Infond . 11,5% 
Probanka 8,4% 
LB Maksima 6,0% 
PDU 4,3% 
DUS Krona 3,2% 
Krekova družba 3,1% 
Primorski skladi 2,9% 
AVIP 1,8% 
ABančna DZU 1.7% 
Ilirika DZU 1.4% 
Perspektiva DZU 1,3% 
Medvešek PuSnik DZU 0,9% 
Vir. Združenje družb za upravljanje 

°nke iščejo nadzor nad alternativnimi oblikami varčevanja 

kapitalske naložbe bank v družbah za upravljanje so se v letu 2003 povečale za 69%. Predvsem 
Se P°večuje zanimanje za upravljanje vzajemnih skladov. 

padanje obrestnih mer na bančne vloge povzroča upočasnjeno rast bančnih depozitov, zato 
anke iščejo dodatne finančne vire v povezovanju z drugimi akterji na kapitalskem trgu. Banke 

So 'me'e konec leta 2003 za 7,5 mrd SIT kapitalskih naložb skoraj v polovici družb za 
upravljanje, glede na vedno večjo prepletenost bančnih storitev s finančnimi inštrumenti na 
apitalskem trgu pa je pričakovati, da bodo banke tovrstne kapitalske povezave še povečevale, 
ajvečja slovenska banka je v letu 2004 ustanovila družbo za upravljanje, ki je v začetku maja 
cela s trženjem štirih vzajemnih skladov. 

tabela 5.12: Sredstva v upravljanju DZU (v mio SIT) in relativni delež investicijskih skladov v 
  upravljanju DZU, ki so v večinski lasti bank 

2002 2003 mar. 2004 
Sredstva v Sred. v uprav. Sredstva v Sred. v uprav. Sredstva v Sred. v uprav, 
upravljanju DZU v večinski upravljanju DZU v večinski upravljanju DZU v večinski 

DZU lasti bank v % DAJ lasti bank v % DZU lasti bank v % 
p°oblaičene inv. družbe 324.052 43,6% 131.804 17,6% 33.861 69,5% 
,r>ve#ticijske družbe 138.500 50,6% 214.259 60,3% 256 494 54,9% 
v"iemni skladi 55.422 27,5% 93.118 25,2% 131.471 23,0% 

rS£*?jcijski Skladi skunai 517.974 43,7% 439 181 40,0% 421.826 46,1% 
lr Združenje družb za upravljanje 

družbe za upravljanje v večinski lasti bank upravljajo okoli 46% celotnega premoženja 
lnvesticijskih skladov, predvsem (pooblaščenih) investicijskih družb. Zaradi zakonsko 
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zahtevanega procesa preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb so začele zaostajati v 
razvoju vzajemnih skladov, kar želijo nadoknaditi z ustanavljanjem novih DZU in vzajemni 
skladov. Delež premoženja vzajemnih skladov, ki je v njihovem upravljanju, se je marca 200 
glede na konec leta 2003 zmanjšal za 2 odstotni točki. 

53.2. Pregled poslovanja vzajemnih skladov 

Še konec leta 2001 je pri nas delovalo 18 vzajemnih skladov, ki so upravljali za 14,7 mrd SIT 
sredstev, do konca maja 2004 pa se je število skladov povečalo na 25, sredstev, ki so J' 
upravljali, pa je bilo že za 147,8 mrd SIT. Med skladi je bilo 8 delniških, 4 obvezniški in 
mešanih. Njihova donosnost v zadnjih 36 mesecih se giblje od 37 do 165 odstotkov. Ko Je 

borzni indeks SBI 20 leta 2002 začel opazneje naraščati, seje vanje začelo stekati več denarja. 

Sredstev v vzajemnih skladih je v primerjavi z varčevanjem v bankah še razmeroma malo, 
konec marca 2004 so predstavljala le 4,7% vezanih bančnih vlog v domači valuti in vlog v tujj 
valuti v lasti r.ebančnega sektorja. Vendar pa je njihova rast glede na rast bančnih vlog preceJ 
večja; v prvih treh mesecih letošnjega leta je bila 40%, medtem koje bila rast vezanih bančni 
vlog v domači valuti in vlog v tuji valuti le 3,4%. 

Slika 5.12: Četrtletni pregled sredstev vzajemnih skladov (v mrd SIT) 
140 
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Vir: Združenje družb za upravljanje 

Tabela 5.13: Deleži in stopnje rasti premoženja v vezanih bančnih vlogah v domači valut'. 
 vlogah v tuji valuti in vzajemnih skladih -—• 

Struktura finančnega premoženja Letne stopnje rasti 
Vezane vloge v 
domači valuti 

Vloge v tuji 
valuti 

Vzajemni 
skladi 

Vezane \rfoge v 
domači valuti 

Vloge vtuji 
valuti 

Vzajerrm1 

skladi 

2001 
2002 
2003 

mar. 2004 

57,4% 
59,7% 
58,6% 
57,2% 

42,0% 
38.2% 
37,9% 
38,1% 

0,7% 
2,1% 
3,4% 
4,7% 

21,9% 
2,7% 
2,8% 

6,7% 277,4% 
3,7% 68,0% 
6 9% 117.3%_ 

Vir: Banka Slovenije, Združenje družb za upravljanje 

Večje zanimanje za vzajemne sklade se je pokazalo šele v letu 2002, ki pomeni tudi obral v 
njihovem razvoju. Veliki donosi na borznem trgu in padanje bančnih obrestnih mer so postopa0 

začeli spodbujati investitorje, da so vlagali v bančnim vlogam alternativne naložbe. Realne 

obresti od leta 2000 postajajo vedno nižje, zato se vse več ljudi odloča za naložbe na 
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aPitalskem trgu. Konec marca je bila letna stopnja rasti vrednosti enot premoženja (VEP) 
^zajemnih skladov 26,6%, medtem ko je bila obrestna mera za vlogo, vezano do 6 mesecev, 

.7%, ob temeljni obrestni meri 3,5%. 

Slika 5.13: Obrestna mera za 6-mesečno vezano vlogo, cena življenjskih potrebščin oz. 
temeljna obrestna mera in VEP vzajemnih skladov (v %) 

11%   60% 

ekoliko slabšim poletnim mesecem v letu 2003, koje bilo zaznati močan padec neto prilivov v 
Vzajemne sklade (tudi v letu 2002 so se v poletnih mesecih neto prilivi zmanjšali), kot tudi v 
Sanju VEP, je v jesenskih mesecih sledilo ponovno okrevanje, ki seje nadaljevalo tudi v prvih l'rih mesecih leta 2004. Velika rast sredstev vzajemnih skladov je tako posledica novih prilivov 
~ v prvih štirih mesecih letošnjega leta jih je bilo že za 24,6 mrd SIT - kot donosnosti njihovih 
naložb, ki se izraža prek VEP. 

lika 5.14; Net0 vplačila v vzajemne sklade (v mio SIT), gibanje letne stopnje rasti indeksa 

vzajemnih skladov (VEP) in letne stopnje rasti premoženja vzajemnih skladov 
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— Obrestna mera za 6-mes. vezana vlogo (levo) 
— Temeljna obrestna mera (levo) 
—VEP vzajemnih skladov (desno) 

1.02 II.02 III.02 IV.02 1.03 II.03 III.03 IV.03 I.04 
Banka Slovenije, Vzajemci.com, lastni preračuni 

Najemni skladi dosegajo visoke letne stopnje rasti 

Konec marca 2004 je medletna rast VEP vzajemnih skladov znašala 26,6%. Ker je 53% 
Premoženja vzajemnih skladov v domačih delnicah, se VEP vzajemnih skladov giblje podobno 
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kot borzni indeks SBI 20. Vlaganje v vzajemne sklade pa še spodbuja povpraševanje po 
delnicah na domačem kapitalskem trgu in posledično rast borznih tečajev ter tudi VEr 
vzajemnih skladov. Od novembra 2003 je sicer indeks SBI 20 dosegal višje letne stopnje rasti 
kot VEP, konec marca za 9,5 odstotne točke, predvsem zaradi spremenjene strukture naložb 
vzajemnih skladov. Vendar pa je pri primerjavi indeksov SBI 20 in VEP potrebna pazljivost, ker 
sta njuna vsebina in tveganje različna. Delež domačih delnic med naložbami vzajemnih skladov 
je konec marca 2004 glede na konec leta 2003 padel za 6 odstotnih točk, na 53%. 

Slika 5.15: Struktura naložb vzajemnih skladov (v %) 
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Vir: Združenje družb za upravljanje 

Slika 5.16: Letna stopnje rasti borznega indeksa SBI 20 in vrednosti enot premoženja 
vzajemnih skladov (v %) 
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Vir: Ljubljanske borza, Vzajemci.com, lastni preračuni 

V letu 2003 je imelo 7 vzajemnih skladov od 21 večjo povprečno letno donosnost od povprečja 
vseh vzajemnih skladov in 9 vzajemnih skladov večjo od indeksa SBI20. Povprečna letna 
donosnost vzajemnih skladov v prvih štirih mesecih leta 2004 pa pri nobenem vzajemnem 
skladu ni presegla indeksa SBI 20. Devet vzajemnih skladov pa je imelo večjo od povprečja 
vseh vzajemnih skladov. 

Od januarja do aprila 2004 je bila variabilnost rasti VEP vzajemnih skladov manjša od rasti SB' 
20, saj je koeficient variacije prvih znašal 0,17, medtem koje koeficient variacije SBI 20 znaša 
0,26. Variabilnost letnih stopenj rasti VEP vzajemnih skladov je bila v prvih štirih mesecih 
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letošnjega leta bistveno manjša od enakega obdobja lani, kar je predvsem posledica 
rasti borznega trga, ki se izraža v nižji variabilnosti indeksa SBI20. 

S'ika 5.17: Letne stopnje rasti VEP posameznih vrst vzajemnih skladov (v %) 

Mešani VS 
Delniški VS 
Obevzniški VS 

-10% 

stabilne 

2001 2002 2003 2004 
Vir: Vzajemci.com, lastni preračuni 

X 
e primeijamo letne stopnje rasti donosov posameznih vrst vzajemnih skladov48, dosegajo po 

Pričakovanjih najvišje rasti delniški vzajemni skladi, konec marca 32%, sledijo mešani s 25,8% 
® na koncu obvezniški vzajemni skladi z 9,8% letne stopnje rasti VEP konec marca 2004. 
ajvečjo variabilnost donosov so v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegli delniški 

VzaJemni skladi s koeficientom variacije 0,20, sledili so mešani z vrednostjo koeficienta 
Vanacije 0,15 in obvezniški vzajemni skladi s koeficientom variacije 0,03. 

J 
varovanje bančnega posojila z zastavo investicijskih kuponov vzajemnih skladov 

bančnem trgu se pojavlja možnost zavarovanja posojila z zastavo investicijskih kuponov 
?-ajemnih skladov, ki po obsegu še ne dosega opaznejših zneskov. Ponudba zavarovanja 

Posojila z zastavo investicijskih kuponov vzajemnih skladov lahko dodatno spodbuja neto 

5! v vzajemne sklade, kar povzroča dvig tečajev na borzi in s tem rast VEP vzajemnih 
adov, s čimer pa narašča tudi vrednost zastavljenega premoženja in tako celo možnost 

Povečanja kreditne aktivnosti banke. Tvegano je, da nekatere banke ponujajo kredite z zastavo 
Investicijskih kuponov vzajemnih skladov, kijih upravljajo DZU v njihovi večinski lasti. Gre za 
Potencialno nevarnost prepletanja prodajalskih interesov (investicijski kuponi vzajemnih 

adov) in interesov kupca (kreditiranje kupca). Problematična je zveza med banko in DZU, ki 
Je v večinski lasti banke in upravlja vzajemni sklad, katerega investicijski kuponi se uporabljajo 
°t zavarovanje kreditnega tveganja bank. 

v*"ec marca je bil obseg premoženja vzajemnih skladov v upravljanju družb za upravljanje v e inski lasti bank 30,3 mrd SIT oziroma 23%. V strukturi naložb so imeli za 14,7 mrd SIT 
e ftic, kar predstavlja 48,6% njihovih naložb oziroma manj kot odstotek celotne tržne 
P'talizacije delnic na borznem trgu. Vendar je za gibanje borznih indeksov pomembnejši 

sk|Se£> Ponudbe in povpraševanja, ki se izraža v prometu na trgu vrednostnih papirjev. Vzajemni 
I ac*' v upravljanju DZU, ki so v večinski lasti bank, so imeli v prvih treh mesecih letošnjega 
e a za 4,4 mrd SIT neto prilivov, kar pomeni 8% prometa z delnicami na organiziranem trgu 

Vr®dnostnih papirjev. 

^azvrstitev vzajemnih skladov je narejena glede na april 2004. 



Slika 5.18: Struktura naložb vzajemnih skladov v upravljanju DZU v večinski lasti bank, 
vzajemnih skladov v upravljanju drugih DZU in vzajemnih skladov skupaj konec 
marca 2004 (v %) 
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Vir: Združenje družb za upravljanje 

Banke ponujajo potrošniške kredite na podlagi zastave vrednostnih papirjev, kredite na podlag' 
zastavljenih točk vzajemnih skladov pa ponujajo le tri banke. Konec marca 2004 je bilo 
prebivalstvu odobrenih za 570 mrd SIT kreditov. Potrošniški krediti, zavarovani z zastavo 
vrednostnih papiijev oziroma zastavo točk vzajemnih skladov, so konec leta 2003 predstavljal' 
0,56% vseh kreditov prebivalstvu oziroma 3,1 mrd SIT, konec marca 2004 pa 0,84% oziroma 
4,8 mrd SIT. Ob polletju 2003 so predstavljali že 1,06% vseh kreditov prebivalstvu, kar kaže na 
njihovo ciklično gibanje. 

Slika 5.19: Letne stopnje rasti vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov v upravljanju 
DZU, ki so v večinski lasti bank, in vzajemnih skladov v upravljanju drugih DZU 
ter letne stopnje rasti SB120 (v %) 
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Vir: Vzajemci.com, lastni preračuni 

Po obsegu potrošniški krediti, zavarovani z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov, še ne 
predstavljajo pomembnega deleža in prav tako ne neto prilivi v vzajemne sklade v upravljanj" 
DZU v večinski lasti bank. Potencialna nevarnost, da banke in DZU, ki so v njihovi večinski 
lasti, manipulirajo s cenami vrednostnih papiijev, da bi povečevali vrednost zastavljenega 
premoženja, pa se bo večala s povečevanjem obsega posojil, zavarovanih z zastavo 
investicijskih kuponov vzajemnih skladov v upravljanju DZU, katerih večinski lastniki so 
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tanke, ki vlagateljem v te vzajemne sklade odobrijo kredit z zastavo investicijskih kuponov 
Prav teh vzajemnih skladov. 

Tudi s primerjavo gibanja rasti VEP vzajemnih skladov, ki jih upravljajo DZU v večinski 
bančni lasti, in VEP vzajemnih skladov, kijih upravljajo druge DZU, z gibanjem rasti borznega 
•ndeksa (SBI 20) ni mogoče ugotoviti sistematičnih razhajanj v zadnjem obdobju, tako da ne 
m°remo potrditi zgoraj omenjenega potencialnega manipuliranja. 

Vzajemni skladi skupaj so imeli konec marca v strukturi naložb za 70 mrd SIT domačih delnic, 
kar predstavlja 4,57% tržne kapitalizacije delnic na organiziranem trgu, in za 22,4 mrd SIT 
obveznic, kar predstavlja 2,45% tržne kapitalizacije obveznic. Neto prilivov v vse vzajemne 
sklade je bilo v prvih štirih mesecih letošnjega leta za 24,5 mrd SIT oziroma kar 17,8% 
celotnega prometa na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Kljub dejstvu, da je del neto 
vplačil vloženih v druga sredstva, to predstavlja pomemben vpliv na rast borznih cen domačih 
vrednostnih papirjev. 

Slika 5.20: Delež mesečnih neto prilivov v vzajemne sklade v prometu z delnicami na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev (v %) 

30% ,    

Vir: Ljubljanska borza, Vzajemci.com 

. ^truktura naložb vzajemnih skladov 

V strukturi naložb vzajemnih skladov prevladujejo domače delnice in obveznice. Z uveljavitvijo 
novega zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) so se spremenile 
0rr>ejitve glede strukture naložb vzajemnih skladov. Skrajni rok za uskladitev vzajemnih skladov 
2 novim zakonom je začetek januarja 2005; do maja 2004 pa je bilo le šest od 25 vzajemnih 
skladov usklajenih z določili novega zakona. 

vzajemne sklade, ki so z novim zakonom že usklajeni, ne velja več 10% zakonska omejitev 
glede naložb v tuje vrednostne papirje. Vendar pa morajo, po tem ko se z novim zakonom 
uskladijo, če spremenijo naložbeno politiko oziroma se odločijo za večji obseg naložb v tujino, 
spremeniti tudi svoja pravila upravljanja oziroma statut ter prospekt, ki naložbeno politiko 
°'očajo. Torej se morajo vzajemni skladi ne glede na to, da zakonsko niso več omejeni z 

naložbami v tujino, pred dejanskim povečanjem deleža tujih naložb nad 10% svojih sredstev 
sprva uskladiti z novim zakonom in nato še spremeniti svoja pravila upravljanja, kar pa je precej 
^Pleten postopek. Konec marca 2004 so imeli vzajemni skladi v tujini naloženih 9,1% sredstev. 
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Tabela 5.14: Delež tujih naložb v vzajemnih skladih  
Delež tujih naložb 

 2003 mar. 2004 
MP-Plus.si 85,9% 88.0% 
MP-Global.si 86.8% 76,6% 
PVS Vizija 3.9% 9,5% 
Živa 7,4% 9,4% 
Alfa 7,2% 8,9% 
Galileo 8.9% 8,8% 
Rastko 9.2% 8,8% 
VS SPD 9,7% 7,8% 
Zajček 1,9% 7.3% 
VS Delniški 7,5% 6,1% 
Skala 6.6% 6.0% 
VS Hrasl 9.9% 5,4% 
Modra Kombinacija 3,2% 4.2% 
Vipek 1,3% 3,0% 
Pika 0,0% 2,8% 
Skupaj 9,1% 9,1% 
Vir: Združenje družb za upravljanje 

Slika 5.21: Struktura premoženja posameznih vrst vzajemnih skladov konec marca 2004 (v %) 
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Vir: Združenje družb za upravljanje 

Delniški vzajemni skladi imajo največ naložb v domačih delnicah, in sicer 57%, V strukturi 
naložb mešanih vzajemnih skladov je za 5 odstotnih točk manj delnic in zato za 10 odstotni 
točk več obveznic. Obvezniški skladi pa imajo v domačih obveznicah kar za 70,6% sredstev. 

Pričakujejo se novi tuji in domači vzajemni skladi 

Zaradi vstopa novih domačih in tujih vzajemnih skladov na trg se pričakuje zmanjšanje tržne 
koncentracije. Največjemu vzajemnemu skladu glede na obseg sredstev je v prvih treh meseci 
letos tržni delež padel za 5 odstotnih točk. Poleg novih domačih in prihoda tujih vzajemni 
skladov pa na zmanjšanje tržne koncentracije in povečanje premoženja vzajemnih skladov 
vplivajo tudi (pooblaščene) investicijske družbe, ki se odločajo za preoblikovanje v vzajemne 
sklade. 
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p ruarja 2004 se je v vzajemni sklad Primus preoblikovala pooblaščena investicijska družba 
0niiirska investicijska družba 1, ki je konec januaija 2004 razpolagala z 11,4 mrd SIT 

Premoženja, kar je pomenilo 11% takratnega premoženja vzajemnih skladov. Na preoblikovanje 
v Najemni sklad pa se pripravlja investicijska družba Triglav Steber 1, ki je konec maja 2004 
^polagala z 59,3 mrd SIT sredstev, kar predstavlja 40% premoženja vzajemnih skladov. 

vstopom Slovenije v Evropsko unijo lahko tuje družbe za upravljanje ustanovijo v Sloveniji 
P°družnico ali pa storitve upravljanja vzajemnih skladov opravljajo neposredno. Tuja 
onkurenca bo omogočila tudi ponudbo različnih oblik vzajemnih skladov, kot so skladi 

s ladov, indeksni skladi, skladi denarnega trga, Spekulativni in nepremičninski skladi ter drugi, 
omače družbe za upravljanje imajo z vstopom Slovenije v Evropsko unijo boljši dostop do 
g°v držav članic EU49. Kapital ima tako večjo možnost odtoka iz države, vendar na nasprotni 

s rani tudi pritoka v državo. Nekatere družbe za upravljanje imajo sedaj na trgih vzhodne 
vope ustanovljene predvsem hčerinske družbe. 

tabela 5.15: Tržna koncentracija vzajemnih skladov glede na obseg sredstev 

2003 mar. 2004 
Gallileo 38,4% 33,6% 
Rastko 15,1% 14,3% 
Alfa 12,0% 10,2% 
Primus* - 8,9% 
Modra kombinacija 4,3% 4,5% 
Drugi 30,3% 28,4% 
Vir: Združenje družb za upravljanje 
•Vzajemni sklad Primus je nastal s preoblikovanjem pida februarja 2004 

5*3.3. Pregled poslovanja investicijskih družb 

Prve prave investicijske družbe so nastale šele sredi leta 2002 iz preoblikovanih pooblaščenih 

■nvesticijskih družb. Konec marca 2004 je bilo na slovenskem trgu 10 investicijskih družb, ki so 
^Polagale z 256,5 mrd SIT premoženja, kar predstavlja 4,5% BDP. Vsako je upravljala druga 
^ba za upravljanje, med katerimi jih je bila polovica v večinski lasti bank, ki so razpolagale s 

/o Premoženja vseh investicijskih družb. 

Tržna kapitalizacija delnic investicijskih družb je konec marca 2004 dosegla 203,6 mrd SIT, kar 
Pomeni 7,6% celotne tržne kapitalizacije na borzi. Od aprila 2003 do aprila 2004 seje povečala 

*"1* kar je posledica novih investicijskih družb, ki so nastale iz pidov, in tudi donosnosti nJ'novih naložb, izraženih z indeksom PIX, ki seje v enakem obdobju povečal za 86%. 

ružbe za upravljanje, ki želijo opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v državi, ki ni članica EU, 

ud ra^r tam naJPreJ ustanoviti podružnico in pred tem pridobiti dovoljenje ATVP. Enako velja za družbe za 
0 vijanje, ki niso iz držav članic EU in želijo opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v Sloveniji Za 

US
P
r
r„aV!janje stor'tev upravljanja investicijskih skladov v državi članici EU pa lahko družbe za upravljanje bodisi ovij° podružnico ali pa storitve upravljanja investicijskih skladov opravljajo neposredno 
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Slika 5.22: Sredstva investicijskih družb v mrd SIT in njihova četrtletna rast na letni ravni 

11.2002 111.2002 IV.2002 1.2003 11.2003 111.2003 IV.2003 1.2004 

Vir: Združenje družb za upravljanje 

Slika 5.23: Četrtletna tržna kapitalizacija delnic (pooblaščenih) investicijskih družb in letne 
stopnje rasti indeksa PIX 

300 90% 

V prvih štirih mesecih letos je bilo za 119% več prometa z delnicami investicijskih družb kakor 
v enakem obdobju lani. Koeficient obračanja sredstev investicijskih družb50 je konec leta 2003 
dosegel vrednost 0,21, pri drugih delnicah na prostem trgu pa 0,12, kar pomeni, da so b>'e 
delnice investicijskih družb v letu 2003 zanimivejše za trgovanje. Razlogi so v špekulacija" 
zaradi kotacije investicijskih družb z diskontom glede na knjigovodsko vrednost. 

111.2003 IV.2003 1.2004 

50 

o 

Vir: 

Tržna kapit. delnic PID (levo) 
Tržna kapit delnic ID (levo) 
Letne st. rasti ind. PIX (desno) m■*»<*. ■•»■♦i'« »***» 

111.2002 IV.2002 1.2003 11.2003 
Ljubljanska borza 

Diskont delnic investicijskih družb 

Kotiranje delnic investicijskih družh z diskontom lahko vpliva na njihovo (ne)preoblikovanje v 

vzajemne sklade. Po novem zakonu (ZISDU-1) naj bi se investicijske družbe, ki so nastale s 
preoblikovanjem pidov, v štirih letih od prejema odločbe ATVP za preoblikovanje v 

50 Koeficient obračanja sredstev se izračuna kot razmerje med prometom v obdobju in tržno kapitalizacijo konec 
obdobja. 
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'"yesticijsk° družbo preoblikovale v vzajemne sklade. Preoblikovati pa se jim ni treba, če tako 
enejo delničarji na skupščini s tričetrtinsko večino celotnega kapitala. 

^0nec marca 2004 so tržne vrednosti delnic investicijskih družb dosegle med 73% in 87% 
1 {J80v°dske vrednosti, kar pomeni, da kotirajo z diskontom na knjigovodsko vrednost med 
,J /o >n 27%. če se preoblikujejo v vzajemne sklade, bo vrednost njihovih delnic, ko bodo 
i. ,orJene v točke, enaka knjigovodski vrednosti. Čeprav ZISDU-1 določa, da lahko vzajemni 

prvo leto po preoblikovanju iz investicijske družbe - vlagateljem, ki bi izstopili - 
acunajo do 20% t. i. kazenske provizije, v drugem letu pa do 10%, je verjetno, da se precej 
esticijskih družb prav zaradi nevarnosti množičnega izstopanja vlagateljev ne bo odločilo za 

Preoblikovanje v vzajemne sklade. 

Od desetih investicijskih družb se do sedaj (julij 2004) na preoblikovanje v vzajemni sklad 
'Pravlja ena (Triglav Steber 1), ki naj bi to izvedla predvidoma jeseni. 

Tabela 5 16: Razmerje med uradnim enotnim tečajem in knjigovodsko vrednost delnice (T/KV) 

ter delež netržnega premoženja v investicijskih družbah  
2003 mar. 2004 

   T/KV Deleži netržriega premoženja T/KV 
Infond ID 0,65 22,3% 0,77 
KD ID 0,63 29,7% 0,73 
Maksima ID 0,72 9,3% 0,74 
NFD1IS 0.70 15,9% 0,79 
Triglav Steber I 0,79 16,7% 0,87 
Vipa Invest ID 0,74 4,2% 0,80 
Zlata Moneta I 0,70 23,1% 0,76 
Zvon Ena ID 0,70 11,5% 0,77 
Modra linija - - 0,77 
Krona senior - - 0,75 
Skupal 0J0 17,9% 0,78 

Vir: Ljubljanska borza, Združenje družb za upravljanje 

^'Prečni diskont za delnice investicijskih družb se je marca 2004 glede na konec leta zmanjšal 

do ->°^stotn"1 Pričakovati je, da bodo delnice investicijskih družb kotirale na borzi z 10% 5 /o diskontom glede na knjigovodsko vrednost. Višina diskonta je odvisna od kvalitete 
emoženja investicijskih družb - večji delež tržnega premoženja pomeni večjo verjetnost 
nJšega diskonta, kar pomeni večjo vrednost na borzi. 

Investicijske družbe imajo največ naložb v domačih delnicah 

^a investicijske družbe velja enako kot za vzajemne sklade, da ne smejo imeti več kot 10% 
°žb v tujih vrednostnih papirjih, dokler se ne uskladijo z novim zakonom (ZISDU-1) in 
sijo v nazivu oznako "posebne". Omejitve še ne dosegajo, saj so imele konec marca 2004 v 

-J' vrednostnih papirjih le 1% premoženja. Največ ga imajo v domačih delnicah, konec marca 
, 23 193 mrd SIT oziroma 75% sredstev, kar je za okoli 23 odstotnih točk več kot vzajemni 

adi. So pa imele investicijske družbe konec leta 2003 še vedno 18% sredstev v vrednostnih 
P,rJ'h, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, v t. i. netržnih vrednostnih papirjih, ki 

embno vplivajo na diskont tržne vrednosti njihovih delnic. 
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Slika 5.24: Struktura naložb investicijskih družb (v %) 
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Vir: Združenje družb za upravljanje 

Struktura naložb investicijskih družb v upravljanju DZU, ki so v večinski lasti bank, se razlikuj6 

od drugih predvsem v večjem deležu naložb v domačih tržnih delnicah. V bančnih depozitih so 
imele investicijske družbe skupaj le 2,2% premoženja oziroma 5,7 mrd SIT; za 0,7 odstotni 
točk več kot druge so imele investicijske družbe v upravljanju DZU, ki so v večinski lasti bank. 

Slika 5.25: Struktura naložb investicijskih družb v upravljanju DZU v večinski lasti bank, 
investicijskih družb v upravljanju drugih DZU ter vseh investicijskih družb skupaj 
konec marca 2004 (v %) 
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Vir: Združenje družb za upravljanje 

Tržna koncentracija 

Tržna koncentracija investicijskih družb se je v zadnjem obdobju zaradi nastajanja novih 
investicijskih družb iz preoblikovanih pidov zmanjševala. Konec marca je imela največja 
investicijska družba 23% vseh sredstev investicijskih družb, največje tri pa skupaj 57 /«■ 
Pričakovati je, da se bo tržna koncentracija v prihodnosti zaradi Se nekaterih nepreoblikovani 
pidov še zmanjšala. 
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Tabela 5.17: Tržna koncentracija investicijskih družb 
Tržni delež 

2003 mar. 2004 
NFD1 IS 25,3% 23,2% 
Triglav Steber I 25,5% 23,0% 
Infond ID 11,9% 10,6% 
KD ID 10,9% 9,8% 
Maksima ID 10,3% 9,5% 
Zlata moneta I 9,5% 8,6% 
Krona senior - 5,3% 
Modra linija - 4.0% 
Z\on ena ID 3,3% 3,0% 
Vipa invest ID  3,2% 2.9% 
Vir: Združenje DZU 

^•4. LizinŠka podjetja 

Splošne značilnosti 

P S'0veniji seje ustanavljanje specializiranih lizing podjetij začelo z njeno osamosvojitvijo. 
'ogi so v razvoju zasebnega podjetništva, omejitvah zadolževanja in tudi zapletenih pravnih 

J*1 opkih pridobivanja osnovnih sredstev. Sprva se je lizing dejavnost pojavila predvsem pri 
Premi in avtomobilih, v zadnjih letih pa se vedno bolj razvija tudi za nepremičnine. Leta 1993 

l'o ustanovljeno Združenje lizing podjetij Slovenije, ki je tudi član Leaseurope, Evropske 
federacije združenj lizing podjetij. 

o, 
h » ''zm8a ni uredila na zakonodajni ravni, z izjemo, ko se lizinška dejavnost opravlja v 
k ki m je nadzorovana v skladu z Zakonom o bančništvu. V državah, kjer nimajo predpisov, ki 

se neposredno nanašali na pogodbe o lizingu, zanje uporabljajo pravila, ki veljajo za klasične 
mmatne pogodbe civilnega in gospodarskega pogodbenega prava. 

Na trgu lizinških storitev obstaja v Sloveniji velika koncentracija, saj glede na obseg lizinških 
0s ov dosega največje lizinško podjetje 38% tržni delež, največjih pet pa skoraj 70% trga. 

Obseg lizinške dejavnosti 

Leta 2003 je bilo sklenjenih za 232,7 mrd SIT lizinških poslov oziroma 4,1% BDP. Tako je bil 

I n°vo sklenjenih leta 2003 že za 134 mrd SIT večji oziroma za 3,2-krat večji kot leta 
Povprečna letna stopnja rasti lizinških poslov v zadnjih šestih letih je dosegla skoraj 40%, 

^dnjih štirih letih pa še vedno visokih 34%. Pomemben preobrat v tej dejavnosti pomeni 
edba davka na dodano vrednost leta 1999, ki je lizingu omogočil, da je postal konkurenčen 
gim oblikam financiranja. Primerjava za lansko in letošnje prvo četrtletje tudi kaže, da se 

■nški trg kljub veliki rasti zadnjih let še ni umiril, saj je obseg poslov narasel s 44,4 mrd SIT 
na50,8 mrd SIT. 

L'z'ng postaja vse bolj konkurenčen bančnim kreditom; leta 2003 je obseg sklenjenih lizinških 
s ov predstavljal že 69,5% prirasta kreditov, ki so jih banke dale nebančnemu sektorju. 
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Tabela 5.18: Obseg lizinške dejavnosti — 
Obseg Letne Delež Oelež Delež Delež Delež poslov 
poslov stopnje poslov poslov v prirastu poslov lizinga poslov lizinga lizinga fiziCniM 

vmrdSIT rasti poslov vBDP kreditov bank nepremičnin premičnin oseb za porabo. 
2000 98,5 36,2% 2,3% 39,7% 15,4% 84,6% 
2001 124,6 26,5% 2,6% 44,7% 20,8% 79,2% 
2002 171,7 37,8% 3,3% 64,0% 29,7% 70,3% 
200 3 232,7 35,6% 4,1% 69,5% 34,5% 65,5% 

Vir: Združenje lizing podjetij Slovenije 

V zadnjih letih postaja pomemben predvsem lizing nepremičnin, zlasti poslovnih zgradb, ki v 

strukturi lizinga nepremičnin dosegajo 42%. V strukturi lizinga premičnin pa polovica 
sklenjenih poslov predstavlja lizing osebnih vozil. 

V celotnem obsegu lizinških poslov predstavlja lizing fizičnih oseb za porabo okoli 20%. Leta 
2000 je sicer predstavljal že skoraj četrtino vseh lizinških poslov, vendar je bila to 
kratkotrajna posledica uvedbe davka na dodano vrednost. Lizing fizičnih oseb za porabo ohranja 
svoj delež v celotnem obsegu lizinških poslov z doseganjem podobnih letnih stopenj rasti kot ga 
dosega lizing drugih lizingojemalcev, ki so se v zadnjih dveh letih gibale okoli 37%. 

Slika 5.26: Obseg lizinških dejavnosti (v mrd SIT) 
250 75% 
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Vir: Združenje lizing podjetij Slovenije 

Lastništvo lizing podjetij 

Med 32 lizinškimi podjetij, ki so člani Združenja, je 21 takih, ki so v pretežno domači lasti, dve 
sta v pretežno tuji lasti, devet pa je podružnic tujih finančnih družb. S svojim kapitalom so na 
lizinškem trgu navzoče avstrijske in francoske banke ter mednarodne korporacije, ki se 

usmerjajo predvsem v financiranje osebnih vozil. Med osmimi največjimi lizinškimi podjetij v 

Sloveniji po tržnem deležu so bila tri v lasti tujih bank, čeprav imajo te v Sloveniji svoje 
hčerinske banke oziroma podružnice. Razlogi za to so v potencialnem zmanjševanju kapitalske 
ustreznosti hčerinskih bank v primeru konsolidacije. 

Sedem lizinških podjetij, z domačim bančnim kapitalom v višini 4,7 mrd SIT, je konec leta 
2003 doseglo 21,8% delež na trgu. Med njimi je bilo pet takih, ki so bila v 100% bančni lasti, 
medtem ko sta bili drugi dve v 55% in 15% lasti domačih bank. Zgornji podatki kažejo na 
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Precejšnjo kapitalsko povezanost med lizinškimi podjetji in bankami in s tem potrebo po 
• 0ns°lidiranem spremljanju poslovanja bank in lizinškimi podjetji, da bi tako spremljali 

Postavljenost finančnim tveganjem povezanih subjektov. 

P^e '2med bank imata tudi dovoljenje za opravljanje lizinške dejavnosti, čeprav sta bili konec 
2003 obe 100% lastnici lizinških podjetij. Pri opravljanju lizinške dejavnosti obstaja 

enotna regulativna ureditev: če se ta dejavnost opravlja v banki, je nadzirana s strani Banke 
0ven'Je kot bančnega nadzornika, če pa se opravlja prek samostjne pravne osebe, ni nadzirana 
strani nobene od nadzornih institucij finančnega sistema. Za ta podjetja v Sloveniji namreč ni 
sebne regulative, v primeru sporov se zanje uporabljajo ustrezne določbe Obligacijskega 
onika. Glede na to, da postaja lizing vse pomembnejši, bi bilo dobro razmišljati v smeri 

sebnega predpisa, ki bi celostno urejal delovanje lizinških podjetij. 

n°Ven)ber2004 111 poročevalec, št. 114 



6. OCENA FINANČNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI 

Novembra 2003 je Svetovna banka v sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom (v 

nadaljevanju MDS) v Sloveniji izvedla program ocene finančnega sektorja Financial Sector 
Assessment Program Update (v nadaljevanju FSAP Update). Člani misije MDS in Svetovne 
banke so v dveh tednih izdelali oceno finančnega sektoija v Sloveniji in usklajenosti bančni 
nadzornikov in nadzornikov zavarovalnic s Temeljnimi načeli za učinkovit bančni nadzor (Core 
Principles for Effective Banking Supervision, v nadaljevanju temeljna načela) in mednarodnimi 
načeli združenja nadzornikov zavarovalnic za zavarovalni sektor (International Association o 
Insurance Supervisors (IAIS)). Zaradi nove metodologije ocenjevanja ni bila opravljena ocena 
izpolnjevanja z mednarodnimi načeli nadzornikov kapitalskih trgov (International Organization 
of Secunties Commissions (IOSCO)). Ocenjevanje finančnega sektorja novembra 2003 je bl 

že drugo neodvisno ocenjevanje slovenskih finančnih nadzornikov in finančnega sektoija (Prv° 
ocenjevanje je bilo novembra 2000 pod vodstvom MDS s sodelovanjem Svetovne banke). ' 
štirimi leti je bila opravljena tudi ocena usklajenosti s Temeljnimi načeli za sistems 
pomembne plačilne sisteme, ki jih je izdal baselski odbor za plačilne in poravnalne sisteme 
Dodatno k programu ocene finančnega sektoija, je bila novembra 2003 narejena ocena 
računovodstva in revidiranja v Sloveniji, ocena Corporate Govemance in financiranja 
stanovanjskega področja. 

Aprila 2004 je MDS na spletni strani objavil poročilo oziroma oceno stabilnosti finančnega 
sistema (Financial System Stability Assessment Update), maja 2004 pa Svetovna banka na svoji 
spletni strani poročilo o izpolnjevanju načel OECD za Corporate Govemance (Report on 
Observance of Standards and Codes Corporate Govemance Countrv Assessment). Končna 
poročila za financiranje stanovanjske gradnje, za računovodstvo in revidiranje ter podrobnej i 
oceni o izpolnjevanju temeljnih načel za učinkovit bančni nadzor in načel za zavarovalništvo 
pričakujemo do konca oktobra 2004. 

Ocena bančnega sektoija in usklajenosti Banke Slovenije kot bančnega nadzornika s temeljni^1 

načeli, ki jih je septembra 1997 sprejel baselski odbor za bančni nadzor, je bila opravljena na 

podlagi samoocene Banke Slovenije iz julija 2003 (to je bila že tretja samoocena BanK 
Slovenije od sprejetja temeljnih načel). 

Člani misije MDS in Svetovne banke so ugotovili, da je bančni sistem v Sloveniji zdrav in 
varen, vendar se sooča z izzivi vstopa v EU in mehanizem deviznih tečajev ERM— 
Konkurenčni pritiski evropskih bank na banke v Sloveniji se povečujejo, prav tako pa se 

povečuje tveganje poslabšanja kvalitete aktive zaradi povečevanja rasti kreditiranja k° 
posledice nizkih realnih obrestnih mer. 

Po oceni tujih strokovnjakov je Nadzor bančnega poslovanja dosegel visoko stopnj0 

usklajenosti s temeljnimi načeli. Hitre spremembe in kompleksnost finančnega sistema 
zahtevajo višje standarde nadzora. Člani misije MDS in Svetovne banke so ugotovili, da je 1 

narejen napredek pri nadzoru povezanih oseb in konsolidiranem nadzoru, vendar je krepiteV 

tovrstnega nadzora potrebna tudi v prihodnje zaradi nastajanja finančnih konglomeratov. 

Na podlagi ugotovitev članov misije MDS in Svetovne banke je Nadzor bančnega poslovanja 
pripravil akcijski načrt za izboljšanje usklajenosti s temeljnimi načeli. Akcijski načrt za 
izboljšanje usklajenosti s temeljnimi načeli je sprejel Svet Banke Slovenije februaija 2004. O 
junija 2004 bomo Svetovni banki in MDS dvakrat letno poročali o implementaciji akcijskega 
načrta. 
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7- IzE>AJANJE dovoljenj 

d0V0|e m. hranilnice morajo imeti za opravljanje bančnih storitev in drugih finančnih storitev 
drusiii f6 ^an'ce Slovenije. Pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev in 
določ t lnan^n^ storitev določa Zakon o bančništvu. Banki Slovenije je prepuščena le 
fln 'e.^ kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev za opravljanje bančnih in drugih 

storitev. 

Pol 
za opravljanje bančnih storitev in dovoljenj za opravljanje drugih finančnih 

' Slovenije izdaja še dovoljenja za: 

Pridobitev kvalificiranega deleža, 
združitev oziroma delitev, 

stanovitev podružnice v tujini, 

U1 °V'tev Podružnice tuje banke v Republiki Sloveniji, 
0 

ovitev predstavništva tuje banke, 
pravljanjg funkcije člana uprave banke in 

en'tev delničarskega sporazuma. 

2oof'a levilo odobrenih in zavrnjenih dovoljenj bankam in hranilnicam v letih 2002 in 
,er Prvi polovici 2004 

Vrsta dovoljenja 2002 2003 Prva polovica 2004 

St §t! §t! Št! 
"g-—-  izdanih zavrnjenih izdanih zavrnjenih izdanih zavrnjenih 

v°ljenje za opravljanje bančnih storitev 0 0 0 0 0 0 

3 ^J^je za opravljanje drugih finančnih storitev 4 2 13 0 4 0 
4 r\ V°^enje 28 ustanovitev podružnice v tujini 0 0 0 0 0 0 
5 rv.V°'''en'ie 28 us&novitev podružnice tuje banke 0 0 0 0 0 0 
g vo'jenje za združitev banke ali hranilnice 1 0 0 0 0 0 

banl«'61^6 28 ustanov'tev predstavništva tuje 0 0 0 1 0 0 

g OVo'Jenje za pridobitev kvalificiranega deleža 3 2 6 2 0 0 
9 °v°'Jenje za opravljanje funkcije člana uprave 20 0 4 0 2 0 

vo jenje za sklenitev delničarskega sporazuma 1 0 

i 28 4 23 3 7 0 

kdaja enega dovoljenja je bila zavrnjena 02.07.2004. 

^anka Slovenije 

°Pravljat'Ik ^'0veniJe v EU lahko banka države članice, ki je v državi sedeža upravičena 
v2ajetnn' ^ne 'n druge finančne storitve iz Priloge I (Seznama dejavnosti, za katere velja 
Sl°Venj 0 Poznavanje), k Direktivi 2000/12/ES, te storitve opravlja tudi na območju Republike 
nePosred bodisi preko podružnice (v primeru trajnega opravljanja dejavnosti), bodisi 
°bmoč. n° Primeru občasnega opravljanja storitev brez elementov trajne prisotnosti na 
Podlagj"-^ 'n sicer, ne da bi za to potrebovala dovoljenje Banke Slovenije, temveč le na 

•zdanega obvestila t. i. notifikacije od pristojnega nadzornega organa države članice. 
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Seznam bank držav članic EU, ki so preko svojih matičnih bančnih nadzornikov do 30.06.2004 
izvedle postopek notifikacije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev tudi v 
Republiki Sloveniji, je razviden iz dodatka 14a. Drugačna ureditev pa velja za tuje banke, ki 
niso članice Evropske unije. Le-te lahko na ozemlju Republike Slovenije opravljajo bančne 
storitve in druge finančne storitve samo preko podružnice. Za razliko od banke države Članice, 
mora tuja banka, ki želi na ozemlju Republike Slovenije ustanoviti podružnico, pridobiti 
dovoljenje Banke Slovenije. Vendar pa lahko Banka Slovenije kot pogoj za izdajo dovoljenj3 

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. 

Januarja 2004 so bili določeni novi zneski najnižjega osnovnega kapitala banke in hranilnice 
Najnižji znesek osnovnega kapitala banke je 1.220 mio SIT (5,1 mio EUR po tečaju na dan 
30.06.2004) ne glede na vrsto bančnih storitev, za hranilnice pa 245 mio SIT (1,02 mio EUR P° 
tečaju na dan 30.06.2004). 

8. PREGLEDI KREDITNIH INSTITUCIJ 

Stalnost nadzora bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb je zagotovljena z rednim 
spremljanjem poročil, ki jih pošiljajo kreditne institucije analitikom Banke Slovenije in s 

pregledi inšpektorjev na terenu. Zagotovljeno je načelo štirih oči, kar pomeni, da so analitiki m 
inšpektoiji skupaj odgovorni za spremljanje posameznih bank, hranilnic in hranilno kreditnih 
služb. 

Analitiki in inšpektoiji pri ugotovljenih nepravilnostih v poslovanju kreditnih institucij ukrepaj0 

in spremljajo odpravljanje nepravilnosti. 

Posamezna banka, hranilnica ali hranilno kreditna služba je lahko pregledana večkrat v letu. 
Področja pregleda se določijo na podlagi predhodno pridobljenih informacij in izdelanih analiz 
poslovanja posameznih kreditnih institucij, na pobudo vodstva Banke Slovenije ali drugih 
oddelkov v Banki Slovenije ter na pobudo zunanjih institucij. Pregledi omogočajo poglobljene 
preglede področij, kjer je tveganje večje ali za katera v Banki Slovenije ni dovolj ustreznih ali 
preverjenih podatkov. 

V letu 2003 in prvem polletju leta 2004 so inšpektoiji Nadzora bančnega poslovanja v pregledih 
poslovanja bank in hranilnic poleg standardnih področij pregleda namenili posebno pozornost 
nadzoru nad kapitalom in kapitalsko ustreznostjo, nadzoru nad upravljanjem s tržnimi m 
drugimi tveganji, nadzoru nad izvajanjem Zakona o potrošniških posojilih, Zakona 0 

preprečevanju pranja denarja, izvajanju plačilnega prometa pravnih oseb ter informacijski 
tehnologiji. V prvi polovici leta 2003 so inšpektoiji Banke Slovenije nadzirali tudi 
pripravljenost bank na prenos računov občanov na transakcijske račune. 

Poleg 13 celovitih pregledov (9 bank, 1 hranilnica in 3 hranilno kreditne službe) je bilo v letu 
2003 in prvem polletju leta 2004 opravljenih še 50 delnih pregledov bank, hranilnic in hraniln0 

kreditnih služb ter drugih družb po posameznih področjih poslovanja (brez upoštevanja 
pregledov področja informacijske tehnologije). 

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri bankah in hranilnicah so bile. 
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neustrezno obvladovanje kreditnih tveganj (razvrščanje komitentov in oblikovanje 
Potrebnih popravkov vrednosti in rezervacij), 
nepravilen izračun kapitala in kapitalske ustreznosti, 
neustrezno obvladovanje valutnih oziroma tržnih tveganj, 
neustrezno in nepopolno izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja, 
poslovanje v neskladju z notranjimi akti, 
neučinkovitost notranje revizije, 
neustreznost notranjih kontrol, 
nezagotavljanje integralnosti podatkov o stanju teijatev in obveznosti do posameznega 
komitenta, 
neustrezno računovodsko spremljanje poslovanja, 
pomanjkljivosti s področja IT podpore bančnemu poslovanju (podrobneje so predstavljene v 
Poglavju o pregledih kreditnih institucij na področju informacijske tehnologije), 
organizacijske pomanjkljivosti giede varnosti in kontrole poslovanja, 
operativna tveganja in drugo. 

^ ^rani'no kreditnih službah so bile najpogostejše nepravilnosti: 

nezmožnost prilaganja kapitalskim zahtevam in načelom skrbnega in varnega poslovanja, 
neustrezno razvrščanje komitentov, oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij, 
"eustrezno računovodsko spremljanje poslovanja, 
neustrezna informacijska podpora poslovanju z vidika varnosti in drugo, 
Previsoka (koncentrirana) izpostavljenost do ustanoviteljev hranilno kreditnih služb in do 
Posameznih komitentov. 

SlSl0Venijeje v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi v letu 2003 izdala 24 odredb o 
pravi nepravilnosti v poslovanju, od tega 12 na področju informacijske tehnologije. V prvi 

V1C12004 pa je bilo izdanih 10 odredb, od tega 2 na področju informacijske tehnologije. 

J^.2003 je bila podana ena kazenska ovadba zoper eno hranilno kreditno službo za primer 

kate ler na^nne Povzr°čitve stečaja in izdana odredba za eno hranilno kreditno službo, v 
Položa^6 ^an^3 SIoveniJe mec* drugim zahtevala sprejetje programa sanacije finančnega 

^ Prvi polovici leta 2003 so inšpektoiji Banke Slovenije veliko pozornost namenili tedaj 
jmanjši slovenski banki - Slovenski investicijski banki d.d.. Na zahtevo Državnega zbora in , 

Dod Vne®a Svela ^ Je Banka Slovenije o problematiki Slovenske investicijske banke d.d. 
vn eje poročala in v letu 2003 in 2004 pripravila več gradiv in odgovorov, ki so 
Ba^ 'a kronološki pregled položaja banke, nadzornih aktivnosti in izrečenih ukrepov 
red u Slovenije Gradiva so bila obravnavana na več sejah parlamentarnih delovnih teles ter na m izrednih zasedanjih Državnega zbora in Državnega sveta RS, zato jih na tem mestu 
Ponovno ne navajamo. 

inve 29:.12--003 je bil sprejet sklep o začetku postopka prostovoljne likvidacije Slovenske 
dov |1C e banke d.d.51 Omenjeni banki je bila izdana odločba o omejitvi veljavnosti 
bank- ^ 23 °Prav'Janje bančnih in drugih finančnih storitev. Postopek prostovoljne likvidacije "e je v teku, Banka Slovenije ga spremlja. 

sum20™3 P"st°jnost Banke Slovenije je razšiijena tudi na druge osebe v primeru utemeljenega a' opravljajo bančne storitve, ne da bi za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije. V letu 

N>r "—   .2004 je bil vpisan v sodni register sklep o začetku redne likvidacije Slovenske investicijske banke 
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2003 so na podlagi prijav pristojnih državnih institucij (predvsem Ministrstva za gospodarstvo. 
Tržnega inšpektorata Republike Slovenije) in pobud članov Sveta Banke Slovenije inšpektoij' 
Banke Slovenije opravili 9 pregledov družb, za katere je obstajal sum, da se ukvarjajo z 
dejavnostjo, za katero nimajo ustreznega dovoljenja Banke Slovenije. V prvem polletju 2004 je 
bilo tovrstnih pregledov 6. Banka Slovenije je eno družbo prijavila sodniku za prekrške v letu 
2003 in eno družbo v prvih šestih mesecih leta 2004. 

V skladu s Temeljnimi načeli učinkovitega bančnega nadzora, Nadzor bančnega poslovanja 
Banke Slovenije vzdržuje redne stike z vodstvi bank in hranilnic, rhed drugim tudi v obli i 
rednih letnih sestankov v okviru zaključka celovitega pregleda ali posebej. Ti sestanki so 
namenjeni predvsem oceni rezultatov poslovanja ter položaja banke ali hranilnice in seznanitvi s 
strategijo nadaljnjega razvoja. Izmenjava mnenj in informacij med nadzorniki in vodstvom ban 
ter hranilnic je tudi pogoj za pravočasno ustrezno ravnanje ob morebitnih težavah v poslovanju 
banke ali hranilnice. 

Banka Slovenije je tudi v letu 2003 in 2004 sodelovala z obema domačima finančnim3 

nadzornima institucijama - Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni 
nadzor, predvsem z izmenjavo podatkov in informacij v skladu s pravilnikom o medsebojnem 
sodelovanju nadzornih organov in podpisanimi sporazumi o sodelovanju. Nadzorne institucije 
so v večini primerov opravljale nadzore samostojno. Izjema je bil skupen nadzor BanK 
Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev v NKBM in Mariborski borzno posrednis ' 
družbi. 

Na podlagi sporazumov o sodelovanju s tujimi nadzornimi institucijami so inšpektorji Banke 
Slovenije v letu 2003 opravili pregled poslovanja hčerinske banke NLB v tujini (LHo 
Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main). V prvem polletju 2004 sta 
bila v sodelovanju z makedonskimi in črnogorskimi nadzorniki opravljena pregleda poslovanja 
še dveh hčerinskih bank NLB v tujini (Montenegro banka, Čma gora in Tutunska banka, 
Makedonija). 

Pregled LHB banke je obsegal predvsem mehanizme upravljanja in nadzora, ki so vzpostavljen1 

med NLB in hčerinsko banko ter hčerinsko banko in njenimi povezanimi družbami, sistem 
poročanja hčerinske banke NLB za namen izdelave poročil v skladu s sklepom o nadzoru ban 
in hranilnic na konsolidirani osnovi, področje kreditiranja, oblikovanje rezervacij ter uspešnost 
izteijave problematičnih naložb, seznanitev z ostalimi področji, kot so področje kapitala, 
notranja revizija, dobičkonosnost in zakladništvo. 

Pregled Tutunske banke je bil izveden v sodelovanju z nadzorniki iz Narodne banke Republike 
Makedonije in je obsegal pregled strategije, kapitala, naložb, notranje revizije, dobičkonosnosti, 
likvidnosti, operativnih tveganj in informacijske tehnologije. Enaka področja (brez likvidnosti) 
je obsegal pregled Montenegro banke, ki je bil izveden s sodelovanjem nadzornikov iz 
Centralne banke Črne gore. 

8.1. Pregledi kreditnih institucij na področju informacijske 

tehnologije 

Nadzor bančnega poslovanja je v letu 2003 in prvi polovici 2004 nadaljeval s preverjanjem 
usposobljenosti bank na področju obvladovanja operativnih in projektnih tveganj, ki se v 

bančnih okoljih pojavljajo zaradi izvajanja procesov pridobivanja, vzdrževanja, najemanja m 
uporabe informacijske tehnologije. 
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Pri Preverjanju dejanskega stanja upoštevanja in neposrednega izpolnjevanja pogojev, ki jih 
Predpisuje 38. člen Zakona o bančništvu, so bila izpostavljena predvsem naslednja področja: 

zagotavljanje varnosti in zanesljivosti informacijskega sistema, 
zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti sistemov, 
zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, 
prenova informacijskih sistemov, 
°ddajanje izvajanja del zunanjim dobaviteljem (celotno ali delno oddajanje del), 
Pridobivanje programske opreme zunanjih dobaviteljev (kakovost, čas), 
obvladovanje sprememb in upravljanje s kakovostjo rešitev, 
vzpostavljanje kontrole poslovnih procesov in opravljanje pregledov notranjih revizij bank 
in 

* razvoj informacijske tehnologije in spremljajoče stanje informacijskih znanj. 

'zvajanjem pregledov bank in hranilnic na področju informacijske tehnologije je Banka 
ovenije ugotavljala možna odstopanja od veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, 

Priporočil Evropske komisije in splošno sprejete dobre prakse. 

Julija 2003 je Banka Slovenije zaradi povečanih operativnih tveganj v zvezi z uvajanjem 
transakcijskih računov prebivalstva v enem primeru uvedla permanentni nadzor banke. Dodatno 
Pozornost smo v letu 2003 in prvi polovici 2004 namenili tudi permanentnemu spremljanju 

an^ ki so bile prekomerno izpostavljene tveganju na področju prenove informacijskih 
s'stemov 

^Področju zagotavljanja varnosti in zanesljivosti informacijskega sistema se situacija pri 
mi bank postopoma izboljšuje, čeprav večina bank v celoti še ne izpolnjuje predvidenih 

Pnporočil predpisanega standarda IS017799/BS7799. 

^gotavljamo, da se težave v zvezi z definiranjem odgovornosti za informacijsko varnost sistema 

imi zmanj5ujejo. Banke spoznavajo, da je mogoče ustrezno varnost načrtovati in Pienientirati le z vključevanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih. 

Področju usposobljenosti bank za pripravo načrtov in resursov za poslovanje v izrednih 
„.rr|erah so banke napredovale in v skupnem dogovoru pripravile ustrezne osnove za 
'nkovito pripravo rešitev. Učinkovitost sprejete metodologije morajo banke preizkusiti tudi v 

1 'n rešitve, ki bodo zmanjševale izpostavljenost tveganjem, periodično preizkušati 

Uvajanje novih tržnih kanalov in novih storitev (npr. skrbniški računi) zahteva od bank bolj 
inkovite in sistematične rešitve na področju visoke razpoložljivosti informacijskega sistema, 

zagotavljanju višje stopnjo avtorizacije, avtentifikacije, celovitosti in nezavračanja 
j j^dovanih sporočil preko sodobnih tržnih poti so banke po priporočilih izboljšale varnostno 

■^strukturo in zagotovile varnejše poslovanje. 

prenov kažejo na pomanjkljivo obvladovanje vodenja projektov. Ugotavljamo, da 
Ko^ ne aktivnosti bankam ne zagotavljajo v zadostni meri večje učinkovitosti poslovanja. 

mpleksne spremembe, ki jih banke uvajajo s prenovo informacijskega sistema, še vedno 
ajo ustrezne podpore in nadzora s strani vodstev bank. Najpomembnejšo vlogo pri 

n ?
otavljanju zmanjševanja tveganj predstavlja angažiranje in podpora vodstva bank, saj 

ra vodstva bank še vedno ne zagotavljajo ustrezno podporo omenjenim aktivnostim. 
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Ugotavljamo, da se sodelovanje z zunanjimi dobavitelji povečuje, zato bi bilo potrebno, a 

banke večjo pozornost posvetijo obvladovanju zunanjega izvajanja in bolj sistematično 
uveljavljajo lastne potrebe po kakovosti in pravočasnosti dobave rešitve. 

Pri optimizaciji avtomatiziranih delovnih procesov banke prepogosto zanemarijo potrebe P° 
ustreznem oblikovanju in spremljanju notranjih kontrol sistema Dodaten vzrok za pomanjkljiv® 
definiranje notranjih kontrol predstavlja pomanjkljivo analiziranje in dokumentiranje delovni 
procesov. Barike tudi prepočasi prilagajajo podporo poslovnemu sistemu, ki bi omogoča 
kvalitetno pripravo podatkov za potrebe poslovnega odločanja in za potrebe poročanja zunanjim 
nadzornim institucijam (integralnost podatkov). 

Po opravljenih pregledih v bankah je Banka Slovenije izdala vrsto priporočil za obvladovanje 
opisanih tveganj. Za učinkovitejše obvladovanje tveganj morajo banke bolj natančno analiziratl 

lastne potrebe in ugotavljati izpostavljenost operativnim tveganjem v povezavi z bančno 
informacijsko tehnologijo. 

Novost zadnjega obdobja predstavljajo predvsem različne zlorabe kartic in bankomatov, &10 

bodo morale banke pozorneje spremljati problematiko in zagotoviti ustreznejše obvladovanje 
tveganj v zvezi s kartičnim poslovanjem. Ugotavljamo, da neustrezno obvladovanje opisani 
tveganj do sedaj ni povzročalo večjih zlorab sistema ali daljše nerazpoložljivosti bančni 
storitev. V posameznih primerih so se pojavljale krajše motnje procesiranja in napake, vendar so 
banke problematiko večinoma ustrezno obvladovale. 

Nadzor bančnega poslovanja je opravil tudi več vzorčnih pregledov vsebin, ki so bile po mnenju 
Banke Slovenije zanimive z vidika povečanega tveganja (preoblikovanje računov in plač" 
promet prebivalstva, priprava poročil za Banko Slovenije, stanje posameznih projektov prenove 
informacijskih sistemov, delovanje sistemov za podporo kartičnega poslovanja, ustreznos 
zunanjega izvajanja na področju bankomatskega in kartičnega poslovanja, elektronsko 
poslovanje itd.). 

Na osnovi vzorčnih pregledov nekaterih bank nismo ugotovili večjih tveganj, ki bi resno 
ogrozili strežbo bančnih storitev, čeprav je Banka Slovenije ob tem izdala bankam nekaj 
dodatnih ukrepov in priporočil. 

Načrtujemo, da bomo tudi v bodoče večji del časa namenili preverjanju zagotavljanja varnosti m 
zanesljivosti informacijskih sistemov po priporočenem standardu. 

Ocenjujemo, da se je tveganje celotne prenove bančnih informacijskih sistemov po zaključku 
prenove na področju računov prebivalstva delno zmanjšalo. Banke postopoma sprejemajo nove 
izzive na področju implementacije dodatnih kontrolnih mehanizmov za preprečevanje pranja 
denaija, čeprav pomembnost spremljanja še ni v celoti razumljena in sprejeta. V teku so 
aktivnosti integracije informacijskega sistema za potrebe odločanja in načrtovanje ter izgradnja 
podatkovnih skladišč. Banke se bodo morale postopoma pripraviti na uvedbo evra in izgradnjo 
sistematičnih modelov za spremljanje operativnih tveganj. 

Dodatna pozornost nadzora bo namenjena kontroli organiziranja in dokumentiranja delovnih 
procesov, ki zagotavljajo podporo pridobivanju, vzdrževanju, najemanju m upora 1 

informacijske tehnologije ter s tem v zvezi učinkovitosti vzpostavljenih notranjih kontrol. Tudi 
v bodoče bodo morale banke več pozornosti nameniti preveijanju ustreznosti vzpostavljeni 
notranjih kontrol. V ta namen bomo pri pregledu podrobneje preverjali učinkovitost m 
uspešnost dela služb notranje revizije. 
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a Slovenije bo preveijaia ali so banke po opravljenih prenovah uspele znižati razvojne in 
Perativne stroške v zvezi z informacijsko tehnologijo. Izvajanje nadzora bo tudi v prihodnosti 
meljilo na podrobnem spremljanju sprejemanja in izvajanja varnostne politike ter strategije 

enih informacijskih sistemov s poudarkom na kontroli usklajenosti s priporočenim 
standardom. 

8-2. Preprečevanje pranja denarja 

pomembno področje na pregledih bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb je tudi področje 
Prepevanja pranja denarja. Banka Slovenije na področju preprečevanja pranja denaija 

Pravlja dve vrsti pregledov: 

Preglede v okviru rednih pregledov bank skladno z letnim načrtom pregledov in 
tematske preglede samo za področje preprečevanja pranja denarja. 

^ letu 2004 so inšpektorji Banke Slovenije opravili tematske preglede na področju 

Si PreCevanJa pranja denaija s ciljem ugotoviti, kakšno je stanje v bankah in hranilnicah v 
bij Veni-I' glede njihove usposobljenosti za obvladovanje tveganj na tem področju. Pregledi so 

1 opravljeni od februaija do julija 2004 in so vključevali vzorec sedmih bank in ene 

inf ce Pregledi so obsegali organizacijsko kadrovske pogoje, operativno izvajanje storitev, 
°nnacijsko podporo in delovanje službe notranje revizije. 

ug Podlagi opravljenih pregledov sedmih bank in ene hranilnice lahko povzamemo skupno 
dol ?Vltev' da so banke in hranilnici v splošnem vzpostavile sistem za izvajanje zakonskih 
p 0 sUadno s tem so imenovale pooblaščene osebe za komuniciranje z Uradom RS za 

Pred ^ P^ja denarja, hkrati pa v sklopu gotovinskega poslovanja izvajajo zakonsko 
pr Plsano identifikacijo transakcij nad 3 mio SIT in poročanje Uradu RS za preprečevanje 

Ja denaija o transakcijah, ki presegajo 5 mio SIT. 

^anke problematiko preprečevanja pranja denaija še vedno obravnavajo bolj kot zakonsko 
znost, premalo pozornosti pa ji posvečajo kot eni izmed oblik tveganja v poslovanju. Po 

_ en' ®anke Slovenije je v slovenskem bančnem prostoru prisotna prenizka osveščenost in 

del mnenJe 0 majhni verjetnosti pranja denarja v bankah v Sloveniji, kar velja tako za avce ^k kot tudi za uprave bank. 

Sistem za preprečevanje pranja denaija v večini primerov vključuje le področje gotovinskega 

p 0Vanja, medtem ko se bolj tveganemu področju poslovanja s tujimi bankami in tujimi 
u 

nirni osebami še vedno posveča premajhna pozornost, kar se je izkazalo predvsem v 
. 0v'jenih pomanjkljivostih pri opravljanju identifikacij. Banka Slovenije je v teh primerih 
"snežno ukrepala. 

Ključno pomanjkljivost pa predstavlja neusposobljenost bank za zaznavanje neobičajnosti in 

neu J1VOSt'' ki vključuje vse segmente bančnega poslovanja, kar je predvsem posledica 
m^ormac'Js'ce P°dpore, ki ni ustrezno integrirana in ne vključuje ustreznih kontrolnih 

poj^ 
P . ^ ,'nšpekcijskih pregledov mora Banka Slovenije Uradu RS za preprečevanje pranja denarja 

SUm- obrazloženo pisno pobudo, v kolikor so v zvezi s transakcijo aili določeno osebo podani 
u 

1 za Pranje denarja. Nadalje Banka Slovenije odredi ustrezne ukrepe nadzora in o 
j2 

0vlJenih kršitvah pisno obvesti Urad RS za preprečevanje pranja denarja, če ugotovi kršitev 
•> 46. ali 47. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja. 
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Banka Slovenije sodeluje z drugimi organi nadzora pri sestavi indikatorjev za prepoznavanje 
sumljivih transakcij v subjektih, ki jih nadzira (zadnji seznam indikatorjev je bil izdelan junija 
2004). V letu 2004 je Banka Slovenije še okrepila dobro sodelovanje z Uradom RS 23 

preprečevanje pranja denarja, kar je zagotavljalo hitro in učinkovito izmenjavo mnenj ter rešitev 
odprtih vprašanj. 

Banka Slovenije seje preko svojih predstavnikov v letu 2004 vključila tudi v aktivnosti odbora 
za preprečevanje denarja, ki deluje v okviru Združenja Bank Slovenije, sodelavci Nadzora 
bančnega poslovanja pa so na seminaiju Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije 
predstavili izkušnje na področju pregledov za preprečevanje pranja denarja. 

8.3. Pregled nad delovanjem plačilnih sistemov 

Banka Slovenije je na podlagi Zakona o Banki Slovenije in Zakona o plačilnem prometu (v 

nadaljevanju: ZPlaP) zadolžena za opravljanje pregleda nad delovanjem plačilnih sistem0^ 
Zakon o Banki Slovenije ji namreč daje splošno pooblastilo za opravljanje nadzora (pregleda) 
nad zakonitostjo in pravilnostjo delovanja plačilnih sistemov v državi, medtem ko so v Zakonu 
o plačilnem prometu njena pooblastila urejena podrobneje. 

Cilj funkcije pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov je na eni strani zaščititi finančni 
sistem pred možnimi sistemskimi posledicami v primeru, ko se eden ali več udeležencev v 

plačilnem sistemu sooči s finančnimi težavami, in zagotavljanje operativne varnosti ter 
učinkovitosti delovanja plačilnih sistemov na drugi strani. Pregled nad delovanjem plačilni 
sistemov se osredotoča na dani sistem in ne na posamezne udeležence sistema. 

V večini držav centralne banke (vključno z Evropskim sistemom centralnih bank) pri izvajanju 
funkcije pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov uporabljajo enotne standarde, ki jih |e 

pripravila delovna skupina v okviru Banke za mednarodne poravnave, in sicer Temeljna načela 
za sistemsko pomembne plačilne sisteme (v nadaljevanju Temeljna načela). Temeljna načela 
postavljajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vsi sistemsko pomembni plačil"1 

sistemi v državi, pri čemer o (sistemski) pomembnosti posameznih plačilnih sistemov odloča 
centralna banka. Temeljna načela predstavljajo izhodišče za izvajanje funkcije pregleda na 
delovanjem plačilnih sistemov, poleg zahtev glede varnosti in učinkovitosti delovanja plačilni 
sistemov pa so podane tudi odgovornosti centralnih bank za uresničevanje Temeljnih načel 

V skladu z navedenim je tudi Svet Banke Slovenije maja 2003 sprejel sklep, s katerim je potrd'1 
Temeljna načela kot osnovno podlago strokovnim službam Banke Slovenije za izvajanje 
pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov. Prav tako je sprejel sklep, da je v Sloveniji edino 
sistem BPRČ prepoznan kot sistemsko pomemben plačilni sistem in kot tak mora izpolnjevat' 
vsa Temeljna načela, hkrati pa bo Banka Slovenije kot upravljavec sistema Žiro kliring skrbela 
za to, da bodo tudi v tem sistemu izpolnjena vsa načela Banka Slovenije bo zagotavljala, da 
bodo tudi ostali medbančni plačilni sistemi skladni s smernicami Temeljnih načel, pri čemer pa 

so zahteve glede izpolnjevanja Temeljnih načel prilagojene značilnostim in pomembnost' 
posameznih plačilnih sistemov. 
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8-4. Gotovinsko poslovanje 

Banka Slovenije je v skladu z zakonskimi pooblastili in pogodbenimi dogovori v letu 2003 in 
P™! polovici leta 2004 zagotavljala nemoteno oskrbo države s tolarsko gotovino. V tem obdobju 
Je oskrba potekala prek depojev bankovcev Banke Slovenije (v nadaljevanju: depojev) in 
hranišča kovancev. 

V letu 2003 in prvi polovici leta 2004 je poslovalo osem depojev v okviru petih poslovnih bank 
- 'depozitaijev, katerih vloga je servisiranje presežkov oziroma primanjkljajev gotovine iz 
Poslovnih bank. Banka Slovenije depozitarjem trimesečno določa trezorski maksimum in 
dnevno spremlja njihove poslovne aktivnosti. Na podlagi pogodbe o depoju, sklenjene med 
Banko Slovenije in posameznim depozitaijem, Banka Slovenije izvaja redne celovite kontrole 
njihovega poslovanja. V prvi polovici leta 2004 je opravila kontrolo poslovanja treh depojev. 

si depozitaiji so upoštevali odobrene maksimume in pri kontrolah depotnega poslovanja ni 
™lo odkritih nepravilnosti. 

Banka Slovenije je na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Sklepa o kriterijih, ki jih mora 
Spolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev 
Plačilnega prometa nadaljevala v letu 2003 pričete preglede gotovinskega poslovanja v bankah, 
s oiljem njihovega učinkovitega ter varnega poslovanja (zlasti obvladovanja operativnih tveganj, 
opravljanje poslovanja v skladu s poslovno odličnostjo in dobro bančno prakso). V prvi polovici 
eta 2004 je Banka Slovenije opravila pregled v eni poslovni banki in 11 njenih organizacijskih 

en°tah. Pri tem ni ugotovila nepravilnosti. 

Banka Slovenije je opravila tudi pregled poslovanja z bančnimi avtomati v 4 poslovnih bankah 
'n nJlhovih 9 organizacijskih enotah. Opravljena je bila kontrola skladnosti poslovanja z 

ankomati v povezavi s Sklepom o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 
P ačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa, v zvezi s 
em Pa obvladovanje operativnih tveganj, struktura vladanja sistemu, izpolnjevanje 

0rganizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev za poslovanje ter skladnost poslovanja z 
■nternimi akti banke. Z ozaveščanjem bank je Banka Slovenije poskušala odpraviti ugotovljene 
Pomanjkljivosti, ki so bile pogojene z nezadostnim proaktivnim delovanjem bank na področju 
Poslovanja bankomatov. 

9- hranilno kreditne službe 

^anka Slovenije je z uveljavitvijo Zakona o bančništvu februaija 1999 dobila tudi pristojnost 
nadzora nad hranilno kreditnimi službami. Dne 20.02.2004 seje izteklo petletno prilagoditveno 
o dobje, v katerem so morale hranilno kreditne službe uskladiti svoje poslovanje z določbami 

akona o bančništvu ali pa prenehati s poslovanjem. Za hranilno kreditne službe, ki so se 
uskladile z Zakonom o bančništvu to pomeni, da morajo pri svojem poslovanju izpolnjevati vse 
onitetne predpise, ki sicer veljajo za hranilnice že vrsto let. Zadržale so lahko le statusno 

0rganiziranost kot je določena z Zakonom o hranilno kreditnih službah iz leta 1990. 

državni zbor RS je z določitvijo petletnega prehodnega obdobja hranilno kreditnim službam 
omogočil »mehko« prilagajanje poslovanja bonitetnim omejitvam (Banka Slovenije je sicer 
Predlagala le enoletno prilagoditveno obdobje). Kljub dolgemu prilagoditvenemu obdobju pa je 

ka večina hranilno kreditnih služb že ob izpolnjevanju prvih minimalnih standardov varnega 
ln skrbnega poslovanja spoznala, da jih ne bo sposobna izpolniti. Do sprejema Zakona o 

' f 
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bančništvu so namreč hranilno kreditne službe poslovale le na podlagi Zakona o hranilno 
kreditnih službah, ki ni vseboval praktično nobenih bonitetnih standardov, ki so bili sicer za 
banke in hranilnice predpisani z Zakonom o bančništvu vse od leta 1991. Zato so morale začeti 
iskati povezave z drugimi kreditnimi institucijami. Glede na to, da je bilo kar 83% hranilno 
kreditnih služb ustanovljenih s strani kmetijskih zadrug, je bila najbolj naravna povezava le-te 
z krovno hranilno kreditno službo, to je Zvezo HKS. Kot prva se je k Zvezi HKS pripoji 3 

ZHKS Maribor konec januarja 2001 in kot zadnja ZHKS Ljutomer Križevci v začetku apn 3 

2004. K Zvezi HKS se je skupno pripojilo 40 hranilno kreditnih služb v obdobju od januarja 
2001 do aprila 2004, pri čemer so bile pripojitve zelo enakomerno razporejene znotraj 
prilagoditvenega obdobja. Zveza HKS je namreč načrtovala, da bo svoje poslovanje uskladila z 
Zakonom o bančništvu, pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter 
poslovala samostojno, specializirana za agroživilski sektor. Ob tem so bili večkratni poskusi 
oblikovanja posebne statusne in bonitetne regulative za hranilno kreditne službe. Hranilno 
kreditne službe so na eni strani želele doseči posebno statusno obliko, to je kreditno zadrugo, 
hkrati pa tudi milejše bonitetne zahteve, kot sicer veljajo za hranilnice (poseben zakon). Takšna 
posebna ureditev bi bila v nasprotju z evropsko bančno direktivo, ki ne omogoča izjem Pn 

izpolnjevanju bonitetnih pravil s strani kreditnih institucij. 

V zadnjih dveh letih pa so se pogoji poslovanja hranilno kreditnim službam močno poslabšali, 
predvsem z vidika vedno večje konkurence s strani bank, ki nudijo cenejše in kompleksnejše 
storitve. Zato se je tudi Zveza HKS odločila za povezavo z drugo kreditno institucijo, to je s 

Slovensko zadružno kmetijsko banko, kar je dolgoročno najboljša rešitev. Z združitvijo namre 
lahko pride do pomembnih sinergijskih učinkov predvsem zato, ker instituciji pokrivata iS" 
sektor. Aktivnosti za združitev so tekle od sredine leta 2003, do realizacije pa je prišlo v 

začetku julija 2004 (z dnem prevzema poslov Zveze HKS se je banka preimenovala v Deželno 
banko Slovenije). Zveza HKS kot »lupina« se bo najkasneje v roku enega leta preoblikovala v 
drugo statusno obliko s funkcijo upravljanja kapitalske naložbe v Deželno banko Slovenije. 

Nekatere močnejše hranilno kreditne službe, ki se niso odločile za povezavo z Zvezo HKS, P3 

so se odločile za neposredno povezavo s Slovensko zadružno kmetijsko banko ali drug"111 

bankami in sicer v obliki prevzema vseh poslov. Teh je bilo 14. Prvi prevzem je bil konec maja 
2001, zadnji pa v začetku julija 2004. 

Od nekdanjih 77 hranilno kreditnih služb sedaj samo dve poslujeta samostojno (HKS Vipava m 
HKS Tolmin). Obe sta v zakonsko predpisanem roku predložili Banki Slovenije revidirano 
poročilo o uskladitvi in vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih in finančnih storitev 
Obe sta trenutno v postopku pridobivanja dovoljenj. 

Tri večje obrtne hranilno kreditne službe (izmed sicer 15 registriranih, vendar so nekatere 
prenehale poslovati že pred uveljavitvijo Zakona o bančništvu) pa so imele resne težave Pn 

izpolnjevanju bonitetnih pravil že tekom prilagoditvenega obdobja (HKS Slovenska hranilnica 
in posojilnica, HKS Sicura in HKS Soča). Za omenjene hranilno kreditne službe je bilo 
značilno, da so zbirale vloge predvsem prebivalstva po privlačnih obrestnih merah 1 

koncentrirano plasiranje teh sredstev kreditojemalcem, ki niso bili sposobni redno in v celoti 
vračati izposojenih sredstev. Iz navedenih razlogov so hranilno kreditne službe kljub izrečenih 
ukrepom nadzora Banke Slovenije zašle v likvidnostne oziroma solventnostne težave zarad' 
česar je Banka Slovenije morala ukrepati s predlogom za uvedbo stečajnega postopka. Stečajni 
postopki so odprti, pri čemer je bila prva delitev stečajne mase opravljena le pri HKS Slovenska 
hranilnica in posojilnica Kranj v višini 46%. V teku so tožbe do ustanoviteljev te hranilno 
kreditne službe za razliko do polnega izplačila varčevalcev, saj so le-ti neomejeno in solidarno 
odgovorni za obveznost hranilno kreditne službe, če pride do stečaja. 
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z 
naTeljaVltV1J° ^a^ona 0 bančništvu (februarja 1999) je Banka Slovenije dobila pristojnost 
u 

fa tUC^' na^ hranilno kreditnimi službami, ki je bil v petletnem prilagoditvenem obdobju 

skle d V na^20r usklajevanja poslovanja hranilno kreditnih služb kot ga je določal poseben 
banč • e Slovenije o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami Zakona o 
hran / ^nstoJnost nadzora vključuje tudi pristojnost oz. dolžnost ukrepanja v primeru, da 
tudi' n° 'crec*'tne službe ne izpolnjujejo predpisanih bonitetnih omejitev. Ta dolžnost je veljala 
od '■?rek°c*nem obdobju, s čemer pa se nekatere hranilno kreditne službe niso strinjale. Ena 

. Je v letu 2001 vložila tožbo na Vrhovno in Ustavno sodišče zaradi izpodbijanja te 

febru^n0St' ^r^ovno sodišče je maja 2002 potrdilo pravilnost ravnanja Banke Slovenije, 
Post t Pa Ustavno sodišče. Še dve drugi hranilno kreditni službi, ki sta v stečajnem 
Varstv Sta nasProtoval' ukrepom nadzora Banke Slovenije in sprožile postopke sodnega 
o ban!'2 vložitvV0 tQžb na Vrhovno sodišče, ena pa je izpodbijala tudi skladnost določb Zakona 
stonn"-VU 2 ustavo- ^ primeru ene hranilno kreditne službe je Vrhovno sodišče na prvi 
'Zpodh 26 ^otrc*''0 pravilnost ravnanja Banke Slovenije, Ustavno sodišče pa je odločilo, da so ■Jane določbe Zakona o bančništvu skladne z ustavo. 

S,oven° S sv°jlm' dolžnostmi je v primeru utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj Banka 
njihov'"16 V'a^a'a kazenske ovadbe tako proti hranilno kreditnim službam kot proti 

lm Zgovornim osebam. Vsi postopki so še odprti. 

a Pogled statusnega preoblikovanja hranilno kreditnih služb 

Število hraniln o kreditnih služt 
zUUl 

14 
2UU2 

12 
20U3 

12 
2UU4 

2 
Skupaj 

40 
4 3 4 3 14 
1 - 1 2 4 
1 - - 8 9 
1 2 

4 
1 4 

4 
21 21 18 15 75 

lr:Banka Slovenije 

10- SODELOVANJE Z REVIZORJI 

Analitik • 
hranilnic Nadzora bančnega poslovanja pri spremljanju posameznih bank in 
Poslovno f°^e'uJeJ0 z notranjimi in zunanjimi revizorji. Zunanjo revizijo bank v Sloveniji so za 
^e'oitt c ° opravile naslednje revizijske družbe: PriceVVaterhouseCoopers (11 bank), 
C°nStant' ^ouc^e revizija (5 bank in 1 hranilnica), Ernst & Young (2 banki), KPMG (1 banka), 
rev'dirataV^^ hranilnica). V primerjavi z letom 2002 se je povečalo število bank, ki jih 
•''h reviH" nceWaterhouseCoopers in Deloitte & Touche revizija, zmanjšalo pa število bank, ki 

rata Ernst & Young in KPMG. 

PoC"kam 'n hranilnicam so revizorji izdali pozitivno mnenje o računovodskih izkazih, kar 
resniČno ^ mnenJu revizorjev računovodski izkazi bank in hranilnic v Sloveniji podajajo 
Pretekle '? P051®"0 shko finančnega stanja, izidov poslovanja in gibanje finančnih tokov v 
in etu Dolžnost revizoijev je namreč, da izrazijo mnenje o bilanci stanja, izkazu uspeha 

finančnih tokov, za katere je odgovorno vodstvo banke oziroma hranilnice. 
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Pri hranilno kreditnih službah, ki sta se odločili za uskladitev poslovanja z določbami Zakona o 
bančništvu so revizorji pregledali poročilo o usklajenosti z določbami Zakona o bančništvu 
Omenjeno poročilo vsebuje računovodske izkaze s pojasnili in dodatek v skladu s sklepom ° 
najmanjšem obsegu in vsebini revizijskega pregleda in revizoijevega poročila ter mnenje 
revizoija k računovodskim izkazom. 

V želji po uspešnem sodelovanju z revizijskimi družbami smo sredi leta 2002 podpisali z vseI^J 
revizijskimi družbami, ki v Sloveniji revidirajo banke in hranilnici, sporazum o sodelovanju- 
noveli Zakona o bančništvu iz junija 2003 je bil dopolnjen 59. člen zakona, ki dovoljuje Ban 
Slovenije posredovanje podatkov revizijski družbi, ki opravlja naloge revidiranja letnega 
poročila banke oziroma naloge revidiranja po 205. členu Zakona o bančništvu32, če jih potrebuje 
za izvedbo teh nalog. V 119. členu zakon zavezuje revizoija, da mora na zahtevo Ban 
Slovenije posredovati tudi druge podatke, ki jih Banka Slovenije potrebuje pri opravljanju 
nadzora nad banko. V tem primeru za revizoija ne velja dolžnost varovanja zaupnih podatkov. 

V primeru večjih pomanjkljivosti oziroma težav pri posamezni kreditni instituciji ter v primeru 
odprtih strokovnih vprašanj so po potrebi organizirani sestanki med Banko Slovenije m 
zunanjimi revizorji. 

11. SODELOVANJE Z NADZORNIMI INSTITUCIJAMI 

11.1. Sodelovanje z domačimi nadzornimi institucijami 

Kot je bilo že omenjeno v poglavju Pregledi kreditnih institucij, slovenski nadzornik' 
finančnega sektorja - Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija z2 

zavarovalni nadzor med seboj sodelujejo predvsem z izmenjavo informacij in podatkov. 
Medsebojno sodelovanje med finančnimi nadzornimi institucijami je urejeno v pravilniku 0 

medsebojnem sodelovanju nadzornih organov iz leta 1999 in sporazumih o sodelovanju. 

Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov določa vsebino in način sodelovanja 
med Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor 
Na podlagi omenjenega pravilnika je bilo ustanovljeno Koordinacijsko telo (imenovano tuo 
Koordinacija) pod vodstvom ministra za finance, v njem pa sodelujejo tudi guverner BanK 
Slovenije, predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in predsednik strokovnega 
sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Ker pravilnik predvideva tudi sklenitev sporazumov me 
nadzornimi organi, so bili leta 1999 in 2000 sklenjeni sporazumi o sodelovanju med Banko 
Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter o sodelovanju med Banko Slovenije m 
Agencijo za zavarovalni nadzor, leta 2001 pa tudi sporazum med Agencijo za trg vrednostni 
papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor. Decembra 2003 je bil sklenjen nov sporazumne 
Banko Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter junija 2004 med Banko Slovenije m 
Agencijo za zavarovalni nadzor. 

V sporazumih je določena podrobnejša vsebina in način medsebojnega sodelovanja j" 
posredovanja podatkov. Za uresničevanje sporazumov med nadzornimi organi in nalog, ki J1 

sprejema Koordinacijsko telo, skrbi Komisija za medsebojno sodelovanje nadzornih organov (v 

32 Kadar Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig oziroma administrativnih in drugih evidenc, ^ 
jih je dolžna voditi banka, oziroma obsežnejše kršitve pri poslovanju banke, lahko banki z odredbo naloži tudi, d® 
odpravi kršitev predloži poročilo, s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizoija, da so ugotovljene kršit 
odpravljene. 
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nadaljevanj u Komisija), ki se sestaja najmanj enkrat na tri mesece. Komisijo sestavljajo 
namestnik guvernerja Banke Slovenije in direktorica oddelka za nadzor bančnega poslovanja v 

a"ki Slovenije, direktor Agencije za trg vrednostnih papiijev in direktor Agencije za 
^varovalni nadzor. Komisija za medsebojno sodelovanje se je prvič sestala februarja 2000. 

rer|utno Komisijo vodi namestnik guvernerja Banke Slovenije, konec leta 2004 pa bo vodenje 
Prevzel direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev. 

Komisija spremljala problematiko izvajanja novih predpisov in opozarja Koordinacijo na 
Probleme, ki se pojavljajo, zlasti z vidika stopnje pokritosti (ali predpisi zadovoljivo pokrivajo 

e ovanje finančnih posrednikov) in s tem v zvezi dajala pobude za morebitne spremembe ali 
aoP°lnitve predpisov. 

j^^embnejše zadeve, s katerimi se je ukvarjala Komisija v letu 2003 in prvi polovici 2004 so 

' obveščanje o izdanih dovoljenih za finančne institucije (tudi za člane uprav) in o prenehanju 
P°s'ovanja finančnih institucij, 

ogovaijanje za skupne preglede na terenu in obveščanje o samostojnih pregledih 
Posamezne nadzorne institucije (vključno z opravljenimi pregledi inšpektoijev v tujini in 

2 Preg'edi hranilno kreditnih služb), 
obveščanje o izrečenih ukrepih nad institucijami, ki so pod nadzorom Banke Slovenije, 

4 Agencije za trg vrednostnih papirjev ali Agencije za zavarovalni nadzor, 
ugotavljanje nujnosti nadzora nad holdingi in finančnimi konglomerati ter obveščanje o 

5 nastanku novih holdingov, 
• oblikovanje delovne skupine za identifikacijo konglomeratov, 

razprava o možnostih za skupno finančno nadzorno institucijo v povezavi s Strategijo 
■j r^voja finančnega trga, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance, 
g obravnavanje skupnega poročila vseh treh finančnih nadzornih institucij, 
9 Poročanje o delu skupine za finančne konglomerate, 

obveščanje o predlogih sprememb in dopolnitev zakonov iz finančnega področja in novih 

10 ^^onskih predpisih na finančnem področju, obveščanje o mednarodnem sodelovanju, vključno s programom FSAP Update, podpisanimi 
sporazumi o sodelovanju s tujimi nadzornimi institucijami in izvajanju le-teh ter 

j j sodelovanjem v različnih mednarodnih odborih in delovnih skupinah, 
ogovaijanje o novih sporazumih o sodelovanju med Banko Slovenije in Agencijo za trg 

vrednostnih papirjev ter Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor zaradi 
Poenotenja postopkov v povezavi z izdajo dovoljenj bankam za storitve oziroma posle, 
katerih nadzor spada v pristojnost Agencije za trg vrednostnih papirjev ali Agencije za 

p zavarovalni nadzor, , 
P ^Prava o zavajajočem oglaševanju finančnih produktov, 
j4 razprava o izkoriščanju notranjih informacij in navideznih poslih, 
j 2 Menjava mnenj glede uvedbe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, 

'zmenjava mnenj in izkušenj o nadzoru nad subjekti, ki nepooblaščeno opravljajo finančne 
storitve itd. 

1-2. Mednarodno sodelovanje 

Slovenije ima podpisanih vrsto sporazumov o sodelovanju (Memoranda of 
erstanding - MoUs) s tujimi bančnimi nadzornimi institucijami, ki podpisnicam omogočajo 

Nad °Van^e Pn opravljanju nadzora podružnic in hčerinskih bank v tujini in v Sloveniji, zorni organi morajo vse podatke, ki so jih pridobili na podlagi izmenjave podatkov s 
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podpisnicami sporazuma, varovati kot zaupne in jih smejo uporabiti samo za namene, za katere 
so bili ti podatki pridobljeni. 

Doslej so bili sklenjeni naslednji sporazumi: 

• januarja 2000 z State of New York Banking Department (ker hčerinska banka največje 
banke v Sloveniji - LBS ni več v lasti banke, sporazum ni več potreben), 

• januarja 2001 z avstrijskim Zveznim ministrstvom za finance (the Austrian Federal Minis^ 
of Finance oziroma Bundesministerium fur Finanzen, ki seje 01.04.2002 združil z drugi"11 

nadzorniki finančnega sektorja v Austrian Financial Market Authority oziroma 
Finanzmarktaufsicht), 

• aprila 2001 z Zveznim nadzornim uradom za, bančništvo v Nemčiji (the Federal Banking 
Supervisory Office oziroma Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen, ki seje 01.05.~W- 
združil z drugimi finančnimi nadzorniki v German Financial Supervisory Authority 
oziroma Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, 

• junija 2001 z Narodno banko Makedonije (National Bank of the Republic of Macedonia), 
• novembra 2001 z Agencijo za bankarstvo Federacije Bosne in Hercegovine ter Republik 

srbske in Centralno banko Bosne in Hercegovine, 
• novembra 2001 s Banco d'ltalia (Bank of Italy), 
• oktobra 2002 s Commission Bancaire v Franciji (French Banking Commission), 
• avgusta 2003 s Commission Bancaire et Financiere v Belgiji (Banking and Finance 

Commission), 
• oktobra 2003 s Centralno banko Črne gore (Central Bank of Montenegro), 
• decembra 2003 z bolgarsko narodno banko (Bulgarian National Bank) in 
• junija 2004 z Narodno banko Srbije (National Bank of Serbia). 

Dokler je bila Slovenija država pristopnica, smo predstavniki Banke Slovenije sodelovali na 
sestankih Pododbora za notranji trg v okviru Evropske komisije in Pododbora za ekonomska w 
monetarna vprašanja, gibanje kapitala in statistiko. 

Po včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo smo postali člani v odborih in delovnih skupinah, K)er 

smo že kot država pristopnica sodelovali kot opazovalci. 

V okviru Evropske komisije sodelujemo v naslednjih odborih in delovnih skupinah: 

• odboru evropskih bančnih nadzornikov (Committee of European Banking Supervisors), 
• Groupe de Contact, 
• strokovni skupini za kapitalsko direktivo (Expert Group on the Risk-based Cap'13 

Directive), 
• delovni skupini Sveta EU za finančne storitve - kapitalske zahteve (Working Part}' °n 

Financial Services (Capital Requirements), 
• delovni skupini za vrednotenje IRB- in AMA pristopov (VVorking Group on the Validatl0rl 

of IRB - and AMA Approaches), 
• delovni skupini za zunanje bonitetne informacije (Working Group on External Čredi' 

Assessment Institutions), 
• delovni skupini za enotno poročanje v EU (EU Common Reporting), 
• delovni skupini za razkritja (Supervisory Disclosure Task Force), 
• mešani tehnični podskupini nadzornikov (Sub-Mixed Technical Group of Supervisors), 
• odboru za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 
• odboru strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denaija pri Svet" 

Evrope. 
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V okviru Evropske centralne banke sodelavci Nadzora bančnega poslovanja in Finančne 
bilnosti sodelujemo v odboru za bančni nadzor (Banking Supervision Committee) in dveh 

kovnih skupinah: 

delovni skupini za razvoj v bančništvu (Working Group on Developments in Banking) in 
delovni skupini za makro-bonitetno analizo (Working Group on Macro-Prudential 
Analysis). 

Sanka Slovenije kot nadzorna institucija je članica Skupine bančnih nadzornikov iz Centralne in 
. °dne Evrope, zato se sodelavci Nadzora bančnega poslovanja redno udeležujejo seminarjev 

a 1 delavnic in konferenc članic skupine. 

^^zor bančnega poslovanja je bil novembra 2003 vključen v FSAP Update, vsako leto pa 
eluje pri posvetovanjih na podlagi IV. člena Statuta MDS. Sodelavci Nadzora bančnega 

Poslovanja sodelujejo tudi na številnih sestankih s predstavniki rating družb, tujih poslovnih 
in drugih gostov iz tujine. 
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12. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDPISOV, KI ZADEVAJO 

NADZOR BANČNEGA POSLOVANJA 

V letu 2004 je bil Zakon o bančništvu spremenjen in dopolnjen tretjič od uveljavitve zakona 
februarja 1999. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu ZBan-C je 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/04 dne 23.04.2004 in velja od 08.05.2004 dalje. Zar 1 

sprememb in dopolnitev Zakona o bančništvu so bile potrebne tudi nekatere spremembe i 
dopolnitve podzakonskih aktov Banke Slovenije. V nadaljevanju navajamo glavne spremen® 
in dopolnitve podzakonskih aktov Banke Slovenije s področja nadzora bančnega poslovanja, 
so bile sprejete v obdobju od januarja 2003 do konca junija 2004. 

a) Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic s pripadajoč1"* 
Navodilom za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih v oe 
Metodologije za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter MetodologU 
za izračun kazalcev 

V februarju 2004 so bile izvedene spremembe in dopolnitve kontnega okvira za banke i" 
hranilnice, ki so pričele veljati s 1. aprilom 2004. Namen sprememb ter dopolnitev kontneg^ 
okvira, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic, 
so vplivale tudi na metodologijo za sestavitev bilance stanja in izkaza uspeha ter izraču 
kazalcev, je bil pridobiti nekatere dodatne knjigovodske podatke (zunajbilančna evidenca, 
finančni leasing, depoziti preko noči, transakcijski računi idr.), ki so potrebni za spremljal 
novih storitev in novih načinov poslovanja v bankah. 

b) Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom 0 

potrošniških kreditih 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih v maj" 
2004 se je povsem na novo definirala obveznost Banke Slovenije na področju potrošniške^ 
kreditiranja. Na podlagi določil omenjenega zakona je Banka Slovenije dolžna dvakrat letno 
določene ročnosti in zneske kreditov objaviti povprečne efektivne obrestne mere, kijih v skia_ 
z Zakonom o bančništvu uporabljajo banke in hranilnice. Zaradi te zakonske obveznosti Ban 
Slovenije je bil v maju 2004 sprejet zadevni sklep. 

c) Sklep o poročanju podružnic bank držav članic 

S sklepom o poročanju podružnic bank držav članic, ki se je uveljavil z aprilom 2004, se J® 
uredil način poročanja podružnice banke iz države članice, ki na območju Republike SloveiH 
opravlja bančne oziroma druge finančne storitve, z namenom izvrševanja pristojnosti in na ^ 
Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnih tveganj, statistike ^ 
uresničevanja jamstva za vloge. Banka Slovenije v skladu z načelom nadzora domače države 
opravlja več bonitetnega nadzora nad podružnicami bank iz držav članic, temveč to oprav J 
pristojni organ iz države, kjer ima banka sedež. Z dopolnitvijo sklepa v maju 2004 se J 
obveznost poročanja o efektivnih obrestnih merah, ki izhaja iz Zakona o potrošniških kredi • 
ter poročanje v skladu s Sklepom o pogojih, kijih mora izpolnjevati kreditni posrednik, razširi 
tudi na podružnice bank držav članic. 
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d) Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju 
neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti 

^ septembru 2003 je bil zaradi večje preglednosti v celoti na novo izdan omenjeni sklep, ki seje 
spremenil zaradi določil Zakona o bančništvu pri opredelitvi članov nadzornega sveta oziroma 
sebah, ki smejo opravljati funkcije člana nadzornega sveta banke. Metodologija izračuna in 

jzjeme so ostale nespremenjene, spremembe pa so se uvedle v dopustitvi določene neto 
12P°stavljenosti banke do pravnih oseb, ki so povezane s člani nadzornega sveta. 

e) Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena Zakona o bančništvu 

ai sprememb Zakona o bančništvu v delu predhodnega pisnega obveščanja o nameri 
Pridobitve oziroma odtujitve delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih 

ebah oziroma o drugih spremembah glede teh naložb, se je v septembru 2003 spremenil tudi 
evm sklep. Banki Slovenije je na ta način omogočeno, da je obveščena o namerah banke o 

j °bitvi ali odtujitvi deležev v kapitalu drugih oseb (<Jrugih bank in finančnih organizacij 
ma m v tujini) oziroma da pridobi vnaprejšnjo informacijo o strategiji banke ali hranilnice 

naložb v kapital drugih oseb. 

^ Sklep o sistemu zajamčenih vlog 

^nesek zajamčenih vlog se je s spremembo in dopolnitvijo Zakona o bančništvu povišal na * 
• 0.000 SIT, kar je bilo potrebno prenesti v Sklep o sistemu zajamčenih vlog. Poleg tega je 
1 sklep dopolnjen še v delu likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog, saj se je možnost 

aganja likvidnih sredstev bank iz domačih vrednostnih papirjev razširila še na kvalitetne tuje 
zniške in lastniške vrednostne papirje. Zaradi sprememb kontnega okvira za banke in 

• "niče v februarju 2004 pa je bilo potrebno spremeniti in dopolniti tudi Navodilo za 
njevanje poročila o zajamčenih vlogah. 

S) Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic 

S spremembo sklepa v marcu 2003 se je dopolnil nabor pisnih poročil o veliki izpostavljenosti 
• l

an'ce< ki so v skladu s Sklepom o kapitalski ustreznosti zavezane k izračunavanju in 
njevanju kapitalskih zahtev za tržna tveganja. Manjša dopolnitev sklepa je sledila v juliju 

~ . v delu spremenjenih omejitev za izpostavljenost banke do oseb v posebnem razmerju, kar 
na posledica dopolnitve Zakona o bančništvu ter v delu izenačitve izpostavljenosti do druge 

n*e na osnovi poslov z izvedenimi instrumenti z izpostavljenostjo iz drugih naslovov. Z 
Polnitvijo sklepa v aprilu 2004 se je uvedlo evidenčno poročanje o izpostavljenosti do 
aterih oseb (pravne osebe, katerih člani nadzornega sveta so istočasno tudi člani uprave, 

nadzornega sveta oziroma prokuristi banke in pravne osebe, ki niso banke in ki so 

9 Ooo^n° a" neposredno imetniki delnic banke, na podlagi katerih imajo najmanj 5% in največ 
teh 0/° ®'asova'n*'1 pravic oziroma delež v kapitalu banke), kar pomeni, da za izpostavljenosti do oseb ne velja predpisana omejitev v višini 20% oziroma 200% kapitala banke. Namen 

enjenih dopolnitev sklepa je bil predvsem ohraniti enak obseg pridobljenih informacij kot 

t ^dnjo spremembo Zakona o bančništvu in na ta način vzpostaviti sistematično spremljavo 
0vrstnih izpostavljenosti. 
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h) Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 

Za banke, ki so skladno s Sklepom o kapitalski ustreznosti zavezane k izračunavanju m 
izpolnjevanju kapitalskih zahtev za tržna tveganja, so se s spremembo v marcu 2003 dopolni 
oziroma razširila poročila o kapitalu in kapitalski ustreznosti. V aprilu 2004 so se zara 
usklajevanja z osnovno bančno direktivo nekoliko spremenila določila sklepa glede tehtanja 
bilančnih postavk, ostale spremembe v delu zunajbilančnih postavk ter postavk trgovanj3 

oziroma kapitalskih zahtev za tržna tveganja pa so bile izvedene zaradi večje preglednosti 
samem poročanju. Opravljena je bila tudi pravna redakcija besedila sklepa v delu podrejen 
dolžniških instrumentov, izrecno pa je zapisana določba, da kadar banka v zavarovanje svoje 
terjatve prejme v zastavo podrejeni dolžniški instrument, katerega izdajatelj je banka, tega 
podrejenega dolžniškega instrumenta ni več mogoče upoštevati kot sestavino kapita 
Vsebinska sprememba je sledila tudi v zamenjavi instituta soglasja Banke Slovenije z institutom 
predhodnega obvestila v primerih, ko banka namerava predčasno vrniti podrejeni dolg zara 

nadomestitve s kvalitetnejšo obliko kapitala ali s podrejenim dolgom z ugodnejšo obrestno 
mero. V juniju 2004 pa je bil sklep dopolnjen v prilogi 2, kjer je na listi multilateralni 
razvojnih bank dodana nova agencija (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) v 

skladu z Direktivo 2004/69/EC. 
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13- PRIPRAVE NA BASEL II OZIROMA NOVO EVROPSKO 

KAPITALSKO UREDITEV V SLOVENIJI 

Tudi v letu 2003 in prvi polovici 2004 je skupina za implementacijo nove evropske kapitalske 
ureditve53 oddelka Nadzora bančnega poslovanja nadaljevala z intenzivnimi aktivnostmi in 
Pnpravo na nove standarde bančnega poslovanja, ki bodo stopili v veljavo konec leta 2006. 

Slovenska kvantitativna Studija učinkov 

Sodelovanje z bajkam j sm0 v okviru Odbora za Basel II pri Združenju bank Slovenije v letu 
3 zaokrožili z izvedbo Slovenske kvantitativne študije učinkov (v nadaljevanju: SiQIS)54, s 

Pomočjo katere smo pridobili prve kvantitativne ocene vpliva spremenjenih pravil za izračun 
"apitalske ustreznosti slovenskega bančnega sistema55. S študijo je Banka Slovenije nameravala 
ovrednotiti učinek sprememb v standardiziranem pristopu za določanje kapitalskih zahtev za 

editno tveganje ter učinek novo definiranih kapitalskih zahtev za operativno tveganje, 
"^-unanih ob uporabi enostavnega ali standardiziranega pristopa 

banke bodo rezultati SiQIS konstna informacija pri sprejemanju strategij za čimbolj 
inkovito pripravo na novo evropsko kapitalsko ureditev. Na tej podlagi bodo namreč lažje 

cenile, kakšne bi bile njihove minimalne kapitalske zahteve56 v primeru, da se ne odločijo za 
■jtorabo katerega izmed bolj naprednih in posledično kompleksnejših pristopov za 

ačunavanje kapitalskih zahtev. Ne glede na to pa bo tudi uporaba najenostavnejših pristopov 
l_o ^kah teijala določene spremembe, tako z vidika oblikovanja zahtevanih podatkovnih podlag 

z vidika pristopov k spremljanju tveganj in njihovem upravljanju. 

i«® smo želeli identificirati tudi odprta vprašanja ter podatkovne in druge zahteve, na novi česar bodo banke lažje pristopile k iskanju potrebnih rešitev. Za Banko Slovenije kot 
stojnega regulatoija slovenskih bank bodo rezultati SiQIS hkrati pomemben mehanizem pri 

.jemanju nacionalnih diskrecijskih odločitev, ki omogočajo prikrojitev univerzalnega 
°Pa specifičnim razmeram v vsaki posamezni državi. 

^ °'cv'ni priprav na izvedbo SiQlS sta pri Odboru za Basel II delovali dve delovni skupini in 
er delovna skupina za ratinge in delovna skupina za operativno tveganje: 

Cilj delovne skupine za ratinge je bil v skladu z opredeljeno nalogo izdelati približke 

bonitetnih ocen, primerljivih z ocenami mednarodno priznanih bonitetnih institucij, ki so 
služili kot vhodni podatki v SiQIS tabele. V ta namen je skupina definirala nabor 
kazalnikov, ki naj bi bili po njenem mnenju najbolj reprezentativni za bonitetno oceno 

V 
(bant>r°CeSU sPrem'n)anJa sta dve evropski direktivi, ki opredeljujeta področje kapitalske ureditve kreditnih institucij 
(93/9/EgcJlran''n'c) k°rzno P°sre<iniških družb: zbirna bančna direktiva (2000/12/EC) in CAD direktiva 

*** P®*"'je bil sestavljen iz SiQIS tabel, Pojasnit za izpolnjevanje SiQlS tabel in Vprašalnika Banke Slovenije o 
'Veo« ,1,1 nov kapitalski sporazum in o standardiziranem pristopu za določitev kapitalskih zahtev za kreditno 
" v njC "lijevanju: SiQIS vprašalnik). smo vključili le banke s sedežem v Republiki Sloveniji, saj so od 1.5.2004 dalje le-te banke pod 
sistem natizorom Banke Slovenije V sistem tako ni vključena nobena podružnica tuje banke, poleg tega pa v 
tako Zarat" specifičnega namena poslovanja niso vključene niti obe hranilnici niti Slovenska izvozna družba. Prav 
* q Slstem ni vključena banka v likvidaciji. 
^ePublv'arn0' V s predlogom novelirane zbirne bančne direktive (2000/12/EC) z dne 14.7.2004, ki bo za 
ustre ■ ^'oven'j° k01 polnopravno članico EU obvezujoča, se ne bo več izračunavalo količnika kapitalske 
kanital i?*"lemve' se bo ugotavljalo le, ali ima banka dovolj velik znesek kapitala za pokrivanje vseh minimalnih ^ zahtev oz. vseh vrst tveganj, ki jim je zaradi poslovanja izpostavljena, ali pa je le-ta premajhen 
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slovenskih podjetij. Na podlagi izračuna vrednosti in določitve pomembnosti izbrani 
kazalnikov so bili komitenti bank za namen SiQIS prerazvrščeni v devet b°nlt® 
razredov, metodološko in vsebinsko primerljivih z razredi bonitetnih ocen mednarofl 
priznanih bonitetnih institucij. Bistvo novega standardiziranega pristopa za izra 

kapitalskih zahtev za kreditno tveganje je namreč uporaba bonitetnih ocen PnznaI^0 

zunanjih bonitetnih institucij kot podlage za določitev uteži za tehtanje terjatev bank 
različnih dolžnikov. 

> Skupina za operativno tveganje se je prav tako z namenom ovrednotenja učinka nove 
kapitalske zahteve za operativno tveganje na kapitalsko ustreznost slovenskih bank 1° 
mapiranja poslovnih aktivnosti bank glede na seznam standardnih poslovnih P° J.0 ' 
definiranih s strani Baselskega odbora za bančni nadzor. Izdelala je računovodsko P°aP 
definicijo bruto prihodka, ki predstavlja indikator operativnega tveganja. Na podlagi oce 
bruto prihodka po posameznih poslovnih področjih so banke izračunale kapitalsko zah 
za operativno tveganje po enostavnem in/ali standardiziranem pristopu. 

Pomembnejša vprašanja, ki bi lahko vplivala na natančnost rezultatov in izbor nacionalni 
diskrecij glede na trenutno stanje slovenskega bančnega sistema, smo izpostavili v Siv 
vprašalniku, ki predstavlja kvalitativni del SiQlS. 

Glavne ugotovitve Slovenske kvantitativne študije učinkov 

Pri oblikovanju SiQIS tabel smo poskušali najti ravnotežje med enostavnostjo in natančnostjo, 
zato smo SiQIS tabele izdelali na podlagi določenih predpostavk oz. poenostavitev, v okvi 
katerih bi bili rezultati SiQIS še vedno zadosti zadovoljivi pokazatelji vpliva novih oziro ^ 
spremenjenih kapitalskih pravil na kapitalsko ustreznost bank. Ker so kljub temu imele ban 
pridobivanjem ziahtevanih podatkov po stanju na dan 30.09.2003 precej težav, je bila o# 
kakovosti SiQIS podatkov pred samo izdelavo sistemske analize vpliva novih kapitalskih Pra 

nujno potrebna. Le-to smo v Nadzoru bančnega poslovanja izvedli tako, da smo neto vredno 
pri bilančnih in klasičnih zunajbilančnih postavkah ter kreditne nadomestitvene vrednosti p 
izvedenih finančnih instrumentih primeijali z vrednostmi, ki so jih banke poslale v okvl., 
rednega poročanja o kapitalski ustreznosti za stanje na dan 30.09.2003. Zaradi ugotovljen 
velikih odstopanj pri posameznih bankah smo nato sami popravili oziroma prilagodili PreJ 
SiQIS podatke glede na podatke iz rednih poročil, saj nismo želeli banke še doda 
obremenjevati in tako zahtevati ponovno izpolnitev SiQIS tabel. V okviru omenjene, časo 
zelo zamudne prilagoditve SiQIS podatkov smo upoštevali enako porazdelitev bonitetnih oc 
znotraj posamezne postavke, kot so jo banke navedle v svojih prvotno poslanih SiQIS tabe ^ 
Po opravljeni prilagoditvi podatkov po vsaki banki posebej, smo prilagojene neto vrednosti ■ 
kreditne nadomestitvene vrednosti tehtali z novimi ustreznimi utežmi tveganja. Šele zatem s 
izvedli agregacijo tveganju prilagojenih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter posledi 
izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje sistema po novih kapitalskih pravilih ob upor 
standardiziranega pristopa za kreditno tveganje. 

SiQIS tabele, namenjene izračunu kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, so bile zarad' 
nacionalnih diskrecij v določenih segmentih bančnega portfelja zasnovane opcijsko, pri čeme J 
potrebno poudariti, da so morale banke vnesti podatke in opraviti izračune po vseh opclJ _ 
Posledično smo lahko sistemsko analizo vpliva novih kapitalskih pravil izvedli po 
scenarijih oz. različnih kombinacijah diskrecijskih odločitev, izmed katerih smo na 

identificirali: 

- optimistični scenarij oz. scenarij, ki je za sistem najbolj ugoden, saj bi v okviru teg 
scenarija oz. izbora diskrecijskih odločitev sistem realiziral najnižje kapitalske zahteve 
kreditno tveganje, in 
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Pesimistični scenarij oz. scenarij, ki je za sistem najbolj neugoden, saj bi v okviru tega 
scenarija oz. izbora diskrecijskih odločitev sistem realiziral najvišje kapitalske zahteve za 
kreditno tveganje. 

Ob upoštevanju rezultatov analize SiQlS vprašalnika smo izmed vseh možnih 128 scenarijev 
rali tudi t.i. realistični scenarij, ki naj bi z vidika izbora nacionalnih diskrecij najbolj ustrezal 

enutnemu stanju slovenskega bančnega prostora. 

Na podlagi rezultatov in ob upoštevanju vseh omejitev SiQIS ugotavljamo, da bi bili ob uporabi 

najenostavnejših pristopov za kreditno in operativno tveganje (t.j. standardiziranega pristopa za 
editno tveganje in enostavnega pristopa za operativno tveganje), vpliv nove evropske 
Pitalske ureditve na višino kapitalskih zahtev slovenskega bančnega sistema v primeru treh 

Pomembnejših scenarijev sledeč: 

P° optimističnem scenariju bi se kapitalske zahteve za kreditno tveganje sistema 
zmanjšale za 13,92%, skupne kapitalske zahteve sistema pa zaradi vpliva novih kapitalskih 
zahtev za operativno tveganje le za 0,60%. 
Po pesimističnem scenariju bi se kapitalske zahteve za kreditno tveganje sistema povečale 
22 9.80%. skupne kapitalske zahteve sistema pa za 19,98%. 
Po realističnem scenariju bi se kapitalske zahteve za kreditno tveganje sistema zmanjšale 
za 0,53%, medtem ko bi se skupne kapitalske zahteve sistema zaradi vpliva novih 
kapitalskih zahtev za operativno tveganje povečale, in sicer za 11,02%. 

^gotovljeno je bilo tudi, da bi nižje kapitalske zahteve za operativno tveganje ob uporabi 
b , ^'ziranega pristopa namesto enostavnega pristopa od devetih bank realizirala le ena 

Ka, m sicer bi bile v njenem primeru kapitalske zahteve za operativno tveganje ob uporabi 
ardiziranega pristopa za 1,31% nižje kot ob uporabi enostavnega pristopa 

£ 

(banfc11'^' analize SiQIS tabel in analize SiQIS vprašalnika so bile seznanjene vse institucije 
SiOR ^°^ru^n'ca ^je banke, hranilnici in Slovenska izvozna družba), ki so sodelovale v V S. Prav tako so bili rezultati predstavljeni Svetu Banke Slovenije. 

p . . 
1 Posvetovalni dokument o uvedbi internih bonitetnih sistemov 

Pomembne novosti na področju pristopov za izračun kapitalskih zahtev za kreditno 
Sanje vsekakor sodijo tudi pristopi, ki temeljijo na internih bonitetnih ocenah, oziroma IRB 
st°Pi. za katere so nekatere banke že izkazale interes. Zaradi kompleksnosti IRB pristopov je 

banke izredno pomembno, da se začnejo pravočasno pripravljati na njihovo 
Če želijo začeti uporabljati osnovni IRB pristop že ob uveljavitvi Basla II 

 , so morale do sedaj že aktivirati inteme projektne aktivnosti za implementacijo 
in določil. V Banki Slovenije smo se zato odločili, da začnemo z bankami pravočasno voditi 
vetovanja o njihovi pripravljenosti za uporabo IRB pristopov, saj je to predpogoj za zgodnjo 

etn'fikacijo vseh odprtih vprašanj. 

V ta 
uveHK^f"1211 Smo ^ omočili preliminarno oceniti splošne aktivnosti in pripravljenost bank za 
min ° nov'k Pn^opov, in sicer na področjih kot so upravljalski pregled, skladnost z ■malnimi zahtevami, kvaliteta podatkov in načrt uvedbe. 

Prvi posvetovalni dokument o uvedbi internih bonitetnih sistemov je zasledoval več ciljev, ki 
vajo IRB pristope. Z njegovo pomočjo se Banka Slovenije želi: 

^ zainteresirane 
[mplementacijo. 
Konec leta 200* 
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• posvetovati s slovenskimi bankami o njihovih načrtih in načinih za doseganje skladnosti s 
standardi in minimalnimi zahtevami, potrebnimi za pridobitev soglasja za uporabo 
pristopov; 

• oceniti trenutno pripravljenost bank za izpolnjevanje prioritetnih kvalifikacijskih krite j 
za uporabo IRB pristopov; 

• določiti obseg in relativno pomembnost posameznih portfeljev, kot so opredeljeni v ol< 

IRB pristopov, kar bo v pomoč pri odločanju o vrsti odprtih vprašanj Basla II oz. uve 
IRB pristopa, predvsem kar zadeva uveljavitev nacionalnih diskrecij; 

• identificirati prioritete za podporo bankam pri uvedbi IRB pristopov in načrtovati m e 

priprave Banke Slovenije za področja, ki so najbolj relevantna za slovenski bančni sektor. 

Priporočila za upravljanje z operativnim tveganjem pri enostavnem in standardizira"#" 

pristopu 

Skupina za implementacijo novega kapitalskega sporazuma pripravlja tudi usmeritve bankam za 
razvoj okvira upravljanja z operativnim tveganjem po enostavnejših pristopih. Nova base 
načela upravljanja z operativnim tveganjem namreč bankam nalagajo številne zahteve pove 
s štirimi elementi upravljanja operativnega tveganja: identifikacijo, ocenjevanjem, spremljaj 

, in zmanjševanjem/kontrolo operativnega tveganja. V ta namen je Baselski odbor za ba 
"nadzor izdal poseben dokument o trdnih načelih upravljanja z operativnim tveganjem,^ 
vsebuje osnovna načela na katera se lahko banke in nadzorniki na tem področju oprejo- 
preoblikovanje baselskih načel v priporočila s podrobnim tolmačenjem smo se v 

Slovenije odločili, ker želimo tudi s tem motivirati banke k pravočasnim in celovitim pnpm 
na baselski način upravljanja z operativnim tveganjem. 

Posebnost baselskih načel upravljanja z operativnim tveganjem je v tem, da v prvem k°r& 
zahtevajo od bank interno identifikacijo in ocenjevanje lastnih operativnih tveganj, ki so J 
izpostavljena. Gre za organizacijsko in finančno zelo intenzivne procese, ki jih morajo b ^ 
vzpostaviti na vseh nivojih organizacije in ki zahtevajo pazljivo načrtovanje aktivnosti 
resursov. Prav tako je pomembno, da banka spremlja svoja operativna tveganja, kar z drug 
besedami pomeni zbiranje podatkov o realiziranih škodnih dogodkih v interno bazo poda 
ter vzpostavitev procesa poročanja o njih vsem vodstvenim nivojem. Tudi ta del ^ 
upravljanja z operativnim tveganjem je lahko finančno zelo drag, saj zahteva razvoj interne 
podatkov za operativno tveganje ter usposobitev ljudi za vnos podatkov. V okviru zadnjega 
okvira upravljanja z operativnim tveganjem banka vzpostavi sisteme in procese internih ko 
pri identificiranih lastnih operativnih tveganjih ter jih poskuša z njihovo pomočjo čim • 
kontrolirati in zmanjševati. Že kratka obrazložitev posameznih delov okvira upravljanj2^ 
operativnim tveganjem nakazuje na kompleksnost celotnega projekta, ki mora temelj'11 

strateških usmeritvah uprave banke ter na primerni organizaciji razvoja. 

V 
Razvoj okvira upravljanja z operativnim tveganjem v bankah tudi sicer tesno spremljam ■ 
letu 2003 in prvi polovici 2004 smo bankam poslali dve anketi, na eno še nismo do 
odgovorov, ker trenutno poteka izpolnjevanje v bankah. Anketa vsebuje zelo usmeO 
vprašanja z možnostjo enostavnih odgovorov, ki bodo bankam prikazala realno stanje ra2^ 
okvira upravljanja glede na baselska priporočila upravljanja z operativnim tveganjem. R-ezU 

ankete bodo Banki Slovenije v pomoč pri načrtovanju individualnih sestankov ter prakti 
pregledov v bankah kot enim izmed načinov pravočasne motivacije bank ter praktiin 
spremljanja aktivnosti v bankah. 
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Komunikacija z bankami in strokovno javnostjo 

ed Banko Slovenije in bankami smo vzpostavili intenzivno komunikacijo o strokovni 
ematiki Basla II tako preko Odbora za Basel II, številnih predavanj o kreditnem in 

operativnem tveganju preko Združenja bank Slovenije, marsikdaj pa organiziramo tudi 
ividualna predavanja v bankah samih. Posamezni člani skupine redno objavljajo tudi 

ovne članke v Bančnem vestniku in drugih strokovnih revijah in zbornikih. 

aktualne publikacije in dokumenti v zvezi z Baslom II oz. novo evropsko kapitalsko 
aitvijo so redno objavljane tudi na spletni strani Banke Slovenije do katere je možno 

s Opiti s pomočjo naslednjega URL naslova: htffl://www.bsi.si/html/basel2/default.htm . 
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14. PLAČILNI SISTEMI 

Prilagajanje obstoječih sistemov plačil malih vrednosti v Sloveniji in opravljeni pregib' 
upravljavcev plačilnih sistemov 

Na podlagi ZPlaP in v skladu s sklepom o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa (v 

nadaljevanju: sklep o poravnavah) so se bili upravljavci obstoječih plačilnih sistemov do 
uskladiti z zahtevami omenjene pravne podlage do konca marca 2004. 

Ob tem so že v samem sklepu o poravnavah opredeljeni določeni vmesni roki usklajevanja z 
zahtevami, in sicer so bili upravljavci plačilnih sistemov dolžni do konca marca 2 
posredovati dokumentacijo o obstoječem načinu izvajanja poravnav, do konca junija 2003 
dokumentacijo, že usklajeno z zahtevami ZPlaP in sklepa o poravnavah. Na tej podlagi m 
osnovi informativnega pregleda pri upravljavcih plačilnega sistema je Banka Slovenije do kon 
oktobra 2003 upravljavcem izdala zahteve po organizacijsko-tehničnih prilagoditvah plačil"1 

sistemov, ki so se deloma nanašale na formalne pogoje glede dokumentacije oziro 
oblikovanja pravil plačilnega sistema, predvsem pa na obvladovanje finančnih in operativi11 

tveganj pri poravnavah med izvajalci plačilnega prometa. 

Bankart d.o.o. kot upravljavec sistema poravnava bankomatov in sistema poravnava kartic 
Banka Koper d.d. kot upravljavec sistema Activa, Nova Ljubljanska banka d.d. kot upravljav ^ 
kliringa NLB in Abanka Vipa d.d. kot upravljavec kliringa Visa morajo do polne uskladitve 
zahtevami Banki Slovenije sproti poročati o napredku pri izpolnjevanju posameznih priporoči. 

Banka Slovenije je v aprilu in juniju 2004 tudi že izvedla redni pregled dveh upravljavci 
plačilnih sistemov, in sicer Bankarta in Banke Koper. 

Cilj pregleda plačilnih sistemov je bil ugotoviti stanje glede spoštovanja pravne podlage, in S1°e^ 
z vidika usklajenosti z zahtevami ZPlaP, sklepa o poravnavah in priporočili Banke Sl°ven^ 
glede organizacijsko-tehničnih prilagoditev, ki so bila izdana na podlagi sklepa o poravnav 
oktobra 2003. V tem okviru je bila obravnavana zanesljivost, vamost in učinkovitost delovanj 
plačilnih sistemov, kiju upravljata omenjena upravljavca. 

Pregled je bil opravljen v skladu z metodologijo za izvajanje pregleda nad delovanjem plačilnih 
sistemov, ki je sprejeta in v uporabi v Banki Slovenije. Metodologija povzema usmeri 
Temeljnih načel. Metodologija podaja osnovne kriterije in vprašalnik, po katerem je mogo 
presojati o usklajenosti posameznega plačilnega sistema s Temeljnimi načeli. 

Po obvestilu upravljavcev o zaključku usklajevanja bo Banka Slovenije ponovno ugotavljaj 
morebitna odstopanja oziroma v primeru popolne usklajenosti z zahtevami presodila, da 
lahko šteje, da ima upravljavec plačilnega sistema dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistem2 

Pan-evropski plačilni sistemi 

V okviru priprav na vstop v Evropsko unijo (EU), je Banka Slovenije v letu 2003 priče'3 * 
pripravo izhodišč glede vključitve Slovenije v sistema TARGET in STEP2, pri čemer so se 
prvi polovici 2004 začele intenzivne priprave na vstop v sistem STEP2 v novembru 2004. 

Sistem TARGET (»Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 
System«) je sistem za medbančno poravnavo čezmejnih plačil v okviru Evropske unije v evri 
realnem času. Sistem TARGET sestavlja 15 nacionalnih sistemov bruto poravnave v realne 
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u (BPRČ) in sistem Evropske centralne banke, ki so med seboj povezani tako, da omogočajo 
no platformo za izvajanje čezmejnih plačil. Cilj sistema je zagotoviti podporo izvajanju 

'50''t'^ce evr0sistema in zagotavljati varno, zanesljivo in učinkovito izvajanje plačil v viru, s temeljnim namenom prispevati k integraciji in stabilnosti evro denarnega trga 

učite v v sistem TARGET je s pridružitvijo Slovenije Evropski uniji postala aktualna tudi za 
veniJ0. Pri tem je potrebno poudariti, da so dobile nekdanje države pristopnice z vstopom v 

vk-l °^ Unij0 Prav'co> ne Pa tud' obveznosti sodelovanja v sistemu, medtem ko bodo morale z Jiičitvijo v Ekonomsko in monetarno unijo (EMU) postati tudi članice sistema TARGET, 

si sistem centralnih bank je tudi že začel s pripravami na uvedbo naslednje generacije 
ema TARGET (TARGET2), ki naj bi omogočil nemoten pristop novih držav. 

*** Uredbe o čezmejnih plačilih v evrih (2560/2001/EC), ki zahteva izenačitev cen 
p ~v ^Sevanja domačih in čezmejnih kreditnih plačil malih vrednosti v evrih (trenutno do 

infro ' kasneje pa do 50.000 EUR), je narekovalo tudi spremembe v pan-evropski plačilni 
trukturi 23 plačila malih vrednosti. 

Un
teriJ, °'cviru je EBA (Euro Banking Association), ki že od leta 1999 postopoma razvija in 

STFPi Pan_evT0Ps^e plačilne sisteme za plačila v evrih (EUROl za plačila velikih vrednosti, 
Pred 23 majhnih vrednosti), vzpostavila sistem STEP2. Ta sistem, ki obenem 
p 'J3 prvi korak k vzpostavitvi pan-evropske klirinške hiše, omogoča avtomatsko 

v e -?lrail-ie masovnih plačil malih vrednosti v evrih in s tem znižanje stroškov čezmejnih plačil oz. njihovo izenačitev s stroški domačih plačil. 

leta on''6 2an™'v tU(*i 22 banke v Sloveniji, posebej glede na zahtevo ECB, da naj bi do konca 
teoa 

vse ^ankc iz držav pristopnic omogočile sprejem plačil oziroma bile dosegljive preko 
Slstema- Tematika je bila decembra 2003 obravnavana na Odboru za plačilne storitve, ki je 

pre,°^n 23 sprejem strateških odločitev na področju plačilnih sistemov. Ob upoštevanju 
sjst 

1 enega majhnega števila plačil in relativno visokih stroških neposredne udeležbe v 

°ziro U S° SC ^)an'ce izrekle za vzpostavitve enotne vstopne točke, ki bo omogočala enakopraven a nevtralen dostop do sistema vsem bankam. Na tej podlagi je Banka Slovenije pričela z 
ostmi za vključitev v sistem STEP2, ki je načrtovana za november 2004. 

tegrirani sistem plačil malih vrednosti 

socUF 23 ■D'ači'ne storitve, ustanovljen v oktobru 2002 na podlagi medbančnega Dogovora o 
aktivn VaiyU na področju izvrševanja plačil malih vrednosti, je v letu 2003 nadaljeval z 

ostmi v smeri integriranja sistemov plačil malih vrednosti. 

moj"1 °'cv'ru Je bil v juniju pripravljen koncept postavitve klirinške družbe, kije izpostavil dve 
nam 

0stl- nadgradnjo obstoječega sistema (Bankart) in ustanovitev novega pravnega subjekta. Z 
slr0»,noni podrobnejše proučitve obeh možnosti, predvsem z vidika časovne izvedljivosti in 

ov. je Banka Slovenije objavila zahteve za ponudbo oziroma izdelavo študije o 
^Postavitvi klirinške družbe 

0bs[la<^aVevanju je bila pozornost usmerjena predvsem na analizo možnosti nadgradnje 

Pred j! S^em P'ač'' v okviru Zbirnega centra (Bankart) v plačilne sisteme. Tema je bila 
i2 t 

v'jena na seji Odbora za plačilne storitve decembra 2003, medtem ko se bodo aktivnosti 

sklen nas'ova. deloma tudi v sklopu usklajevanja obstoječih plačilnih sistemov na podlagi a o poravnavah, nadaljevale v letu 2004. 

Podr^ 22 P'ač''ne storitve je v letu 2003 obravnaval tudi informacije v zvezi z dogajanjem na 
Ju vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih (SEPA - Single Euro Payment Area), 
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predvsem vključevanjem v pan-evropska plačilna sistema, TARGET (za plačila velikih 
vrednosti) in STEP2 (za plačila malih vrednosti). 

15. ORGANIZACIJA IN NALOGE ODDELKA NADZORA 

BANČNEGA POSLOVANJA 

Oddelek Nadzora bančnega poslovanja se organizacijsko deli na tri odseke: 

• Izdajanje dovoljenj 
• Analize bančnega poslovanja (off-site) 
• Pregled bančnega poslovanja (on-site) 

Ob ustanovitvi oddelka je bilo v oddelku 17 zaposlenih, 30.06.2004 pa 54 (31.12.2003 5- 
sodelavcev). 

V odseku analize bančnega poslovanja je 5 analitičark, ki spremljajo posamezne banke, 
hranilnice in hranilno kreditne službe, 1 specialistka za računovodstvo, 9 sodelavcev za p"P13 

podzakonske regulative, spremljanje EU bančnih direktiv, Baselskih priporočil itd., 2 pravni 
3 sodelavke v podpori in vodja odseka. 

V odseku pregled bančnega poslovanja je 21, od katerih so 4 specializirani za tržna tveganja. 4 

pa za informacijsko tehnologijo. 

Po uveljavitvi Zakona o bančništvu leta 1999 je oddelek Nadzora bančnega poslovanja dobij 
nove naloge (nadzor na konsolidirani osnovi, nadzor pravnih in fizičnih oseb v Pnme. 
utemeljenega suma, da opravljajo bančne storitve, ne da bi za to pridobile dovoljenje ®an _ 
Slovenije, nadzor hranilno kreditnih služb, itd.), nove naloge pa je dobil Nadzor bančneg^ 
poslovanja tudi po Zakonu o potrošniških kreditih, Zakonu o preprečevanju pranja denarja 
Zakonu o plačilnem prometu. 

Poleg skrbnega kadrovanja novih sodelavcev v Nadzoru bančnega poslovanja, od katerih i1"8 

več kot 80% sodelavcev univerzitetno izobrazbo, je precej pozornosti namenjene izobraževanj ■ • 
Praktične izkušnje zaposlenih se prepletajo s krajšimi izobraževalnimi oblikami (v ob i 
seminaijev, delavnic, Študijskih obiskov) in/ali dopolnjujejo s teoretičnimi spoznanji predvs 
na podiplomskem študiju. 

Poglavitne naloge, ki jih opravljajo v posameznih odsekih so: 

Izdajanje dovoljenj 

Z obdelovanje vlog in priprava poročil za izdajo dovoljenj, 
I priprava in razlaga odločb o izdanih dovoljenjih, 
~ kontrola izvajanja izdanih odločb, 
I priprava podzakonskih predpisov na področju izdajanja dovoljenj, 
Z svetovanje pri izvajanju predpisov s področja izdajanja dovoljenj itd. 

Analize bančnega poslovanja (off-site) 
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analiziranje poslovanja bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, 
kontroliranje poslovanja bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb na podlagi predloženih 
Poročil in druge dokumentacije, 
ukrepanje za odpravo nepravilnosti pri poslovanju bank, hranilnic in hranilno kreditnih 
služb ter spremljanje odprave nepravilnosti, 
sodelovanje pri pripravah na kontrolo v bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah. 
Pnprava sistemske podlage za izvajanje nadzora, 

# spremljanje EU direktiv, Baselskih priporočil itd. na področju nadzora, 
svetovanje pri izvajanju bančne zakonodaje, 
izdelovanje navodil za uporabo računovodskih standardov in računovodsko svetovanje, 
sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi in drugimi institucijami, 
Pravno svetovanje, 
računalniška obdelava podatkov itd. 

Pogled bančnega poslovanja (on-site) 

% Priprava na kontrolo v bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah, 
kontroliranje poslovanja v bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah, izdelava 

t Poročil ter predlogov za ukrepanje, 
ukrepanje za odpravo ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju bank, hranilnic in hranilno 
kreditnih služb, 
nadzorovanje izvajanja sprejetih ukrepov proti bankam, hranilnicam in hranilno kreditnim 
službam, 
svetovanje za izboljšanje poslovanja bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri 
Pregledih, 
Pripravljanje ukrepov za preprečevanje poslabšanja stanja v bankah, hranilnicah in hranilno 

, kreditnih službah, 
% sodelovanje pri ugotavljanju pogojev za uvedbo izredne uprave v bankah ali hranilnicah, 
, s°delovanje pri ugotavljanju pogojev za uvedbo prisilne likvidacije banke ali hranilnice, 
, s°delovanje pri ugotavljanju pogojev in odločanju o razlogih za stečaj banke ali hranilnice, 
% 

v !zjemnih primerih upravljanje in vodenje bank in hranilnic, 
sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami itd 

Priloge; 

% podatek 1: Organizacijska struktura nadzora bančnega poslovanja, 
% podatek 2: Število in lastništvo bank in hranilnic, 

odatek 2a: Deleži tujih oseb, države in drugih domačih oseb v kapitalu, bilančni vsoti, 

• ^ ln depozitih nebančnega sektorja 
• ° tek 3: Bilančne vsote in zunajbilančne obveznosti bank in hranilnic, 

odatek 4: Krediti nebančnemu sektorju in obveznosti do nebančnega sektorja bank in 
hranilnic, 

, podatek 5: Bilančne vsote in tržni deleži bank, 

• n° 5a: Bilančne vsote in tržni deleži hranilnic in hranilno kreditnih služb, 
• Bilanca stanja bank, ' 
• p,°^ate^ Struktura bilance stanja bank, 
. odatek 8: Izkaz poslovnega izida bank, 

• n 
lek ^ Struktura izkaza poslovnega izida bank, odatek 10: Postavke izkaza poslovnega izida bank v prihodkih bank, 

r)°Ven>ber2oo4 
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• Dodatek J1: Nekateri kazalci bank, 
• Dodatek 12: Nedonosna in slaba bilančna in zunajbilančna aktiva bank, 
• Dodatek 13: Struktura skupne bruto izpostavljenosti (bilančne in zunajbilančne) po 

dejavnostih, 
• Dodatek 14: Pregled bank in hranilnic v Sloveniji po stanju na dan 30.06.2004, 
• Dodatek 14a: Seznam bank držav članic EU v Sloveniji, 
• Dodatek 14b: Pregled predstavništev tujih bank v Sloveniji na dan 30.06.2004, 
• Dodatek 15: Statusne spremembe bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, 
• Dodatek 16: Veljavni predpisi, ki urejajo nadzor bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, 
• Dodatek 17: Mednarodni ratingi bank in Slovenije. 
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Viri 

■> Različne publikacije in gradiva naslednjih inštitucij: 

- Banka Slovenije 
- Agencija za zavarovalni nadzor 
- Agencija za trg vrednostnih papirjev 
- Združenje družb za upravljanje 
- Ljubljanska borza 
- Združenje lizing podjetij Slovenije 
- Klirinško depotna družba 
- Ministrstvo za finance 

Spletne strani: 

http://wwwv7-aiemci.com 
http://www.finance-on.net/skladi.php 
http://www zdu-giz.si/ 
http://www.lise.si/ 
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DODATKI 

Podatki za 30.06.2004 ali prvo polovico 2004 so nerevidirani. V podatkih za 30.06.2004 ali 
prvo polovico 2004 ni vključena podružnica Nove Ljubljanske banke v Italiji. 

Zaradi uvedbe novih Slovenskih računovodskih standardov s 01.01.2002, je bilo potrebno 
podatke za pretekla leta zaradi primerljivosti prilagoditi novim standardom. 
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DODATEK 2 

ŠTEVILO IN LASTNIŠTVO BANK IN HRANILNIC 

1. Število bank in hranilnic v Sloveniji11 

31.12.99 31.12.00 | 31.12.01 31.12.02 | 31.12.03 30.06M^ 
Banke 25 25 21 20 20 19 

6 3 3 2 2 ?  

v 
2. Število bank v večinski tuji lasti 

31.12.99 | 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04__ 

Banke 5 6 5 6 6 

3. Število bank v večinski državni lasti4) 

-— 

I Leto 31.12.99 31.12.00 I 31.12.01 31.12.02 I 31.12.03 30.06.0^, 

| Banke 3 3 3 2 2    

'' Upoštevane so le delujoče banke in hranilnice. 
2) Podatki od leta 1999 vključujejo podružnico tuje banke v Sloveniji. 
J> Lastništvo tujih oseb nad 50%. Vse hranilnice so v 100% lasti domačih oseb. 
4> Lastništvo države nad 50%. 
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DODATEK 2a 

Umnici del rti V kapitalu na dan 31.12.2002 

IS,7% 

47,2%; 16,8% 

203% 

Odrta ^®% v Upravljanju ■tujci pod 50% v upravljanju 
□ drugi domači 

tatfld deleži merjeni z bilančno vsoto na dan 
31.12.2002 

I6JK4 

®^jci nad ^Ao/ 
0 (jrjav ~ 0 v uP^vljanju ■ tujci pod 50% v upravljanju 

□ drugi domaČi 

"-"»»kida* nterjeni z deležem kreditov nebančnemu 
"•norju na dan 31.12.2002 

195% 

<0,6%, 

16.7% 

22,8% 

jci nad 50*/u - — ■ ■■1 
CJtj^va ° Uprav,Janja ■ tujci pod 50% v upravljanju 

□ drugi domaČi 

d»iwM mer|wi z deležem depozitov nebančnega 
sektorja 31.12.2002 

26,2% 

hjci nad 50°/ "*—"—:  
0drj.ava 

0 v upravljanju ■ tujci pod 50% v upravljanju 
□ drugi domači 

Lastniški deleži v kapitalu na dan 31.12.2003 

13 tujci nad 50% v upravljanju ■ tujci pod 50% v upravljanju 
□ država □ drugi domači 

Lastniški deleži merjeni z bilančno vsoto na dan 
31.12.2003 

O tujci nad 50% v upravljanju ■ tujci pod 50% v upravljanju 
□ država □ drugi domači 

Lastniški deleži merjeni z krediti nebančnega sektorja 
na dan 31.12.2003 

40,9% 

21.0% 

16,1% 

22,0% 

0 tujci nad 50% v upravljanju ■ tujci pod 50% v upravljanju 
□ država □ drugi domači 

Lastniški deleži merjeni z depozid nebančnega sektorja 
na dan 31.12.2003 

15,1% 

41.2% 
17,8% 

26,0% 

□ tujci uad 50% v upravljanju BI tujci pod 50% v upravljanju 
□ država □ drugi domači 



DODATEK 3 

BILANČNE VSOTE IN ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 
BANK IN HRANILNIC 

4. Bilančne vsote bank in hranilnic 
vmia SIT 

Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04 

Banke 
Hranilnice 

2.629,2 3.125,3 3.876,8 4.556,6 5.057,5 
10,8 12,1 14,9 15,0 19,7 

5.339,3 
22,3 

4.a. Stopnje rasti bilančnih vsot bank in hranilnic 
v% 

Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04 

Banke 
Hranilnice 

14,2 
15,9 

18,9 
11,5 

24,0 
23,5 

17,5 
0,8 

11,0 
31,0 

5,6 
13,3 

5. Tvegane zunaj bilančne obveznosti1> 

v mia SIT 

Leto 31.12.99 31.12.00 31.J2.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04 

Banke 
Hranilnice 

568,5 
0,088 

701,7 
0,038 

820,2 
0,062 

899,7 
0,152 

1.056,2 
0,203 

1.136,3 
0,332 

5.a. Stopnje rasti tveganih zunaj bilančnih obveznosti 
v % 

Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04 

Banke 
Hranilnice 

12,9 
-5,5 

23,4 
-56,2 

16,9 
60,0 

9,7 17,4 
147,0 33,6 

7,6 
63,6 

" 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 

krediti nebančnemu sektorju in obveznosti do 
NEBANČNEGA sektorja bank in hranilnic 

6- Krediti nebančnemu sektorju 

____ v mia SIT 
Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04 
Banke 
Hranilni™- 

1.387,5 
8,8 

1.635^2 
10,8 

1.913,9 
12,8 

2.182,1 2.538,1 2.791,2 
11,4 14,7 16,9 

6.a. Stopnje rasti kreditov nebančnemu sektorju 

Leto 31.12.99 | 31.12.00 | 31.12.01 | 31.12.02 31.12.03 30.06.04 
Banke 
Hranilnire 

25,2 17,9 17,0 14,0 
23,8 22,4 19^2 -11,1 

16,3 
29,1 

10,0 
14,7 

7. Obveznosti do nebančnega sektorja 

r v mia SIT 
Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04 
Banke 

.Hranilnice 
1.859,0 2.157,5 2.761,7 3.149,4 3.294,5 3.402,7 

7,7 9,5 11,0 12,8 16,4 18,0 

7-a. Stopnje rasti obveznosti do nebančnega sektorja 

Leto 31.12.99 | 31.12.00 | 31.12.01 | 31.12.02 31.12.03 30.06.04 
Banke 
Hranilnice 

11,5 16,1 28,0 14,0 
28,5 23,6 15,4 16,5 

4,6 
28,2 

3.3 
9.4 
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DODATEK Sa 

^NČNE ySOTE IN TRŽNI DELEŽI HRANILNIC IN HRANILNO KREDITNIH SLUŽB 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

v mio SIT, v % 

HRANILNICE 31.12.2003 
Bilančna vsota | Tržni delež Bilančna vsota 

30.06.2004 

j^lavska hranilnica d.d. 
^anilnica LON d.d Kranj 

SKUP AJ 

HRANn.NO KREDITNE SLUŽBE 

^eza Slovenije Ljubljana 
Vipava 
Tolmin 
Panonka Murska Sobota 

"KS Trebnje 

Ljutomer-Križevci 
T HKS Slovenska Bistrica 
n^S Lendava 

Vino Bizeljsko Brežice 
Vigred Mengeš 

^ Radenci 

S*UPAj 

11.647 
8.013 

19.661 

35.426 
4.062 
1.537 
1.815 
1.245 

671 
429 
309 

33 
16 

1 

45.544 

59,2 
40,8 

100,00 

77,8 
8,9 
3.4 
4,0 
2,7 
1.5 
0,9 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 

100,0 

12.752 
9.515 

22.266 

32.020 
3.836 
1.543 
1.141 

38.539 

Tižni delež 

57,3 
42,7 

100,0 

83,1 
10,0 
4,0 
3,0 

100,0 

*n)ber2oo4 
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DODaT0C8 

IKAZ POSLOVNEGA IZIDA BANK 

vn»° SIT 

Obrestni prihodki 
Obrestni odhodki 
Neto obresti 
Neto opravnine (provizije) 
Neto finančni posli 
Neto ostalo 
Bruto dohodek (3+4+5+6) 
Operativni stroški 
- stroški dela 
Neto dohodek (7-8) 
Neto rezervacije 
Dobiček pred obdavčitvijo (9-10) 
Davek 
Dobiček po obdavčitvi (11-12) 

1999 

203.639 
108.451 
95.188 
33.726 
12.059 
-6.510 

134.463 
87.928 
43.372 
46.536 

-26.401 
20.134 
10.085 
10.049 

2000 

283.504 
157.371 
126.134 
37.858 
14.442 
-8.193 

170.240 
100.436 
48.717 
69.804 

-37.233 
32.571 
12.620 
19.951 

2001 

298.200 
182.270 
115.930 
41.523 
20.805 
-5.080 

173.179 
112.949 
53.181 
60.230 

-44.783 
15.447 
13.521 
1.926 

2002 

344.145 
200.739 
143.407 
53.962 
21.205 

5.808 
224.382 
133.914 
66.169 
90.467 

-44.450 
46.017 
16.516 
29.501 

2003 

331.121 
185.443 
145.678 
54.907 
19.490 
8.862 

228.937 
143.169 
72.015 
85.768 

-38.006 
47.762 
16.418 
31.345 
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DODATEK 9 

TRUKTlJR
A izkaza POSLOVNEGA IZIDA BANK 

v % od povprečne bilančne vsote 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
S. 
7. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

°brcstni prihodki 

Obrestni odhodki 
N«o obresti 
Neto opravnine (provizije) 
Net° finančni posli 
N«o ostalo 
Brut0 dohodek (3+4+5+6) 
0peralivni stroški 
* stroSki dela 
N«o dohodek (7-8) 
Neto rezervacije 

°bi£ek pred obdavčitvijo (9-10) 
Davek 
Dobiček po obdavčitvi (U-12) 

1999 

8,2 
4,4 
3,9 
1,4 
0,5 

-0,3 
5,4 
3,6 
1.8 
1.9 

-1,1 
0,8 
0,4 
0,4 

2000 

9,9 
5,5 
4.4 
1.3 
0,5 

-0,3 
5,9 
3.5 
1,7 
2.4 
-U 

1,1 
0,4 
0,7 

2001 

8.7 
5.3 
3.4 
12 
0,6 

-0,2 
5,0 
3,3 
1,6 
1.8 

-1,3 
0,5 
0,4 
0,1 

2002 

8,3 
4,8 
3.5 
1.3 
0,5 
0,1 
5.4 
3,2 
1.6 
2,2 

-1,1 
1,1 
0,4 
0,7 

2003 

6,9 
3,9 
3.1 
1.2 
0,4 
0,2 
4,8 
3,0 
1.5 
1,8 

-0,8 
1,0 
0,3 
0,7 

jan.-jun. 
2004 

5.7 
3,0 
2.8 
U 
0,6 
0,1 
4,7 
2,7 
1,4 
2,0 

-0,8 
U 
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DODATE*10 

»ostavke izkaza poslovnega izida bank v prihodkih bank 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

1. 
2. 
3. 
4. 

% od brnto dohodka 

Neto obresti 
Neto opravnine (provizije) 
Neto finančni posli 
Neto ostalo 
Operativni stroški 
- stroški dela 
Neto dohodek 
Neto rezervacije 
Dobiček pred obdavčitvijo 
Davek 
Dobiček po obdavčitvi 

% od neto dohodka 

Neto rezervacije 
Dobiček pred obdavčitvijo 
Davek na dobiček 
Dobiček po obdavčitvi 

1999 

70,8 
25,1 

9,0 
-4,8 
65,4 
32,3 
34,6 

-19,6 
15,0 
7,5 
7,5 

-56,7 
43,3 
21,7 
21,6 

2000 

74.1 
22.2 

8,5 
-4,8 
59,0 
28.6 
41.0 

-21,9 
19.1 
7,4 

11.7 

-53,3 
46,7 
18,1 
28,6 

2001 

66,9 
24,0 
12,0 
-2,9 
65,2 
30.7 
34.8 

-25,9 
8,9 
7,8 
1,1 

-74,4 
25,6 
22,4 

3,2 

2002 

63,9 
24.0 

9.5 
2.6 

59,7 
29,5 
40,3 

-19,8 
20,5 

7,4 
13.1 

-49,1 
50,9 
18,3 
32,6 

63.6 
24,0 

8,5 
3,9 

62,5 
31,5 
37,5 

-16,6 
20,9 

7,2 
13.7 

-44,3 
55,7 
19,1 
36,5 

59,3 
23,1 
13.0 
2,6 

57.8 
30.9 
42; 

.17,1 
25.1 

5 9,5 
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DODAT0"2 

NEDONOSNA IN SLABA BILANČNA IN ZUNAJBILANČNA AKTIVA BANK 

Nedonosna bilančna in zunaj bilančna aktiva 

/k banke 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12J*L 

I Nedonosna bil. in zunajbil. aktiva" (v mio SIT) 
Medonosna bil. in zunajbil aktiva / Skupna bilančna in 

,-imajbilančna aktiva 

152.745 
6,5% 

185.772 
6,5% 

232.147 

7,0% 

256.387 

7,0% 

271.658 

6,5* 

Slaba bilančna in zunaj bilančna aktiva 

31.1159 I 31.12.00 I 31.12.01 31.12.02 31.12-03 30>ii- 

I Slaba bil. in zunajbil. aktiva" (v mio SIT) 
Slaba bil. in zunajbil. aktiva / Skupna bilančna in 

92.200 110.264 141.135 

3,9% 3,8% 4,2% 

142.917 

3,9% 

152.298 

3.7% 

*' Nedonosna bilančna in zunajbilančna aktiva je definirana kot vse bilančne in zunajbilančne postavke razvričene v skupine C, D in E- 
:i Slaba bilančna in zunajbilančna aktiva je definirana kot vse bilančne in zunajbilančne postavke razvrščene v skupini D in E. 
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DODATEK 14 

PREGLED BANK IN HRANILNIC V SLOVENIJI po stanju na dan 30.06.2004 

I. Banke 

ABANKA VIPA D .D. 
Slovenska 58 
1517 LJUBLJANA 

1 
Tel.:+386 1 471 81 00 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; _ 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komerci 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb; 
- posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p°t0 

čeki, bančne menice); 
- oddajanje šefov; 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev; 
- upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa; 
- opravljanje skrbniških storitev. 

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT D.D., LJUBLJANA 
Šmartinska cesta 140 
1000 LJUBLJANA 

Tel.: +386 1 587 66 00 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; .. 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komerci 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; ^ 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, po<° 

Čeki, bančne menice); 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papiijev; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa; 
- opravljanje skrbniških storitev. 
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Janka celje d.d. 
v°dnikova 2 
^00 CELJE 

Tei,; +386 3 543 10 00 

^ dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
factoring; 

- garancij in drugih jamstev; 
JEJ"* vključno s potrošniškimi krediti, hipotekami mi krediti in financiranjem komercialnih 

_ ^8°vanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
govanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 

_ ?°Sret,ovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
Janje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 

_ eta. bančne menice); 
oddajanje šefov; 
°Pravljanje storitev plačilnega prometa. 

02 koper 

Te,:+386 5 665 11 00 

«. 5^ov°Ijenje za naslednje druge finančne storitve: 
factoring; 

- garancij in drugih jamstev;. 
tiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih 

poslov; 

- 2°Vanje s tuJ"n' plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
«. 0Vanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- ?°Sreclovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 

fcj?* upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 
_ bančne menice); 

oddajanje šefov; 

„ ^°ntVe v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev; 
i v'Janje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade; 
„ Povijanje storitev plačilnega prometa; 

opravljanje skrbniških storitev. 

E>iANKAIUX 

1000 LJubljana 
Tel-: +386 1 230 66 00 

- f °V°'jenJe za naslednje druge finančne storitve: 
tactoring; 
''dajanje garancij in drugih jamstev; 
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- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercial 
poslov; 

- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb; . • 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, po 0 

čeki, bančne menice); 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papiijev; 
- upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa; 
- opravljanje skrbniških storitev. 

GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ 
Bleiweisova cesta 1 
4000 KRANJ 

Tel.: +386 4 208 40 00 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; . ^ 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komerci 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p°tov 

čeki, bančne menice); 
- oddajanje šefov; 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papiijev; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 

HYPO ALPE ADR1A BANK D.D. 
Dunajska 117 
1000 LJUBLJANA 

Tel.: +386 1 58 04 000 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; 'aliiib 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komerci 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, po1 

čeki, bančne menice); 
- oddajanje šefov; 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papiijev; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 
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* BANKA D.D., SLOVENJ GRADEC, 
r, CNA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE 
^vnitrg30 

0 SLOVENJ GRADEC 

Tei:+386 2 884 91 11 

dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
factoring; 

- j^a^.anje garancij in drugih jamstev; ■"Citiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 
Poslov; 

_ ^S°vanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
*^janje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 
eki> bančne menice); 

~ °ddajanje šefov; 
°Prav]janje storitev plačilnega prometa. 

^^ISEN KREKOVA BANKA D.D. MARIBOR 
^'omškov tre 18 
2°00MA^or 

Tel- +386 2 229 31 00 

dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
feetoring; 

"" ®arancy drugih jamstev; "Utiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 
Poslov; 

_ ^0vanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
_ °ovanjc z izvedenimi finančnimi instrumenti; 

lajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 
__ bančne menice); 
„ ^janje šefov; 
_ britve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev; 

°Pravljanje storitev plačilnega prometa. 

KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. 
'^ighaja4 

-s°5 Maribor 

Tel-:+386 2 229 22 90 

^dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
Sfctoiing; 

" I?j'.an-'e garancij in drugih jamstev; 
^^tiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 

_ ^8°vanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
VanJe z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
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- posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, P°t0 

čeki, bančne menice); 
- oddajanje šefov; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA 
Trg republike 2 
1520 LJUBLJANA 

Tel.: +386 1 425 01 55 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; . 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem konierc'3 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb; 
- posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; jovalni 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p° 

čeki, bančne menice); 
- oddajanje šefov; 
- posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov; 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa; 
- opravljanje skrbniških storitev. 

POŠTNA BANKA SLOVENIJE D.D. 
Vita Kraigherja 5 
2000 MARIBOR 

Tel.: +386 2 228 82 00 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; .^ji 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komerci 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; v£jjjj 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p° 

čeki, bančne menice); 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 
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PROBanka D.D. 
r*Poska ulica 23 
20°o Maribor 

Te, :+386 2 252 05 00 

I®3 dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
factoring; 

__ finančni zakup (leasing); 

- j^a|anJe garancij in drugih jamstev; e Oranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 
poslov; 

_ tt8ovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
janje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 

elQ- bančne menice); 
~ ^dajanje šefov; 
„ ^oritve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papiijev 

- o V . Pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade; Pravijanje storitev plačilnega prometa. 

f^vščina 4 
1513uubuana 

+386 1 433 21 32 

_ ^OVo'jenje za naslednje druge finančne storitve: factoring; 

- zalcuP (leasing); 
- t ^anje garancij in drugih jamstev; 

oranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 
poslov; 

- ^0Va°JC s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
_ ~6ovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
- Je' analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb; 

i /i vanJe Pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; Janje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 
_ ^ bančne menice); 
_ °ddajanje šefov; 
- ^^dovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov; 
- f v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev; 

pravijanje storitev plačilnega prometa. 
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SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, D.D.- v likvidaciji' 
Čopova 38 
1101 LJUBLJANA 

Tel.: +386 1 242 03 00 

nP.7T-T.NA BANKA SLOVENIJE DJD.2 

Kolodvorska 9 
1000 LJUBLJANA 

Tel.:+386 1 472 71 00 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in dragih jamstev; . ^ 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem kom 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb; tovaln> 
- izdajanje in upravljanje dragih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p° 

čeki, bančne menice); 
- storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papiijev; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 

VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA D.D. 
Dunajska 128 A 
1000 LJUBLJANA 

Tel.: +386 1 530 74 00 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem kom 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; tovaln" 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p° 

Čeki, bančne menice); 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 

' SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d. - v likvidaciji, Ljubljana, je na skupščini dne 29.12.2003 i>« 
začetku postopka redne likvidacije. Dne 30.12.2003 pa je bila banki s strani Banke Slovenije izdana 
banki omeji opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev le na posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije banke- 

. 07 2004 
2 Sprememba imena Slovenska zadružna kmetijska banka dd. Ljubljana v Deželna banka Slovenije dd. je z dne 
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D0MŽALE D.D., DOMŽALE, 
T ?f;CNA SKUPINA nove ljubljanske banke 
, pijanska cesta 62 
1230 DOMŽALE 

Tel-: +386 1 724 53 00 

J113 dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
fectoring; 

- I^j'.an^e S^rancij in drugih jamstev; ^'tiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 
Poslov; 
^govanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
'zdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 
e&, bančne menice); 

~ °ddajanje scfov; 
opravljanje storitev plačilnega prometa. 

JSSf Zasavje d.d., trbovue, 
rr„ 

A SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE 

Te|': +386 3 562 62 33 

dovftl- oijcnje za naslednje druge finančne storitve: 
feetoring; 

~ garancij 'n drugih jamstev; "Utiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 
poslov; 

_ &8QVanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
J^janje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni 

_ ' bančne menice); 
_ oddajanje šefov; 

opravljanje storitev plačilnega prometa. 

^ranilnice: 

^•Lavska hranilnica dd. LJUBUANA 
hSat'nova4 
^LJUBUANA 

Tel" +386 1 300 02 00 

- ^v°'jenje za naslednje druge finančne storitve: 
- . garancij in drugih jamstev; 

pos^JC, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti in financiranjem komercialnih 

^govanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 



..... • izdajanje in upravljanje dragih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, p 
čeki, bančne menice); 
opravljanje storitev plačilnega prometa. 

HRANILNICA LON D.D., KRANJ 
Bleiweisova 2 
4000 KRANJ 

Tel.: +386 4 280 07 77 

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve: 
- factoring; 
- izdajanje garancij in drugih jamstev; alnih 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem kofflerCI 

poslov; 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli; 
- zbiranje, analiza in posredovanje podatkov o kreditni sposobnosti pravnih oseb; 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, P° 

čeki, bančne menice); 
- oddajanje šefov; 
- posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov; 
- opravljanje storitev plačilnega prometa. 



DODATEK 14a 

SEZNam Bank DRŽAV ČLANIC EU v SLOVENIJI na dan 30.06.2004 

Gnanih ^ so v članici EU upravičene opravljati vse oziroma posamezne bančne oziroma druge 
2000/17

e,storitve iz Priloge I (Seznama dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje), k Direktivi 
»(j > ^ i" lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije, bodisi preko 
^^^nice, bodisi neposredno: 

^nižnice; 

J^rTJtn.er Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji lahko opravlja vseh 14 storitev skladno s 
rektivo 2000/12/EC 

2 ?'ranje depozitov in drugih vračljivih sredstev, 
kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekamimi krediti, faktoringom in 
inanciranjem trgovskih poslov, 

^ finančni leasing, 
j' storitve prenosa denaija, 

izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in 
6 "ančnih menic), 
i' garancije in prevzete obveznosti, 

• trgovanje za svoj ali tuj račun: 
z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah), 

J s tujo valuto, 
s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, 
z valutnimi in obrestnimi instrumenti, 

g s Prenosljivimi vrednostnimi papiiji, 
g' u<kležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev, 

svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter 

10 ^VetovanJe in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij, 
j j ^narnoposredniški posli, 

12 uPravljanje premoženja in svetovanje, ■ nramba in upravljanje z vrednostnimi papiiji, 
• storitve na področju kreditiranja, 
■ °ddajanje šefov. 

NePosredno: 

2. p*'^'sen Zentralbank Osterreich AG , Am Stadtpark 9, 1030 Wien 
3. p s°J)'nica-Bank S. Jakob v Rožu r.z.z.o.j., 9184 St Jakob 14 
4. p ^^"jea-Bank Pliberk r.z.z.o.j., V6lkermarkter StraBe 1A , 9150 Bleiburg/Pliberk 
5. p°sojilnica-Bank Borovlje r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, 9170 Ferlach/Borovlje 

^^J^ca-Bank Železna Kapla rju.o.j., Bad Eisenkappel 67, 9135 Bad Eisenkappel/Železna 

7. p-62? ®aa'c r-Z.z.o.j., Paulitschgasse 5-7, 9010 KJagenfurt/Celovec 
^ ^Jilniea-Bank Bilčovs-Hodiše-Škofice r.z.z.o.j, Ludmannsdorf 33a, 9072 Ludmannsdorf 

g 'Bilčovs 

9. Bank Žila r.z.z.o.j., Kaiser-Josef-Platz 6, 6500 Villach/Beljak 
10. VolUu ^'AT AG, Hohenstaufengasse 6, 1010 Wien 
ll_ <j( . ^ank Kamten Sud reg. Gen. m.b. H., Hauptpaltz 6, 9170 Ferlach/ Borovlje 
12. R^1«rrn'ir'CJSC^e Sparkasscn AG, Sparkassenplatz 4, 8011 Graz 

esenlandesbank Kiirnten-Rechenzentrum und Revisionsverband reg. Gen. m.b.H., St Veiter 
8 53, 9020 KJagenfurt/Celovec 

■% e"»6i 
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13. Bank fttr Klmten und Steiermark AG., St. Veitcr Ring 43, 9020 KJagenfurt/C-elove0 

30.06.2004) 

Danska 
1. Saxo Bank A/S, Smakkedalcn 2,2820 Gentofte 

Irska , Street, 
1. Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Treasury Building, Lower Grand Cana> 

Dublin 2 

Nemčija . NeBjiija 
1. Eurohypo Aktiengesellschaft, Taunusanlage 9, Frankfurt/Main, D-60065 Frankfiirt/Main. 
2. NRW.BANK, Heerđter Lohnweg 35,40549 DOsseldorf 30l51 
3. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Friderichswall 10, 30159 Hannover, Postanschn 

Hannover (po 30.06.2004) 
4. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt am Main (po 30.06.2004) 

Velika Britanija 
1. Goldman Sachs International Bank, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London 
2. HSBC Bank Plc, Level 42 8-16 Canada Square, London 
3. J.P. Morgan International Bank Limited, 125 London Wall, London 
4. J.P. Morgan Europe Limited, 125 London Wall, London 
5. Standard Bank London Limited, Cannon Bridge House, 25 Downgate Hill, London 
6. Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited, P.O. BOX.560, 20 Fenchurch Street, London 
7. Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London 
8. Credit Suisse First Boston International, One Cabot Square, London 
9. Merrill Lynch International Bank Limited, 2 King Edward Street, London 
10. Rathbone Investment Management Limited, 159 New Bond Street, London -004) 
11. Nomura Bank Intrenational Plc, Nomura House, St Martin's-le- Grand, London (po 30.0o. 
12. UBS Limited, 100 Liverpool Street, London (po 30.06.2004) 

poročevalec, št. 114 168 
11. no vet*" 



DODATEK 14b 

PREGLED PREDSTAVNIŠTEV TUJIH BANK V REPUBLIKI SLOVENIJI 
na dan 30.06.2004 

BANKA 

m'6 ^nitner Sparkasse AG, Celovec tNeuer Platz 14 

^vstT^ ^agenlurt/Celovec 

NASLOV PREDSTAVNIŠTVA 

Kžmtner Sparkasse AG, Celovec 
Predstavništvo Ljubljana 
Dunajska 156 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 568 83 09 

^PeanBankfor 
econstruction and Development Je EXchange Square 

London EC2A2JN 
elika Britanija 

European Bank for 
Reconstruction and Development 
Trg republike 3 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 426 36 00 

und Steiennark AG 
AQ^e,ter Ri"g 43 

SJ
0

a
IQagenfijrt/Celovec 

BKS Predstavništvo v Republiki 
Sloveniji 
Komenskega ulica 12 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 300 09 20 

J^nk filr Arbeit und Wirtschaft AG 
T^gasse 2-4 

Wien 
Avstrija 

Sja 21 G"°V* 

Bank fur. Arbeit und Wirtschaft AG 
Wien - Predstavništvo 
Trg republike 3 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 470 08 58 

UniCredito Italiano S.p.A 
Predstavništvo Koper 
Cesta Zore Perello Godina 3 
6000 Koper 
Tel.: +386 ~5 639 83 01 



DODATEK 15 

STATUSNE SPREMEMBE BANK, HRANILNIC IN HRANILNO 
KREDITNIH SLUŽB 

L STATUSNE SPREMEMBE BANK (do 30.06.2004) 

Banka Statusna sprememba Datum sprti 

Ljubljanska banka Komercialna banka 
Nova Gorica <L<L, Nova Gorica 

E banka <Ld. Maribor 

Ljubljanska banka Posavska banka d.d., 
Krško 

Banka Noricum d.d. Ljubljana 
Hmezad banka d. d. Žalec 

Banka Creditanstalt d.d. Ljubljana 

UBK banka d.d. Ljubljana (bančna 
skupina SKB) 

M banka d.d. Ljubljana 
Banka Societe Generale Ljubljana, d.d. 

Pomurska banka d.d., Murska Sobota 
(bančna skupina NLB) 
Banka Velenje d.d.(bančna skupina 
NLB) 

Dolenjska banka cLd. Novo Mesto 

Banka Vipa d.d„ Nova Gorica 

PRIPOJITVE 

Pripojitev k Novi Kreditni banki 
Maribor d.d., Maribor 
Pripojitev k Novi Ljubljanski banki 
d.d., Ljubljana 
Pripojitev k Novi Ljubljanski banki 
d.<L, Ljubljana 
Pripojitev k Banki Celje d.d. 

Pripojitev k Banki Celje d.d. 
Pripojitev k Bank Austria d.d. 

Pripojitev k SKB banki d.d. Ljubljana 

Pripojitev k Banki Koper d.d. 
Pripojitev k SKB banki d.d. Ljubljana 

Pripojitev k Novi Ljubljanski banki 
d.d., Ljubljana 
Pripojitev k Novi Ljubljanski banki 
d.d., Ljubljana 
Pripojitev k Novi Ljubljanski banki 
<Ld., Ljubljana 
Pripojitev k Abanki d.d. Ljubljana 

30.12.1994 

12.01.1995 

01.04.1996 

19.12.1996 

30.09.1998 

02.11-1"8 

30.12.1998 

01.10.1999 
01.10.2001 

01.10.2001 

01.10.2001 

01.10.2001 

31.02002, 

STEČAJI IN LIKVIDACIJE 

Komercialna in hipotekama banka dd. Začetek stečajnega postopka 
Ljubljana 

Komercialna banka Triglav dLd. Začetek postopka likvidacije 

Začetek stečajnega postopka 

Začetek postopka likvidacije 

Začetek stečajnega postopka 

Slovenska investicijska banka d.d. Začetek redne likvidacije 

Ljubljana 

Hipotekama banka d.d. Brežice 

29.12-1989 

05.07.1996 

27.12.1996 

02.12.1998 

19.04.2000 

05.01.200^, 
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lL STATUSNE SPREMEMBE HRANILNIC (do 30.06.2004) 

Hranilnica Statusna sprememba Datum spremembe 

"iPFibaAd. Koper 

^SnUnica Magro d. A Grosuplje 

^£Uca Hmezad Agrina d.0.0. Žaiec 

^ Vai d.0.0. Izola 

IIran,lnica Hipo d.d. Domžale 

M*** hranilnica - posojilnica d.0.0. 

P080^03 kgp Kočevska 

^"*»1 'n posojilnica d.d. Murska 

PRIPOJITVE 

Pripojitev lc Abanki d.d. Ljubljana 30.12.1994 
Pripojitev k Hranilnici Lon d.<L, 21.08.1995 
Kranj 
Pripojitev h Komercialni banki 03.07.1996 
Triglav d.d. Ljubljana 
Pripojitev h Komercialni banki 04.07.1996 
Triglav d.d. Ljubljana 

Pripojitev k Ljubljanski banki - 14.03.1997 
Banki Domžale d.d, Domžale 
Pripojitev k Delavski hranilnici d.cL, 30.06.2000 
Ljubljana 
Pripojitev k Slovenski zadružni 29.12.2000 
kmetijski banki d.d. Ljubljana 
Prenehanje po skrajšanem postopku _, 
-brez likvidacije 26.11.2002 

Šla- 

KfariboT 'Uanilllica ^ posojilnica d.d., 

hranilnica Ajdovščina 

^CStna hran'lnica d.o.0., Krško 

H 

Nov 'n Ca^0S0J''n'ca Tilia d.0.0. 1 mesto 

STEČAJI IN LIKVIDACIJE 

Zaključek stečajnega postopka 

Prenehanje hranilnice po skrajšanem 
postopku 
Prenehanje hranilnice po skrajšanem 
postopku 

Prenehanje poslovanja hranilnice 

"°teza — 
^^ranilnica d.0.0., Ljubljana Zaključek redne likvidacije 

Ljubi';SjCa hranilnica in posojilnica Pijana d.d., Ljubljana 
Zaključek stečajnega postopka 

12.06.2003 

29.03.1999 

20.11.1995 

11.11.1997 

10.12.2001 

09.03.2001 

6r2004 
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HI. STATUSNE SPREMEMBE HRANILNO KREDITNIH SLUŽB (do 01.07.2004) 

J. HKS V POSTOPKU PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE BANČNIH 
STORITEV 

1. HKS Tolmin 
2. HKS Vipava 

II. PREVZEM POSLOV S STRANI BANK OZIROMA ZVEZE HKS 

1. Koroška ZHKS Slovenj Gradec 
2. HKS Sevnica 
3. HKS Kočevje 
4. HKS Goriška Brda 
5. HKS Žiri 
6. HKS Združenih peru tri. Primorske Pivka 
7. HKS KZ Savinjska dolina Žalec 
8. HKS Šoštanj 
9. HKS Ljutomerčan Ljutomer 
10. HKS Domžale 
11. HKS Trebnje 
12. HKS Lendava 
13. HKS Panonka Murska Sobota 
14. Zveza HKS Slovenije Ljubljana 

01.03.2001 
31.05.2001 
11.07.2001 
01.10.2001 
05.06.2002 
01.102002 
01.10.2002 
01.04.2003 
01.09.2003 
01.11.2003 
31.12.2003 
01.05.2004 
01.07.2004 
01.07.2004 

Zveza HKS Slovenije 

Banka Kope* 
SZKB* 
NKBM 
NKBM 
NLB 
SZKB 
SZKB 
SZKB 
SZKB 
Banka Koper 
SZKB 
AbankaVipa 
Deželna banka 

* 01.07.2004 seje preimenovala v Deželno banko Slovenije 

III. HKS, KI SO SE PRIPOJILE K ZVEZI HKS 

1. ZHKS Maribor 
2. HKS Ribnica 
3. HKS GKZ Sloga Kranj 
4. HKS Naklo 
5. Notranjska HKS Postojna 
6. HKS Krško 
7. HKS Idrija 
8. HKS Logatec 
9. HKS za Gorenjsko Kranj 
10. HKS Tržič 
11. ZHKS Škofja Loka 
12. HKS Kmetij.in gozdarstva Sl.Konjice 
13. HKS Šmarje pri Jelšah 
14. HKS Šentjur 
15. ZHKS Novo mesto 
16. HKS KZ Dobrepolje 
17. HKS Jeruzalem, Ormož 

31.01.2001 
31.01_2001 
30.04.2001 
30.04.2001 
31.05.2001 
31.05.2001 
31.07.2001 
31.07.2001 
31.08.2001 
30.11.2001 
30.11.2001 
31.12.2001 
31.12.2001 
31.12.2001 
28.02.2002 
28.02.2002 
30.04.2002 
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18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

ZHKS v Bohinju, Srednja vas 
HKS Litija 
HKS Brežice 
UKS Medvode 
HKS Sežana 

Zgomjesavmjska HKS Mozirje 
HKS kmetijstva in gozdar. Vrhnika 
Zasavska HKS Izlake 
HKS Metlika 

Cerklje 
Dole pri Litiji 

ZHKS Črnomelj 
ZHKS Ljubljana 

Ivančna Gorica 
Gornja Radgona 

ZHKS Lenart 
HKS Laško 
HKS Ptuj 

Koper 
ZHKS Lovrenc na Dravskem polju 
ZHKS Velike Lašče 
ZHKS Slovenska Bistrica 
ZHKS Ljutomer Križevci 

30.04.2002 
31.05.2002 
31.05.2002 
01.07.2002 
03.09.2002 
01.10.2002 
04.11.2002 
04.11.2002 
02.12.2002 
03.01.2003 
03.01.2003 
03.01.2003 
03.02.2003 
03.02.2003 
01.04.2003 
01.04.2003 
05.05.2003 
02.06.2003 
01.07.2003 
01.07.2003 
01.12.2003 
02.02.2004 
01.04.2004 

JK 
v REDNI LIKVIDACIJI 

Real-Kredit 
Vigred Mengeš 

5X5 v PRISILNI LIKVIDACIJI 

^KS Plankoop Ljubljana 
^KS Elektrovod Ljubljana 
^ Brana Ljubljana 
^KS Strešica Velenje 
^S Alpe Adria, Ljubljana 
p®zdarska HKS Sevnica 

Kapela Radenci 
^KS Plam as 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

31.12-2001 
20.02.2004 

01.04.2004 
01.04.2004 
01.04.2004 
01.04.2004 
01.04.2004 
01.04.2004 
01.04.2004 
20.05.2004 

*7. 
v STEČAJNEM postopku 

Slovenska hranilnica in posojilnica 
HKSSicura 
HKS Soča Nova Gorica 

21.06.2002 
17.12.2002 
04.11.2003 

er2004 173 poročevalec, št. 114 



VII. HKS, KJER JE POSTOPEK LIKVIDACIJE ZAKLJUČEN IN SO BILE IZBRISANE IZ 
SODNEGA REGISTRA 

1. HKS GZP Gospodarska zadružna 
posojilnica Ljubljana 

2. HKS Mladika Ljubljana 

3. HKS Vino Bizeljsko Brežice 

10.07.2002 

04.11.2003 

09.02.2004 

začetek pnsilnc 
27.07.2001 

likvidacij® 

skraj- 
sklep o prenehanj" g 2003 
šanem postopki - ^ 
začetek in konec lik*0" 
07.01.2004 

Vin. HKS, KJER JE STEČAJNI POSTOPEK ZAKLJUČEN /N JE BILA IZBRISANA tt 
SODNEGA REGISTRA 

1. HKS Trbovlje 04.03.2003 zace četek 15.10-2001 

IX. HKS, KI SO BILE IZBRISANE IZ SODNEGA REGISTRA NA PODLAGI ZAKONA 0 
FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ 

1. Gozdarska HKS Kranj 
2. HKS Panorama 
3. HKS Partner, Maribor 
4. HKS Bohor, Sevnica 

22.01.2002 
18.03.2002 
08.03.2002 
10.04.2002 
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DODATEK 16 

VELJAVNI PREDPISI, KI UREJAJO NADZOR 
BANK, HRANILNIC IN HRANILNO KREDITNIH SLUŽB 

Zakon o Banki Slovenije 
   (Ur. 1. RS Št 58/02 in 85/02 - popravek) 

Zakon o bančništvu 
. (Ur. 1. RS Št 7/99. 59/01, SS/03 in 42/04) 

6. 

10. 

13 

3* Zakon o hranilno kreditnih službah 
   (Ur. 1. RS Št 14/90, 30/90, 17/91, 55/92, 66/93 in 7/99)   

Zakon o bankah in hranilnicah 
(Ur. 1. RS št. 1/91 - I, 38/92, 46/93, 45/94 in 7/99 - razveljavljen, v veljavi ostane le 
.79. člen) C ——————————————————————————— 
Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke in hranilnice 
IUr. 1. RS št 27041 
Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 

--- (Ur. 1. RS Št 24/02. 85/02, 22/03, 36/04 in 68/04)  
Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic 

~~ (Uradni Ust št. 24/02,22/03, 65/03 in 44/04)   
Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in 
 hranilnic (Ur. 1. RS št 24/02 in 85/02)   

Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in znnajbilančnih 
postavk ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic 

_fUr. 1. RS št 78/031 
Navodilo za restrukturiranje terjatev bank in hranilnic 
(navodilo izdano 20.05.1999) 
Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic 
~Jr. 1. RS št 24/021  
Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu 

IUr. 1. RS št. 32/99, 89/99, 71/01 in 89/03) 
Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic 

  (Ur. 1. RS Št 24/02. 52/02,105/02 in 13/04)   
Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in 
hranilnic - Metodologija za sestavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida 
IUr. 1. RS št 13/041 
Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in 

--—- hranilnic - Metodologija za izračun kazalcev (Ur. 1. RS žt 13/04)  
Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov 

 (Ur. 1. RS št 43/041    ' 
Navodila za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov 

 (Ur. I. RS Št 32/041    
Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega 

 —poročila (Ur. 1. RS št. 24/02)   

6*><> 
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18. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in na'ožb Pn 

 ugotavljanju neto dolžništva (Ur. I. RS št. 89/03) —p 
19. Sklep o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kap"a 

neflnančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva 
(Ur. 1. RS št. 42/99 in 85/02)   

20. Sklep o sistemu zajamčenih vlog 
(Ur. 1. RS št. 61/00, 35/02 in 65/03) 

21. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah 
(Ur. 1. RS št 18/04)   

22. Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah 
(Ur. 1. RS št. 56/01) 

23. Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati 
 (Ur. 1. RS št 82/01, 108/01,28/02, 5/03, 15/03, 65/03, 42/04 in 62/04)  

24. Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora bank* 
 zagotavljati (Ur. 1. RS St. 42/04) .— 

25. Sklep o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije 
 deponentov (Ur. L RS št. 82/01) -—-— 

26. Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank 
 (Ur. I. RS št 43/04)    
27. Navodilo za poročanje o največjih deponentih 
 (Ur. 1. RS št. 43/04) .   '  — 
28. Navodilo za izračun nekaterih značilnih aktivnih in pasivnih obrestnih mer bank 

in hranilnic za nebančni sektor 
 (Ur. 1. RS št 43/04) ——- 
29. Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah 
 (Ur. 1. RS Št 40/03) - 
30. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah 
 (Ur. I. RS št 45/03)    
31. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z 

zakonom o potrošniških kreditih 
 (Ur. 1. RS št 56/04)    
32. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic 
 (Ur. 1. RS št 34/04)     
33. Navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti 

(Ur. 1. RS št 32/04)     
34. Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov 

bank 
 (Ur. 1. RS št. 32/04)   \ 
35. Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih 
 (Ur. 1. RS Št 43/04) —-T 
36. \avodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestni 

merah bank in hranilnic 
(Ur. 1. RS št 43/04) 

37. Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu 
(Ur. 1. RS št 43/04) 

38. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank 
(Ur. 1. RS Št 98/02, 40/03 in 34/04)   

39. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic 
(Ur. 1. RS št 62/01 in 92/01) 
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4®- Navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne 
lestvice hranilnic 

  Cnavodilo i7jiarin 7.3.11.2001)    
Sklep o zagotavljanju integralnih podatkov o stanju terjatev in obveznosti bank 
in hranilnic do posameznega komitenta 

. (Ur. 1. RS St 85/98) 
Sklep o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu 
.(Ur. 1. RS St 109/99, 62/01, 71/01 in 92/01)      ' '  / 
Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi 

 lUr. 1. RS št- 109/99)   
Sklep o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za 
opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter o določitvi 
dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna 
opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja 

 -(Ur. 1. RS št 109/99, 52/00, 78/01 in 124/03)   
Sklep o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je 
podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva 
tuje banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev 

Jr. 1. RS št. 109/99, 52/00 in 78/01)   
Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za 
opravljanje funkcije člana uprave oziroma likvidacijskega upravitelja banke in 

„hranilnice OJr. 1. RS št 78/01) 
47. Sklep o obveščanju o nameravani odtujitvi delnic 

jUr. 1. RS St. 109/99) 
Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik 

JUr. 1. RS št 36/04) ^ i— - —  ■ ■ ■■ 
Sklep o družbah za izdajo elektronskega denarja 

-7-- (Ur. i. RS Št 87/02)   
Priporočila za opravljanje poslov trgovanja v bankah 

-rp (priporočila izdana aprila 1997)    
Priporočila za upravljanje s kapitalom v bankah 

 (priporočila izdana olctobra 1998)  
Priporočila za upravljanje s kreditnim tveganjem v bankah 
(priporočila izdana oktobra 1998) 
Priporočila za upravljanje z likvidnostjo v bankah 

-(priporočila izdana oktobra 1998) 
Priporočila za upravljanje s tečajnim tveganjem v bankah 

—(priporočila izdana oktobra 1998)  
Priporočila za vzpostavitev in izvajanje sistema notranjega nadziranja v bankah 

. (priporočila izdana oktobra 1998) 1 ^ I. 7       —7- 
Priporočila za upravljanje s poslovnim tveganjem, Baselski odbor za bančni 
nadzor 

— (priporočila izdana septembra 1998)  
Priporočila za povečevanje transparentnosti bank, Baselski odbor za bančni 
nadzor 

~7~-— (priporočila izdana septembra 1998)    
Dobra bančna praksa v razkrivanju kreditnega tveganja 
(priporočilo izdano septembra 2000) 
Načela upravljanja s kreditnim tveganjem 

— (priporočilo izdano septembra 2000)  
Upravljanje s tveganjem pri poravnavi v tujih valutah 

 (priporočilo izdano septembra 2000)  



61. Priporočila o načinih obračana obresti za posle s prebivalstvom 
 (priporočila izdana junija 2004)  _ .. 
62. Minimalni standardi za proces prodaje ali posredovanja pri prodaji nedepozi o 

investicijskih produktov . 
 (minimalni standardi izdani maja 2004)   -—— 
63. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora 

in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj 
(Ur. 1. RS št 23/01 in 71/01)     

64. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov 
 (Ur. 1. RS št 55/99 in 87/00)      
65. Navodilo o določitvi meril za pretežno opravljanje dejavnosti drugih finančnih 

storitev 
(Ur. 1. RS št 55/99)  

66. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Ur. 1. RS št 43/04 in 56/04)_ 
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DODATEK 17 

^narodni ratcngi bank v Sloveniji in Slovenije 

fi'ch Rating 

Slovi Smja 

VJV*njevana banka Kratkoročni 
rating 

Dolgoročni 
rating 

Individualni 
ratine 

Podpora Izgledi 
uv» Ljuoijanska banka 

s^KreditoabankaMaribQr 

Sanka Kopo- 
Banka Celje 
AbaokaVipa 
-SS«jska banka 

F2 
F2 

F2 
F3 
F3 
F2 

A- 
A- 

BBB+ 
BBB 
BBB 
A- 

C 
C 

C 
C 

CD 
B 

1 
1 
I 
3 
3 
3 
3 

stabilni 
stabilni 

stabilni 
stabilni 
stabilni 
stabilni 

v tuji valuti 
AA-/stabilni 

Dolgoročni rating 
< domaČi valuti 

AA 

Kratkoročni rating 
v tuji valuti 

MoO<jy'j 

0cenjevana banka 
Kratkoročni 

rating za 
Dolgoročni 

rating za Finančna moč Izgledi 

LJu01janska banka 
_sg^ditna banka Maribor 

P-l 
P-l 
P-l 

A2 
A2 
Al 

C 
C- 
D+ 

stabilni 
stabilni 

stabilni 

°^ua države Državne jbveznice Zgornja 

UjjvčnjjT  Aa3/stabilni Aa3 
me1a 

Pl 

S»aadai rd & Poor's 

Tuja valuta Domača valuta 
A A-/pozitivcn/A-1+| A A/stabilni/A-1 + 

r-— 
-vv-"jevajia banka Kratkoročni Dolgoro čni rating Izgledi 

va Ljubljanska banka 
^2Kre«toa banka Maribor 

A-2 BBB+ BBB+ 
BBBpi 

stabilni 

c»pltal lotellige 
CtuJevana banka Tuja /aluta 

Kratkoročni rating 
Finančna moč Podpora Izgledi 

Nov" LjublJanslca banka 
Ban? !^eđitoa bank* Maribor 
!**» Koper 
J^ka Celje 
^ItaVipa 

LSSgSi^a banka 

A- 
BBB 
BBB 
BBB 
BBB 
BBB 

A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

A- 
BBB 
BBB 
BBB 
BBB 
BBB 

2 
2 
3 
3 
.4 

stabilni 
stabilni 
stabilni 
stabilni 
stabilni 
stabilni 

°Cei» dria. ve 

veniia 

Tuja valuta 
Dolgoročni rating Kratkoročni rating 

Al 

Domača valuta 
Dolgoročni rating 

BBB+ 
Kratkoročni rating 

A2 
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Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

nar°čnikar , 
fja, ^ ce) oz. pooblaščene osebe: 

•as* 
^EVA°4PTpiite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 

Cen ' (°1) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 
^^'žv°cla Poro- 

cevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



tel ( hl'K® Izdaja Državni zbor Republike S'o/enije Naslov uredništva: D iavni zbor Republike Slover.ije, Ljubljana, „ ubičeva 4, urednica Jasna l-'*ar"!ai
t)0r P

ePu^'agi 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Poljf Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Na P0!, (l)r- 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 13l8-0l^nii g.S* 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po 
št,89/98) 
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