Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 4. členom Sklepa o makrobonitetnem spremljanju strukture
financiranja (Uradni list RS, št. 10/20) izdaja guverner Banke Slovenije
NAVODILO
za izvajanje Sklepa o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja
I. NAMEN NAVODILA
To navodilo določa način izračunavanja razmerja med letno spremembo kreditov nebančnemu sektorju
pred oslabitvami in letno spremembo vlog nebančnega sektorja na podlagi Sklepa o makrobonitetnem
spremljanju strukture financiranja (Uradni list RS, št. 10/20, v nadaljevanju: sklep).
II. NAVODILO ZA IZRAČUN RAZMERJA MED LETNO SPREMEMBO KREDITOV IN
LETNO SPREMEMBO VLOG NEBANČNEGA SEKTORJA ( KOLIČNIK GLTDF)
(1) Banka za namen izračuna količnika GLTDF izračuna bruto kredite nebančnemu sektorju, vloge
nebančnega sektorja ter odpise kreditov nebančnemu sektorju, ki temeljijo na vsebinski opredelitvi
postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov poročil BS1S in BS1V, opredeljenih z veljavnim
Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, objavljenem na spletni
strani Banke Slovenije.
(2) Letna sprememba bruto kreditov nebančnega sektorja (v nadaljevanju NBS). Banka izračuna stanje
bruto kreditov nebančnemu sektorju, pri čemer bruto znesek kreditov pomeni znesek pred
upoštevanjem oslabitev. Prirast kreditov NBS (bruto pred oslabitvami) v zadnjem letu banka izračuna
kot razliko med stanjem kreditov NBS (bruto pred oslabitvami) na datum izračuna količnika GLTDF
(zadnji dan preteklega četrtletja) ter stanjem kreditov NBS (bruto pred oslabitvami) pred dvanajstimi
meseci glede na datum po katerem banka izračunava količnik GLTDF.
(3) Letna sprememba vlog NBS. Banka izračuna stanje vlog NBS. Prirast vlog NBS v zadnjem letu
banka izračuna kot razliko med stanjem vlog NBS na datum po katerem banka izračunava količnik
GLTDF (zadnji dan preteklega četrtletja) ter stanjem vlog NBS pred dvanajstimi meseci glede na
datum po katerem banka izračunava količnik GLTDF.
(4) Izvzetja. Pri izračunu količnika GLTDF banki eno leto po nastanku spodaj navedenih dogodkov ni
potrebno upoštevati:
a) povečanja zneska vlog nebančnega sektorja iz naslova prenosa obveznosti druge banke na
banko na podlagi odločbe Banke Slovenije;
b) zmanjšanja bruto zneska kreditov nebančnega sektorja iz naslova:
- prenosa terjatev na drugo banko na podlagi odločbe Banke Slovenije;
- prenosa terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank v skladu z Zakonom o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank;
- odprave pripoznanja terjatev zaradi neizterljivosti, listinjenja ali konverzije v naložbe v kapital
dolžnikov iz naslova teh terjatev.
Banka, ki uporabi izvzetja izračuna vrednost odpisov kreditov NBS. Pri konverziji terjatev v naložbe v
kapital dolžnika iz naslova teh terjatev v smislu restrukturiranja finančnih sredstev do dolžnika
upošteva banka šifro d šifranta 100 (Vrsta restrukturiranja) v veljavnem Navodilu za izvajanje Sklepa
o poročanju monetarnih finančnih institucij, objavljenem na spletni strani Banke Slovenije. Banka
sešteje izvzetja za zadnjih dvanajst mesecev glede na datum po katerem banka izračunava količnik
GLTDF (zadnji dan preteklega četrtletja).

(5) Izračun količnika GLTDF. Banka izračuna količnik GLTDF kot razmerje med letno spremembo
stanja bruto zneska kreditov NBS (pri tem bruto znesek kreditov pomeni znesek pred upoštevanjem
oslabitev) in letno spremembo stanja vlog NBS v zadnjem letu ob upoštevanju izvzetij iz četrtega
odstavka tega člena.
III. KONČNA DOLOČBA
To navodilo začne veljati 1. aprila 2020.

Ljubljana, dne 20. marca 2020
Boštjan Vasle
guverner

