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Na podlagi 26. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popravek)
poročamo Državnemu zboru Republike Slovenije o nadzoru bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb
v letu 2003 in prvi polovici leta 2004. 

Namen tega poročila je predstaviti bonitetni nadzor kreditnih institucij in razvoj na bančnem področju
v letu 2003 in v prvi polovici leta 2004. 

Zaradi zaščite stabilnosti bančnega sistema in z namenom spodbujanja transparentnosti poslovanja
bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, poročilo objavljamo in ga namenjamo tudi širši javnosti.
Pri razkritju podatkov in informacij, ki zadevajo nadzor kreditnih institucij, je potrebno upoštevati
določbe Zakona o bančništvu (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).
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POSLANSTVO

Z učinkovitim bančnim nadzorom oddelek Nadzora bančnega poslovanja pospešuje varno in skrbno
poslovanje bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb.

CILJ 

Najpomembnejši cilj oddelka Nadzora bančnega poslovanja je zaščita vlagateljev in zagotovitev
stabilnosti bančnega sektorja. Ta cilj je vodilo pri vseh aktivnostih oddelka, iz njega pa izhajajo
posamezni delni cilji tako oddelka kot posameznih organizacijskih enot. 

TEMELJNA IZHODIŠČA

Prizadevanja oddelka Nadzora bančnega poslovanja potekajo v smeri čimbolj poštenega in korektnega
poslovanja bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb. Tržno gospodarstvo predpostavlja, da kreditne
institucije vodijo strokovnjaki, ki jih izberejo lastniki in da vodenje poteka na način, ki ga zahtevajo
lastniki. Nadzor bančnega poslovanja se ne more odločati namesto lastnikov in ne sme posegati v
odgovorno poslovanje uprav kreditnih institucij. S predpisi, priporočili, predlogi in zahtevami pa lahko
oddelek Nadzora bančnega poslovanja prispeva k povečanju konkurenčnosti in širitvi etičnih načel
poslovanja na vseh ravneh odločanja. Nadzor bančnega poslovanja to poskuša doseči tudi z redno in
odprto komunikacijo z bankami, hranilnicami in hranilno kreditnimi službami.  

VLOGA UPRAV IN NOTRANJIH REVIZORJEV

Uprave kreditnih institucij so v prvi vrsti odgovorne lastnikom. Odgovorne so tudi nadzornikom, ki
skušajo zagotoviti varno in učinkovito poslovanje bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb z
ustreznim nadzorom nad njimi. Dolžnost vodstva kreditnih institucij je, da jasno uredijo upravljanje z
vsemi oblikami bančnih tveganj, proti katerim se kreditna institucija postavlja s sistemom notranjih
kontrol. Lastniki in nadzorniki morajo zahtevati od uprav bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb
pisno opredeljena pravila in mehanizme, ki jih uporabljajo. Kar zadeva poslovno uspešnost, morajo
imeti uprave kreditnih institucij dolgoročno poslovno strategijo, ki mora biti operacionalizirana v
poslovnih politikah za vsako področje bančnega poslovanja. Na to se običajno navezuje tudi zahteva
po razviti notranjerevizijski službi, ki naj ustreznost in primernost omenjene ureditve sproti nadzira ter
v svojih izsledkih in priporočilih sproti obvešča upravo banke ali hranilnice. Bistveno pri tem je, da se
vodstvo zaveda pomena, vloge in pristojnosti notranjerevizijske službe ter upošteva njene ugotovitve
in priporočila, saj se ravno na podlagi realizacije njenih zahtev in priporočil, presoja učinkovitost
delovanja notranjerevizijske službe.
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UVOD IN GLAVNI POVZETKI

Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami in hranilnicami ter od sprejema Zakona o bančništvu
leta 1999 tudi nad hranilno kreditnimi službami. Nadzor Banke Slovenije se izvaja z izdajanjem
dovoljenj, analiziranjem poslovanja kreditnih institucij in pregledi poslovanja na sedežu (in poslovnih
enotah) subjekta nadzora. Banka Slovenije v rednih časovnih intervalih spremlja in preverja ali
opravljanje dejavnosti poteka skladno z zakonodajo. Tak nadzor se vrši v prvi vrsti preko rednega
poročanja Banki Slovenije (dnevno, tedensko, mesečno, trimesečno itd.). Ko Banka Slovenije
informacije prejme, jih analizira in za nazaj ugotovi morebitna odstopanja ali nepravilnosti. V primeru
ugotovljenih nepravilnosti, Banka Slovenije ukrepa. Drugo obliko nadzora predstavljajo pregledi
poslovanja na sedežu subjektov nadzora, ki obsegajo tudi pravilnost in poštenost poročanja o svojem
poslovanju nadzorniku – to je Banki Slovenije. Pregledi poslovanja bank, hranilnic in hranilno
kreditnih služb potekajo po vnaprej določenem koledarju aktivnosti, letnem načrtu dela Banke
Slovenije - oddelka Nadzora bančnega poslovanja. Pri sestavi letnega načrta dela oddelek Nadzora
bančnega poslovanja upošteva zlasti pomen posamezne kreditne institucije na trgu. Večje in/ali bolj
tvegane kreditne institucije so deležne večje pozornosti Banke Slovenije kot ostale. Poleg rednih
pregledov kreditnih institucij, ki so lahko celoviti pregledi ali pregledi določenega-ih področja-ij, se
izvajajo tudi izredni pregledi, ki jih po potrebi izvaja Banka Slovenije na lastno pobudo (npr. če
ugotovi potencialno nevarnost sistemskega tveganja za ves bančni sistem kot npr. pregled delovanja
sistemov za podporo kartičnega poslovanja, uvajanje transakcijskih računov itd.) ali na pobudo
drugega organa ali osebe. Naloga nadzornika ni verifikacija vsake poslovne 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 in
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, ki 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 teh 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 pregled
poslovanja hčerinske banke Nove Ljubljanske banke v tujini (LHB 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, 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 2003 z bolgarsko narodno banko
(Bulgarian National Bank) in junija 2004 z Narodno banko Srbije. 
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Sporazumi o sodelovanju nadzornikov pa so sklenjeni tudi z domačimi nadzornimi institucijami in
sicer z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor. Banka Slovenije je
tudi v letu 2003 in 2004 sodelovala z obema domačima finančnima nadzornima institucijama
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. 

V letu 2004 se je nadaljevala konsolidacija bančnega sektorja. Začel se je postopek redne likvidacije
Slovenske investicijske banke in prišlo je do pripojitve številnih hranilno kreditnih služb k Zvezi
hranilno kreditnih služb in drugim kreditnim institucijam. Po 1. maju 2004 smo v Banki Slovenije
začeli prejemati številna obvestila tujih nadzornih institucij, v katerih nas obveščajo, katere tuje banke
želijo neposredno opravljati bančne in druge finančne storitve v Sloveniji. Kljub drugačnim
pričakovanjem, zaenkrat zaradi vstopa v Evropsko unijo še ni prišlo do preoblikovanja nobene od
petih hčerinskih bank v Sloveniji v podružnico. 

V letu 2003 so Banko Slovenije obiskali člani dveh mednarodnih delegacij in sicer strokovnjaki
evropskih nadzornikov v okviru misije Peer Review (aprila 2003) in strokovnjaki Svetovne banke in
Mednarodnega denarnega sklada v okviru programa ocene finančnega sektorja - 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 regulatornem in 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 za
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 kompleksnost finančnega sistema zahtevajo višje standarde
nadzora. Člani misije MDS in Svetovne banke so ugotovili, da je bil 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, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije februarja 2004. Od junija 2004 bomo Svetovni
banki in MDS dvakrat letno poročali o implementaciji akcijskega načrta. 

Na zakonodajnem področju sta bili v letu 2003 in prvi polovici 2004 potrebni dve spremembi in
dopolnitvi 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 začele 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 Slovenije), v večji meri pa zaradi nadaljnjih
uskladitev s pravom Evropske unije. Pri spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki so začele
veljati maja 2004 nekateri predlogi Banke Slovenije niso bili upoštevani (npr. da bi morali člani
nadzornih svetov bank pred imenovanjem pridobiti dovoljenje Banke Slovenije), kljub temu, da so
temeljili tudi na priporočilih misij MDS in Svetovne banke. 



7

V obravnavanem obdobju so bili spremenjeni in dopolnjeni tudi nekateri podzakonski akti, ki zadevajo
nadzor bančnega poslovanja, na novo pa izdani Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah in
pripadajoča navodila (na temelju zahtev iz Zakona o potrošniških kreditih), Sklep o podrobnejšem
načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto
izpostavljenosti, Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke in hranilnice, Sklep
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik, Sklep o pošiljanju določenih podatkov
bank in hranilnic in nekatera navodila.

V Sloveniji smo se začeli pripravljati na »kapitalske spremembe«, ki jih bodo prinesla nova baselska
kapitalska pravila (t.i. Basel II) in EU kapitalske direktive. Do konca leta 2006 je ena izmed
prioritetnih nalog Banke Slovenije, kot pristojnega regulatorja slovenskih bank, seznanjanje bank z
novostmi glede novega baselskega kapitalskega sporazuma (Basla II) in nove evropske kapitalske
ureditve ter implementacija slednje v slovenske zakonske in 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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1. 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 sektorja v Sloveniji in usklajenosti bančnih 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 of Insurance Supervisors (IAIS)). Zaradi
nove metodologije ocenjevanja ni bila opravljena ocena izpolnjevanja z mednarodnimi načeli
nadzornikov kapitalskih trgov (International Organization of Securities Commissions (IOSCO)).
Ocenjevanje finančnega sektorja novembra 2003 je bilo že drugo neodvisno ocenjevanje slovenskih
finančnih nadzornikov in finančnega sektorja (prvo ocenjevanje je bilo novembra 2000 pod vodstvom
MDS s sodelovanjem Svetovne banke). Pred štirimi leti je bila opravljena tudi ocena usklajenosti s
Temeljnimi načeli za sistemsko pomembne plačilne sisteme, ki jih je izdal baselski odbor za plačilne
in poravnalne sisteme. Dodatno k programu ocene finančnega sektorja, je bila novembra 2003
narejena ocena računovodstva in revidiranja v Sloveniji, ocena Corporate Governance 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 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 za učinkovit bančni nadzor in načel za zavarovalništvo pričakujemo do konca oktobra 2004. 

Ocena bančnega sektorja in usklajenosti Banke Slovenije kot bančnega nadzornika s temeljnimi
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 Banke 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 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 kompleksnost finančnega sistema zahtevajo višje standarde
nadzora. Člani misije MDS in Svetovne banke so ugotovili, da je bil 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 februarja 2004. Od junija 2004 bomo Svetovni
banki in MDS dvakrat letno poročali o implementaciji akcijskega načrta. 
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2. IZDAJANJE DOVOLJENJ

Banke in hranilnice morajo imeti za opravljanje bančnih storitev in drugih finančnih storitev
dovoljenje Banke Slovenije. Pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev in drugih
finančnih storitev določa Zakon o bančništvu. Banki Slovenije je prepuščena le določitev kadrovskih,
organizacijskih in tehničnih pogojev za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev. 

Poleg dovoljenj za opravljanje bančnih storitev in dovoljenj za opravljanje drugih finančnih storitev,
Banka Slovenije izdaja še dovoljenja za:

• pridobitev kvalificiranega deleža,
• združitev oziroma delitev,
• ustanovitev podružnice v tujini,
• ustanovitev podružnice tuje banke v Republiki Sloveniji,
• ustanovitev predstavništva tuje banke,
• opravljanje funkcije člana uprave banke in
• sklenitev delničarskega sporazuma.

Tabela 1: Število odobrenih in zavrnjenih dovoljenj bankam in hranilnicam v letih 2002 in 2003 ter
prvi polovici 2004
 

2002 2003 Prva polovica 2004Vrsta dovoljenja

Št.
izdanih

Št.
zavrnjenih

Št.
izdanih

Št.
zavrnjenih

Št.
izdanih

Št.
zavrnjenih

1 Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev 0 0 0 0 0 0
2 Dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev 4 2 13 0 4 0
3 Dovoljenje za ustanovitev podružnice v tujini 0 0 0 0 0 0
4 Dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje banke 0 0 0 0 0 0
5 Dovoljenje za združitev banke ali hranilnice 1 0 0 0 0 0
6 Dovoljenje za ustanovitev predstavništva tuje

banke
0 0 0 1 0 0

7 Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 3 2 6 2 0 0*

8 Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 20 0 4 0 2 0
9 Dovoljenje za sklenitev delničarskega sporazuma 1 0

Skupaj 28 4 23 3 7 0

* Izdaja enega dovoljenja je bila zavrnjena 02.07.2004. 

Vir: Banka Slovenije

Z vstopom Slovenije v EU lahko banka države članice, ki je v državi sedeža upravičena opravljati
bančne in druge finančne storitve iz Priloge I (Seznama dejavnosti, za katere velja vzajemno
priznavanje), k Direktivi 2000/12/ES, te storitve opravlja tudi na območju Republike Slovenije, bodisi
preko podružnice (v primeru trajnega opravljanja dejavnosti), bodisi neposredno (v primeru
občasnega opravljanja storitev brez elementov trajne prisotnosti na območju RS) in sicer, ne da bi za
to potrebovala dovoljenje Banke Slovenije, temveč le na podlagi izdanega obvestila t. i. notifikacije
od pristojnega nadzornega organa države članice. 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
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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
dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke zahteva, da tuja banka na ozemlju Republike
Slovenije deponira določen denarni znesek oziroma drugo ustrezno finančno premoženje oziroma
predloži drugo ustrezno zavarovanje, kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih na
območju Republike Slovenije.

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 po tečaju na dan
30.06.2004). 

3. 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 in inšpektorji skupaj odgovorni za
spremljanje posameznih bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb.

Analitiki in inšpektorji pri ugotovljenih nepravilnostih v poslovanju kreditnih institucij ukrepajo 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 inšpektorji 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 in drugimi tveganji,
nadzoru nad izvajanjem Zakona o potrošniških posojilih, Zakona o preprečevanju pranja denarja,
izvajanju plačilnega prometa pravnih oseb ter informacijski tehnologiji. V prvi polovici leta 2003 so
inšpektorji 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 hranilno kreditnih služb
ter drugih družb po posameznih področjih poslovanja (brez upoštevanja pregledov področja
informacijske tehnologije). 

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti pri bankah in hranilnicah so bile:

• 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 terjatev in obveznosti do posameznega komitenta,
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• neustrezno računovodsko spremljanje poslovanja,
• pomanjkljivosti s področja IT podpore bančnemu poslovanju (podrobneje so predstavljene v 3.

poglavju o pregledih kreditnih institucij na področju informacijske tehnologije),
• organizacijske pomanjkljivosti glede varnosti in kontrole poslovanja,
• operativna tveganja in drugo.

Pri hranilno kreditnih službah so bile najpogostejše nepravilnosti:

• nezmožnost prilaganja kapitalskim zahtevam in načelom skrbnega in varnega poslovanja,
• neustrezno razvrščanje komitentov, oblikovanje popravkov vrednosti in rezervacij,
• neustrezno računovodsko spremljanje poslovanja,
• neustrezna informacijska podpora poslovanju z vidika varnosti in drugo,
• previsoka (koncentrirana) izpostavljenost do ustanoviteljev hranilno kreditnih služb in do

posameznih komitentov.

Banka Slovenije je v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi v letu 2003 izdala 24 odredb o odpravi
nepravilnosti v poslovanju, od tega 12 na področju informacijske tehnologije. V prvi polovici 2004 pa
je bilo izdanih 10 odredb, od tega 2 na področju informacijske tehnologije.

V letu 2003 je bila podana ena kazenska ovadba zoper eno hranilno kreditno službo za primer goljufije
ter načrtne povzročitve stečaja in izdana odredba za eno hranilno kreditno službo, v kateri je Banka
Slovenije med drugim zahtevala sprejetje programa sanacije finančnega položaja.

V prvi polovici leta 2003 so inšpektorji Banke Slovenije veliko pozornost namenili tedaj najmanjši
slovenski banki - Slovenski investicijski banki d.d.. Na zahtevo Državnega zbora in Državnega sveta
RS je Banka Slovenije o problematiki Slovenske investicijske banke d.d. podrobneje poročala in v letu
2003 in 2004 pripravila več gradiv in odgovorov, ki so vključevala tudi kronološki pregled položaja
banke, nadzornih aktivnosti in izrečenih ukrepov Banke Slovenije. Gradiva so bila obravnavana na več
sejah parlamentarnih delovnih teles ter na rednih in izrednih zasedanjih Državnega zbora in Državnega
sveta RS, zato jih na tem mestu ponovno ne navajamo.

Dne 29.12.2003 je bil sprejet sklep o začetku postopka prostovoljne likvidacije Slovenske investicijske
banke d.d.1 Omenjeni banki je bila izdana odločba o omejitvi veljavnosti dovoljenja za opravljanje
bančnih in drugih finančnih storitev. Postopek prostovoljne likvidacije banke je v teku, Banka
Slovenije ga spremlja.

Nadzorna pristojnost Banke Slovenije je razširjena tudi na druge osebe v primeru utemeljenega suma,
da opravljajo bančne storitve, ne da bi za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije. V letu 2003 so na
podlagi prijav pristojnih državnih institucij (predvsem Ministrstva za gospodarstvo, Tržnega
inšpektorata Republike Slovenije) in pobud članov Sveta Banke Slovenije inšpektorji 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, 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 banke ali hranilnice in seznanitvi s strategijo nadaljnjega razvoja.
Izmenjava mnenj in informacij med nadzorniki in vodstvom bank ter hranilnic je tudi pogoj za
pravočasno ustrezno ravnanje ob morebitnih težavah v poslovanju banke ali hranilnice.

                                                     
1 05.01.2004 je bil vpisan v sodni register sklep o začetku redne likvidacije Slovenske investicijske banke.
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Banka Slovenije je tudi v letu 2003 in 2004 sodelovala z obema domačima finančnima 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 Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih
papirjev v NKBM in Mariborski borzno posredniški 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 (LHB 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, Črna gora in Tutunska banka, Makedonija). 

Pregled LHB banke je obsegal predvsem mehanizme upravljanja in nadzora, ki so vzpostavljeni 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 bank in hranilnic na
konsolidirani osnovi, področje kreditiranja, oblikovanje rezervacij ter uspešnost izterjave
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. 

3.1. 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 in uporabe
informacijske tehnologije.

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,
• oddajanje 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.

Z izvajanjem pregledov bank in hranilnic na področju informacijske tehnologije je Banka Slovenije
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
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pozornost smo v letu 2003 in prvi polovici 2004 namenili tudi permanentnemu spremljanju bank, ki so
bile prekomerno izpostavljene tveganju na področju prenove informacijskih sistemov.

Na področju zagotavljanja varnosti in zanesljivosti informacijskega sistema se situacija pri večini bank
postopoma izboljšuje, čeprav večina bank v celoti še ne izpolnjuje predvidenih priporočil
predpisanega standarda ISO17799/BS7799. 

Ugotavljamo, da se težave v zvezi z definiranjem odgovornosti za informacijsko varnost sistema
banke zmanjšujejo. Banke spoznavajo, da je mogoče ustrezno varnost načrtovati in implementirati le z
vključevanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih. 

Na področju usposobljenosti bank za pripravo načrtov in resursov za poslovanje v izrednih razmerah
so banke napredovale in v skupnem dogovoru pripravile ustrezne osnove za učinkovito pripravo
rešitev. Učinkovitost sprejete metodologije morajo banke preizkusiti tudi v praksi in rešitve, ki bodo
zmanjševale izpostavljenost tveganjem, periodično preizkušati.   

Uvajanje novih tržnih kanalov in novih storitev (npr. skrbniški računi) zahteva od bank bolj učinkovite
in sistematične rešitve na področju visoke razpoložljivosti informacijskega sistema.  Pri zagotavljanju
višje stopnjo avtorizacije, avtentifikacije, celovitosti in nezavračanja posredovanih sporočil preko
sodobnih tržnih poti so banke po priporočilih izboljšale varnostno infrastrukturo in zagotovile varnejše
poslovanje. 

Rezultati prenov kažejo na pomanjkljivo obvladovanje vodenja projektov. Ugotavljamo, da projektne
aktivnosti bankam ne zagotavljajo v zadostni meri večje učinkovitosti poslovanja. Kompleksne
spremembe, ki jih banke uvajajo s prenovo informacijskega sistema, še vedno nimajo ustrezne
podpore in nadzora s strani vodstev bank. Najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju zmanjševanja
tveganj predstavlja angažiranje in podpora vodstva bank, saj nekatera vodstva bank še vedno ne
zagotavljajo ustrezno podporo omenjenim aktivnostim.

Ugotavljamo, da  se sodelovanje z zunanjimi dobavitelji povečuje, zato bi bilo potrebno, da 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 po ustreznem
oblikovanju in spremljanju notranjih kontrol sistema. Dodaten vzrok za pomanjkljivo definiranje
notranjih kontrol predstavlja pomanjkljivo analiziranje in dokumentiranje delovnih procesov. Banke
tudi prepočasi prilagajajo podporo poslovnemu sistemu, ki bi omogočal 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 analizirati lastne potrebe
in ugotavljati izpostavljenost operativnim tveganjem v povezavi z bančno informacijsko tehnologijo. 

Novost zadnjega obdobja predstavljajo predvsem različne zlorabe kartic in bankomatov,  zato bodo
morale banke pozorneje spremljati problematiko in zagotoviti ustreznejše obvladovanje tveganj v
zvezi s kartičnim poslovanjem. Ugotavljamo, da neustrezno obvladovanje opisanih tveganj do sedaj ni
povzročalo večjih zlorab sistema ali daljše nerazpoložljivosti bančnih 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 plačilni promet
prebivalstva, priprava poročil za Banko Slovenije, stanje posameznih projektov prenove



14

informacijskih sistemov, delovanje sistemov za podporo kartičnega poslovanja, ustreznost 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 in
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 denarja, 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 in uporabi informacijske tehnologije ter
s tem v zvezi učinkovitosti vzpostavljenih notranjih kontrol. Tudi v bodoče bodo morale banke več
pozornosti nameniti preverjanju ustreznosti vzpostavljenih notranjih kontrol. V ta namen bomo pri
pregledu podrobneje preverjali učinkovitost in uspešnost dela služb notranje revizije.

Banka Slovenije bo preverjala ali so banke po opravljenih prenovah uspele znižati razvojne in
operativne stroške v zvezi z informacijsko tehnologijo. Izvajanje nadzora bo tudi v prihodnosti
temeljilo na podrobnem spremljanju sprejemanja in izvajanja varnostne politike ter strategije bančnih
informacijskih sistemov s poudarkom na kontroli usklajenosti s priporočenim standardom.

3.2. Preprečevanje pranja denarja

Pomembno področje na pregledih bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb je tudi področje
preprečevanja pranja denarja. Banka Slovenije na področju preprečevanja pranja denarja opravlja dve
vrsti pregledov:

• preglede v okviru rednih pregledov bank skladno z letnim načrtom pregledov in
• tematske preglede samo za področje preprečevanja pranja denarja.

V letu 2004 so inšpektorji Banke Slovenije opravili tematske preglede na področju preprečevanja
pranja denarja s ciljem ugotoviti, kakšno je stanje v bankah in hranilnicah v Sloveniji glede njihove
usposobljenosti za obvladovanje tveganj na tem področju. Pregledi so bili opravljeni od februarja do
julija 2004 in so vključevali vzorec sedmih bank in ene hranilnice. Pregledi so obsegali organizacijsko
kadrovske pogoje, operativno izvajanje storitev, informacijsko podporo in delovanje službe notranje
revizije. 

Na podlagi opravljenih pregledov sedmih bank in ene hranilnice lahko povzamemo skupno
ugotovitev, da so banke in hranilnici v splošnem vzpostavile sistem za izvajanje zakonskih določil,
skladno s tem so imenovale pooblaščene osebe za komuniciranje z Uradom RS za preprečevanje
pranja denarja, hkrati pa v sklopu gotovinskega poslovanja izvajajo zakonsko predpisano identifikacijo
transakcij nad 3 mio SIT in poročanje Uradu RS za preprečevanje pranja denarja o transakcijah, ki
presegajo 5 mio SIT.
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Banke problematiko preprečevanja pranja denarja še vedno obravnavajo bolj kot zakonsko obveznost,
premalo pozornosti pa ji posvečajo kot eni izmed oblik tveganja v poslovanju. Po oceni Banke
Slovenije je v slovenskem bančnem prostoru prisotna prenizka osveščenost in napačno mnenje o
majhni verjetnosti pranja denarja v bankah v Sloveniji, kar velja tako za delavce bank kot tudi za
uprave bank.

Sistem za preprečevanje pranja denarja v večini primerov vključuje le področje gotovinskega
poslovanja, medtem ko se bolj tveganemu področju poslovanja s tujimi bankami in tujimi pravnimi
osebami še vedno posveča premajhna pozornost, kar se je izkazalo predvsem v ugotovljenih
pomanjkljivostih pri opravljanju identifikacij. Banka Slovenije je v teh primerih ustrezno ukrepala.

Ključno pomanjkljivost pa predstavlja neusposobljenost bank za zaznavanje neobičajnosti in
sumljivosti, ki vključuje vse segmente bančnega poslovanja, kar je predvsem posledica neustrezne
informacijske podpore, ki ni ustrezno integrirana in ne vključuje ustreznih kontrolnih mehanizmov. 

Poleg inšpekcijskih pregledov mora Banka Slovenije Uradu RS za preprečevanje pranja denarja
poslati  obrazloženo pisno pobudo, v kolikor so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani sumi
za pranje denarja. Nadalje Banka Slovenije odredi ustrezne ukrepe nadzora in o ugotovljenih kršitvah
pisno obvesti Urad RS za preprečevanje pranja denarja, če ugotovi kršitev iz 45., 46. ali 47. člena
Zakona o preprečevanju pranja denarja. 

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 za preprečevanje pranja denarja,
kar je zagotavljalo hitro in učinkovito izmenjavo mnenj ter rešitev odprtih vprašanj. 

Banka Slovenije se je 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 seminarju Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije predstavili izkušnje
na področju pregledov za preprečevanje pranja denarja.

3.3. 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 sistemov. 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 plačilnih 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 je 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 plačilni sistemi v državi, pri čemer o
(sistemski) pomembnosti posameznih plačilnih sistemov odloča centralna banka. Temeljna načela
predstavljajo izhodišče za izvajanje funkcije pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov, poleg zahtev
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glede varnosti in učinkovitosti delovanja plačilnih 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 potrdil
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 izpolnjevati 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 pomembnosti posameznih plačilnih sistemov.

3.4. Gotovinsko poslovanje

Banka Slovenije je v skladu z zakonskimi pooblastili in pogodbenimi dogovori v letu 2003 in prvi
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 –
depozitarjev, 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 depozitarjem, Banka Slovenije izvaja redne celovite kontrole njihovega poslovanja. V
prvi polovici leta 2004 je opravila kontrolo poslovanja treh depojev. Vsi depozitarji so upoštevali
odobrene maksimume in pri kontrolah depotnega poslovanja ni bilo odkritih nepravilnosti.

Banka Slovenije je na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Sklepa o kriterijih, ki jih mora
izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega
prometa nadaljevala v letu 2003 pričete preglede gotovinskega poslovanja v bankah, s ciljem
njihovega učinkovitega ter varnega poslovanja (zlasti obvladovanja operativnih tveganj, opravljanje
poslovanja v skladu s poslovno odličnostjo in dobro bančno prakso). V prvi polovici leta 2004 je
Banka Slovenije opravila pregled v eni poslovni banki in 11 njenih organizacijskih enotah. Pri tem ni
ugotovila nepravilnosti.

Banka Slovenije je opravila tudi pregled poslovanja z bančnimi avtomati v 4 poslovnih bankah in
njihovih 9 organizacijskih enotah. Opravljena je bila kontrola skladnosti poslovanja z bankomati v
povezavi s Sklepom o kriterijih in pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec plačilnega prometa za
pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev plačilnega prometa, v zvezi s tem pa obvladovanje
operativnih tveganj, struktura vladanja sistemu, izpolnjevanje organizacijskih, kadrovskih in tehničnih
pogojev za poslovanje ter skladnost poslovanja z internimi 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.

4. HRANILNO KREDITNE SLUŽBE

Banka Slovenije je z uveljavitvijo Zakona o bančništvu februarja 1999 dobila tudi pristojnost nadzora
nad hranilno kreditnimi službami. Dne 20.02.2004 se je izteklo petletno prilagoditveno obdobje, v
katerem so morale hranilno kreditne službe uskladiti svoje poslovanje z določbami Zakona 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 bonitetne predpise, ki sicer
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veljajo za hranilnice že vrsto let. Zadržale so lahko le statusno organiziranost 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 velika večina
hranilno kreditnih služb že ob izpolnjevanju prvih minimalnih standardov varnega in skrbnega
poslovanja  spoznala, da jih ne bo sposobna izpolniti. Do sprejema Zakona o 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-teh z krovno hranilno kreditno službo, to je Zvezo HKS.
Kot prva se je k Zvezi HKS pripojila ZHKS Maribor konec januarja 2001 in kot zadnja ZHKS
Ljutomer Križevci v začetku aprila 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 pri
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 namreč lahko pride do
pomembnih sinergijskih učinkov predvsem zato, ker instituciji pokrivata isti 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, pa so se
odločile za neposredno povezavo s Slovensko zadružno kmetijsko banko ali drugimi 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 in 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 pri 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 in koncentrirano plasiranje teh sredstev
kreditojemalcem, ki niso bili sposobni redno in v celoti vračati izposojenih sredstev. Iz navedenih
razlogov so hranilno kreditne službe kljub izrečenim ukrepom nadzora Banke Slovenije zašle v
likvidnostne oziroma solventnostne težave zaradi 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
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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.

Z uveljavitvijo Zakona o bančništvu (februarja 1999) je Banka Slovenije dobila pristojnost nadzora
tudi nad hranilno kreditnimi službami, ki je bil v petletnem prilagoditvenem obdobju usmerjen v
nadzor usklajevanja poslovanja hranilno kreditnih služb kot ga je določal poseben sklep Banke
Slovenije o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami Zakona o bančništvu. Pristojnost
nadzora vključuje tudi pristojnost oz. dolžnost ukrepanja v primeru, da hranilno kreditne službe ne
izpolnjujejo predpisanih bonitetnih omejitev. Ta dolžnost je veljala tudi v prehodnem obdobju, s
čemer pa se nekatere hranilno kreditne službe niso strinjale. Ena od njih je v letu 2001 vložila tožbo na
Vrhovno in Ustavno sodišče zaradi izpodbijanja te pristojnosti. Vrhovno sodišče je maja 2002 potrdilo
pravilnost ravnanja Banke Slovenije, februarja 2004 pa še Ustavno sodišče. Še dve drugi hranilno
kreditni službi, ki sta v stečajnem postopku, sta nasprotovali ukrepom nadzora Banke Slovenije in
sprožile postopke sodnega varstva z vložitvijo tožb na Vrhovno sodišče, ena pa je izpodbijala tudi
skladnost določb Zakona o bančništvu z ustavo. V primeru ene hranilno kreditne službe je Vrhovno
sodišče na prvi stopnji že potrdilo pravilnost ravnanja Banke Slovenije, Ustavno sodišče pa je
odločilo, da so izpodbijane določbe Zakona o bančništvu skladne z ustavo. 

Skladno s svojimi dolžnostmi je v primeru utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj Banka
Slovenije vlagala tudi kazenske ovadbe tako proti hranilno kreditnim službam kot proti njihovim
odgovornim osebam. Vsi postopki so še odprti. 

Tabela 2: Pregled statusnega preoblikovanja hranilno kreditnih služb

                                                                  Število hranilno kreditnih služb
        2001         2002        2003          2004       Skupaj

 Pripojitev           14            12           12              2           40
 Prevzem poslov             4              3             4              3           14
 Redna likvidacija             1              -             1              2             4
 Prisilna likvidacija             1              -             -              8             9
 Stečaj             1              2             1              -             4
 Izbris po ZFPP             -              4             -              -             4
 Skupaj           21             21            18              15            75 

Vir: Banka Slovenije

5. SODELOVANJE Z REVIZORJI
 
Analitiki in inšpektorji Nadzora bančnega poslovanja pri spremljanju posameznih bank in hranilnic
sodelujejo z notranjimi in zunanjimi revizorji. Zunanjo revizijo bank v Sloveniji so za poslovno leto
2003 opravile naslednje revizijske družbe: PriceWaterhouseCoopers (11 bank), Deloitte & Touche
revizija (5 bank in 1 hranilnica), Ernst & Young (2 banki), KPMG (1 banka), Constantia UHY (1
hranilnica). V primerjavi z letom 2002 se je povečalo število bank, ki jih revidirata
PriceWaterhouseCoopers in Deloitte & Touche revizija, zmanjšalo pa število bank, ki jih revidirata
Ernst & Young in KPMG.

Vsem bankam in hranilnicam so revizorji izdali pozitivno mnenje o računovodskih izkazih, kar
pomeni, da po mnenju revizorjev računovodski izkazi bank in hranilnic v Sloveniji podajajo resnično
in pošteno sliko finančnega stanja, izidov poslovanja in gibanje finančnih tokov v preteklem letu.
Dolžnost revizorjev je namreč, da izrazijo mnenje o bilanci stanja, izkazu uspeha in izkazu finančnih
tokov, za katere je odgovorno 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 o najmanjšem obsegu
in vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila ter mnenje revizorja k računovodskim
izkazom. 

V želji po uspešnem sodelovanju z revizijskimi družbami smo sredi leta 2002 podpisali z vsemi
revizijskimi družbami, ki v Sloveniji revidirajo banke in hranilnici, sporazum o sodelovanju. V noveli
Zakona o bančništvu iz junija 2003 je bil dopolnjen 59. člen zakona, ki dovoljuje Banki Slovenije
posredovanje podatkov revizijski družbi, ki opravlja naloge revidiranja letnega poročila banke oziroma
naloge revidiranja po 205. členu Zakona o bančništvu2, če jih potrebuje za izvedbo teh nalog. V 119.
členu zakon zavezuje revizorja, da mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati tudi druge podatke,
ki jih Banka Slovenije potrebuje pri opravljanju nadzora nad banko. V tem primeru za revizorja 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 in zunanjimi revizorji.

6. SODELOVANJE Z NADZORNIMI INSTITUCIJAMI

6.1. Sodelovanje z domačimi nadzornimi institucijami  

Kot je bilo že omenjeno v poglavju Pregledi kreditnih institucij, slovenski nadzorniki finančnega
sektorja – Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor
med seboj sodelujejo predvsem z izmenjavo informacij in podatkov. Medsebojno sodelovanje med
finančnimi nadzornimi institucijami je urejeno v pravilniku o 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 tudi Koordinacija) pod
vodstvom ministra za finance, v njem pa sodelujejo tudi guverner Banke Slovenije, predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev in predsednik strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor.
Ker pravilnik predvideva tudi sklenitev sporazumov med 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 in Agencijo za zavarovalni nadzor, leta 2001 pa tudi sporazum med
Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor. Decembra 2003 je bil
sklenjen nov sporazum med Banko Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter junija 2004
med Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor.

V sporazumih je določena podrobnejša vsebina in način medsebojnega sodelovanja in posredovanja
podatkov. Za uresničevanje sporazumov med nadzornimi organi in nalog, ki jih sprejema
Koordinacijsko telo, skrbi Komisija za medsebojno sodelovanje nadzornih organov (v nadaljevanju
Komisija), ki se sestaja najmanj enkrat na tri mesece. Komisijo sestavljajo namestnik guvernerja
Banke Slovenije in direktorica oddelka za nadzor bančnega poslovanja v Banki Slovenije, direktor
Agencije za trg vrednostnih papirjev in direktor Agencije za zavarovalni nadzor. Komisija za
medsebojno sodelovanje se je prvič sestala februarja 2000. Trenutno Komisijo vodi namestnik
guvernerja Banke Slovenije, konec leta 2004 pa bo vodenje prevzel direktor Agencije za trg
vrednostnih papirjev.
                                                     
2 Kadar Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig oziroma administrativnih in drugih evidenc,
ki jih je dolžna voditi banka, oziroma obsežnejše kršitve pri poslovanju banke, lahko banki z odredbo naloži tudi,
da o odpravi kršitev predloži poročilo, s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve
odpravljene.
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Komisija spremljala problematiko izvajanja novih predpisov in opozarja Koordinacijo na probleme, ki
se pojavljajo, zlasti z vidika stopnje pokritosti (ali predpisi zadovoljivo pokrivajo delovanje finančnih
posrednikov) in s tem v zvezi dajala pobude za morebitne spremembe ali dopolnitve predpisov. 

Pomembnejše zadeve, s katerimi se je ukvarjala Komisija v letu 2003 in prvi polovici 2004 so bile:
 
1. obveščanje o izdanih dovoljenih za finančne institucije (tudi za člane uprav) in o prenehanju

poslovanja finančnih institucij,
2. dogovarjanje za skupne preglede na terenu in obveščanje o samostojnih  pregledih posamezne

nadzorne institucije (vključno z opravljenimi pregledi inšpektorjev v tujini in pregledi hranilno
kreditnih služb),

3. obveščanje o izrečenih ukrepih nad institucijami, ki so pod nadzorom Banke Slovenije, Agencije
za trg vrednostnih papirjev ali Agencije za zavarovalni nadzor,

4. ugotavljanje nujnosti nadzora nad holdingi in finančnimi konglomerati ter obveščanje o nastanku
novih holdingov,

5. oblikovanje delovne skupine za identifikacijo konglomeratov,
6. razprava o možnostih za skupno finančno nadzorno institucijo v povezavi s Strategijo razvoja

finančnega trga, ki jo je pripravilo Ministrstvo za finance,
7. obravnavanje skupnega poročila vseh treh finančnih nadzornih institucij,
8. poročanje o delu skupine za finančne konglomerate,
9. obveščanje o predlogih sprememb in dopolnitev zakonov iz finančnega področja in novih

podzakonskih predpisih na finančnem področju,
10. obveščanje o mednarodnem sodelovanju, vključno s programom FSAP Update, podpisanimi

sporazumi o sodelovanju s tujimi nadzornimi institucijami in izvajanju le-teh ter sodelovanjem v
različnih mednarodnih odborih in delovnih skupinah,  

11. dogovarjanje 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 zavarovalni nadzor, 

12. razprava o zavajajočem oglaševanju finančnih produktov,
13. razprava o izkoriščanju notranjih informacij in navideznih poslih,
14. izmenjava mnenj glede uvedbe Mednarodnih standardov računovodskega poročanja,
15. izmenjava mnenj in izkušenj o nadzoru nad subjekti, ki nepooblaščeno opravljajo finančne storitve

itd.

6.2. Mednarodno sodelovanje

Banka Slovenije ima podpisanih vrsto sporazumov o sodelovanju (Memoranda of Understanding -
MoUs) s tujimi bančnimi nadzornimi institucijami, ki podpisnicam omogočajo sodelovanje pri
opravljanju nadzora podružnic in hčerinskih bank v tujini in v Sloveniji. Nadzorni organi morajo vse
podatke, ki so jih pridobili na podlagi izmenjave podatkov s 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 Ministry of
Finance oziroma Bundesministerium für Finanzen, ki se je 01.04.2002 združil z drugimi
nadzorniki finančnega sektorja v Austrian Financial Market Authority oziroma
Finanzmarktaufsicht), 
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• aprila 2001 z Zveznim nadzornim uradom za bančništvo v Nemčiji (the Federal Banking
Supervisory Office oziroma Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen, ki se je 01.05.2002 združil
z drugimi finančnimi nadzorniki v German Financial Supervisory Authority oziroma
Bundesanstalt für 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 Republike srbske

in Centralno banko Bosne in Hercegovine,
• novembra 2001 s Banco d'Italia (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 in monetarna
vprašanja, gibanje kapitala in statistiko. 
 
Po včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo smo postali člani v odborih in delovnih skupinah, kjer 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 Capital Directive),
• delovni skupini Sveta EU za finančne storitve - kapitalske zahteve (Working Party on Financial

Services (Capital Requirements),
• delovni skupini za vrednotenje IRB- in AMA pristopov (Working Group on the Validation of IRB

– and AMA Approaches),
• delovni skupini za zunanje bonitetne informacije (Working Group on External Credit 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 denarja pri Svetu Evrope.

V okviru Evropske centralne banke sodelavci Nadzora bančnega poslovanja in Finančne stabilnosti
sodelujemo v odboru za bančni nadzor (Banking Supervision Committee) in dveh delovnih 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).

Banka Slovenije kot nadzorna institucija je članica Skupine bančnih nadzornikov iz Centralne in
Vzhodne Evrope, zato se sodelavci Nadzora bančnega poslovanja redno udeležujejo seminarjev ali
delavnic in konferenc članic skupine. 

Nadzor bančnega poslovanja je bil novembra 2003 vključen v FSAP Update, vsako leto pa sodeluje
pri posvetovanjih na podlagi IV. člena Statuta MDS. Sodelavci Nadzora bančnega poslovanja
sodelujejo tudi na številnih sestankih s predstavniki rating družb, tujih poslovnih bank in drugih
gostov iz tujine.
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7. 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 bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 42/04 dne 23.04.2004 in velja od 08.05.2004 dalje. Zaradi sprememb in dopolnitev
Zakona o bančništvu so bile potrebne tudi nekatere spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov
Banke Slovenije. V nadaljevanju navajamo glavne spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov
Banke Slovenije s področja nadzora bančnega poslovanja, ki so bile sprejete v obdobju od januarja
2003 do konca junija 2004.

a) Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic s pripadajočim
Navodilom za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih v delu
Metodologije za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida ter Metodologije za
izračun kazalcev

V februarju 2004 so bile izvedene spremembe in dopolnitve kontnega okvira za banke in hranilnice, ki
so pričele veljati s 1. aprilom 2004. Namen sprememb ter dopolnitev kontnega okvira, predpisanega s
sklepom o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic, ki so vplivale tudi na
metodologijo za sestavitev bilance stanja in izkaza uspeha ter izračuna kazalcev, je bil pridobiti
nekatere dodatne knjigovodske podatke (zunajbilančna evidenca, finančni leasing, depoziti preko noči,
transakcijski računi idr.), ki so potrebni za spremljanje novih storitev in novih načinov poslovanja v
bankah.

b) Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o
potrošniških kreditih

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih v maju 2004 se je
povsem na novo definirala obveznost Banke Slovenije na področju potrošniškega kreditiranja. Na
podlagi določil omenjenega zakona je Banka Slovenije dolžna dvakrat letno za določene ročnosti in
zneske kreditov objaviti povprečne efektivne obrestne mere, ki jih v skladu z Zakonom o bančništvu
uporabljajo banke in hranilnice. Zaradi te zakonske obveznosti Banke 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 je uredil
način poročanja podružnice banke iz države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja
bančne oziroma druge finančne storitve, z namenom izvrševanja pristojnosti in nalog Banke Slovenije
na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnih tveganj, statistike in uresničevanja jamstva za
vloge. Banka Slovenije v skladu z načelom nadzora domače države ne opravlja več bonitetnega
nadzora nad podružnicami bank iz držav članic, temveč to opravlja pristojni organ iz države, kjer ima
banka sedež. Z dopolnitvijo sklepa v maju 2004 se je obveznost poročanja o efektivnih obrestnih
merah, ki izhaja iz Zakona o potrošniških kreditih, ter poročanje v skladu s Sklepom o pogojih, ki jih
mora izpolnjevati kreditni posrednik, razširila tudi na podružnice bank držav članic.

d) Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto
dolžništva oziroma neto izpostavljenosti

V septembru 2003 je bil zaradi večje preglednosti v celoti na novo izdan omenjeni sklep, ki se je
spremenil zaradi določil Zakona o bančništvu pri opredelitvi članov nadzornega sveta oziroma osebah,
ki smejo opravljati funkcije člana nadzornega sveta banke. Metodologija izračuna in izjeme so ostale
nespremenjene, spremembe pa so se uvedle v dopustitvi določene neto izpostavljenosti banke do
pravnih oseb, ki so povezane s člani nadzornega sveta.
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e) Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena Zakona o bančništvu

Zaradi sprememb Zakona o bančništvu v delu predhodnega pisnega obveščanja o nameri pridobitve
oziroma odtujitve delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih osebah oziroma o
drugih spremembah glede teh naložb, se je v septembru 2003 spremenil tudi zadevni sklep. Banki
Slovenije je na ta način omogočeno, da je obveščena o namerah banke o pridobitvi ali odtujitvi
deležev v kapitalu drugih oseb (drugih bank in finančnih organizacij doma in v tujini) oziroma da
pridobi vnaprejšnjo informacijo o strategiji banke ali hranilnice glede naložb v kapital drugih oseb.

f) Sklep o sistemu zajamčenih vlog

Znesek zajamčenih vlog se je s spremembo in dopolnitvijo Zakona o bančništvu povišal na 5.100.000
SIT, kar je bilo potrebno prenesti v Sklep o sistemu zajamčenih vlog. Poleg tega je bil sklep dopolnjen
še v delu likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog, saj se je možnost nalaganja likvidnih sredstev
bank iz domačih vrednostnih papirjev razširila še na kvalitetne tuje dolžniške in lastniške vrednostne
papirje. Zaradi sprememb kontnega okvira za banke in hranilnice v februarju 2004 pa je bilo potrebno
spremeniti in dopolniti tudi Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah. 

g) Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

S spremembo sklepa v marcu 2003 se je dopolnil nabor pisnih poročil o veliki izpostavljenosti za
banke, ki so v skladu s Sklepom o kapitalski ustreznosti zavezane k izračunavanju in izpolnjevanju
kapitalskih zahtev za tržna tveganja. Manjša dopolnitev sklepa je sledila v juliju 2003 v delu
spremenjenih omejitev za izpostavljenost banke do oseb v posebnem razmerju, kar je bila posledica
dopolnitve Zakona o bančništvu ter v delu izenačitve izpostavljenosti do druge banke na osnovi poslov
z izvedenimi instrumenti z izpostavljenostjo iz drugih naslovov. Z dopolnitvijo sklepa v aprilu 2004 se
je uvedlo evidenčno poročanje o izpostavljenosti do nekaterih oseb (pravne osebe, katerih člani
nadzornega sveta so istočasno tudi člani uprave, člani nadzornega sveta oziroma prokuristi banke in
pravne osebe, ki niso banke in ki so posredno ali neposredno imetniki delnic banke, na podlagi katerih
imajo najmanj 5% in največ 9,99% glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu banke), kar pomeni, da
za izpostavljenosti do teh oseb ne velja predpisana omejitev v višini 20% oziroma 200% kapitala
banke. Namen omenjenih dopolnitev sklepa je bil predvsem ohraniti enak obseg pridobljenih
informacij kot pred zadnjo spremembo Zakona o bančništvu in na ta način vzpostaviti sistematično
spremljavo tovrstnih izpostavljenosti. 

h) Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

Za banke, ki so skladno s Sklepom o kapitalski ustreznosti zavezane k izračunavanju in izpolnjevanju
kapitalskih zahtev za tržna tveganja, so se s spremembo v marcu 2003 dopolnila oziroma razširila
poročila o kapitalu in kapitalski ustreznosti. V aprilu 2004 so se zaradi usklajevanja z osnovno bančno
direktivo nekoliko spremenila določila sklepa glede tehtanja bilančnih postavk, ostale spremembe v
delu zunajbilančnih postavk ter postavk trgovanja oziroma kapitalskih zahtev za tržna tveganja pa so
bile izvedene zaradi večje preglednosti v samem poročanju. Opravljena je bila tudi pravna redakcija
besedila sklepa v delu podrejenih 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 kapitala.
Vsebinska sprememba je sledila tudi v zamenjavi instituta soglasja Banke Slovenije z institutom
predhodnega obvestila v primerih, ko banka namerava predčasno vrniti podrejeni dolg zaradi
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 multilateralnih razvojnih bank dodana
nova agencija (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) v skladu z Direktivo 2004/69/EC.  
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8. 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
ureditve3 oddelka Nadzora bančnega poslovanja nadaljevala z intenzivnimi aktivnostmi in pripravo na
nove standarde bančnega poslovanja, ki bodo stopili v veljavo konec leta 2006.

Slovenska kvantitativna študija učinkov 

Sodelovanje z bankami smo v okviru Odbora za Basel II pri Združenju bank Slovenije v letu 2003
zaokrožili z izvedbo Slovenske kvantitativne študije učinkov (v nadaljevanju: SiQIS)4, s pomočjo
katere smo pridobili prve kvantitativne ocene vpliva spremenjenih pravil za izračun kapitalske
ustreznosti slovenskega bančnega sistema5. S študijo je Banka Slovenije nameravala ovrednotiti
učinek sprememb v standardiziranem pristopu za določanje kapitalskih zahtev za kreditno tveganje ter
učinek novo definiranih kapitalskih zahtev za operativno tveganje, izračunanih ob uporabi
enostavnega ali standardiziranega pristopa. 

Za banke bodo rezultati SiQIS koristna informacija pri sprejemanju strategij za čimbolj učinkovito
pripravo na novo evropsko kapitalsko ureditev. Na tej podlagi bodo namreč lažje ocenile, kakšne bi
bile njihove minimalne kapitalske zahteve6 v primeru, da se ne odločijo za uporabo katerega izmed
bolj naprednih in posledično kompleksnejših pristopov za izračunavanje kapitalskih zahtev. Ne glede
na to pa bo tudi uporaba najenostavnejših pristopov v bankah terjala določene spremembe, tako z
vidika oblikovanja zahtevanih podatkovnih podlag kot z vidika pristopov k spremljanju tveganj in
njihovem upravljanju.

S SiQIS smo želeli identificirati tudi odprta vprašanja ter podatkovne in druge zahteve, na osnovi česar
bodo banke lažje pristopile k iskanju potrebnih rešitev. Za Banko Slovenije kot pristojnega regulatorja
slovenskih bank bodo rezultati SiQIS hkrati pomemben mehanizem pri sprejemanju nacionalnih
diskrecijskih odločitev, ki omogočajo prikrojitev univerzalnega pristopa specifičnim razmeram v vsaki
posamezni državi.

V okviru priprav na izvedbo SiQIS sta pri Odboru za Basel II delovali dve delovni skupini in sicer
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 slovenskih podjetij. Na podlagi izračuna

                                                     
3 V procesu spreminjanja sta dve evropski direktivi, ki opredeljujeta področje kapitalske ureditve kreditnih
institucij (bank in hranilnic) in borzno posredniških družb: zbirna bančna direktiva (2000/12/EC) in CAD
direktiva (93/9/EEC).
4 SiQIS paket je bil sestavljen iz SiQIS tabel, Pojasnil za izpolnjevanje SiQIS tabel in Vprašalnika Banke
Slovenije o pripravah na nov kapitalski sporazum in o standardiziranem pristopu za določitev kapitalskih zahtev
za kreditno tveganje (v nadaljevanju: SiQIS vprašalnik).
5 V sistem smo vključili le banke s sedežem v Republiki Sloveniji, saj so od 1.5.2004 dalje le-te banke pod
neposrednim nadzorom Banke Slovenije. V sistem tako ni vključena nobena podružnica tuje banke, poleg tega
pa v sistem zaradi specifičnega namena poslovanja niso vključene niti obe hranilnici niti Slovenska izvozna
družba. Prav tako v sistem ni vključena banka v likvidaciji.
6 Opozarjamo, da v skladu s predlogom novelirane zbirne bančne direktive (2000/12/EC) z dne 14.7.2004, ki bo
za Republiko Slovenijo kot polnopravno članico EU obvezujoča, se ne bo več izračunavalo količnika kapitalske
ustreznosti, temveč se bo ugotavljalo le, ali ima banka dovolj velik znesek kapitala za pokrivanje vseh
minimalnih kapitalskih zahtev oz. vseh vrst tveganj, ki jim je zaradi poslovanja izpostavljena, ali pa je le-ta
premajhen.
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vrednosti in določitve pomembnosti izbranih kazalnikov so bili komitenti bank za namen SiQIS
prerazvrščeni v devet bonitetnih razredov, metodološko in vsebinsko primerljivih z razredi
bonitetnih ocen mednarodno priznanih bonitetnih institucij. Bistvo novega standardiziranega
pristopa za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje je namreč uporaba bonitetnih ocen
priznanih zunanjih bonitetnih institucij kot podlage za določitev uteži za tehtanje terjatev bank do
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 lotila mapiranja
poslovnih aktivnosti bank glede na seznam standardnih poslovnih področij, definiranih s strani
Baselskega odbora za bančni nadzor. Izdelala je računovodsko podprto definicijo bruto prihodka,
ki predstavlja indikator operativnega tveganja. Na podlagi ocene bruto prihodka po posameznih
poslovnih področjih so banke izračunale kapitalsko zahtevo za operativno tveganje po enostavnem
in/ali standardiziranem pristopu. 

Pomembnejša vprašanja, ki bi lahko vplivala na natančnost rezultatov in izbor nacionalnih diskrecij
glede na trenutno stanje slovenskega bančnega sistema, smo izpostavili v SiQIS vprašalniku, ki
predstavlja kvalitativni del SiQIS.

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 okviru katerih bi bili
rezultati SiQIS še vedno zadosti zadovoljivi pokazatelji vpliva novih oziroma spremenjenih
kapitalskih pravil na kapitalsko ustreznost bank. Ker so kljub temu imele banke s pridobivanjem
zahtevanih podatkov po stanju na dan 30.09.2003 precej težav, je bila ocena kakovosti SiQIS
podatkov pred samo izdelavo sistemske analize vpliva novih kapitalskih pravil nujno potrebna. Le-to
smo v Nadzoru bančnega poslovanja izvedli tako, da smo neto vrednosti pri bilančnih in klasičnih
zunajbilančnih postavkah ter kreditne nadomestitvene vrednosti pri izvedenih finančnih instrumentih
primerjali z vrednostmi, ki so jih banke poslale v okviru rednega poročanja o kapitalski ustreznosti za
stanje na dan 30.09.2003. Zaradi ugotovljenih velikih odstopanj pri posameznih bankah smo nato sami
popravili oziroma prilagodili prejete SiQIS podatke glede na podatke iz rednih poročil, saj nismo
želeli banke še dodatno obremenjevati in tako zahtevati ponovno izpolnitev SiQIS tabel. V okviru
omenjene, časovno zelo zamudne prilagoditve SiQIS podatkov smo upoštevali enako porazdelitev
bonitetnih ocen znotraj posamezne postavke, kot so jo banke navedle v svojih prvotno poslanih SiQIS
tabelah. Po opravljeni prilagoditvi podatkov po vsaki banki posebej, smo prilagojene neto vrednosti
oz. kreditne nadomestitvene vrednosti tehtali z novimi ustreznimi utežmi tveganja. Šele zatem smo
izvedli agregacijo tveganju prilagojenih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter posledično izračun
kapitalskih zahtev za kreditno tveganje sistema po novih kapitalskih pravilih ob uporabi
standardiziranega pristopa za kreditno tveganje.

SiQIS tabele, namenjene izračunu kapitalskih zahtev za kreditno tveganje, so bile zaradi nacionalnih
diskrecij v določenih segmentih bančnega portfelja zasnovane opcijsko, pri čemer je potrebno
poudariti, da so morale banke vnesti podatke in opraviti izračune po vseh opcijah. Posledično smo
lahko sistemsko analizo vpliva novih kapitalskih pravil izvedli po 128 scenarijih oz. različnih
kombinacijah diskrecijskih odločitev, izmed katerih smo nato identificirali:

− optimistični scenarij oz. scenarij, ki je za sistem najbolj ugoden, saj bi v okviru tega scenarija oz.
izbora diskrecijskih odločitev sistem realiziral najnižje kapitalske zahteve za kreditno tveganje, in

− 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 SiQIS vprašalnika smo izmed vseh možnih 128 scenarijev izbrali
tudi t.i. realistični scenarij, ki naj bi z vidika izbora nacionalnih diskrecij najbolj ustrezal trenutnemu
stanju slovenskega bančnega prostora.
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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
kreditno tveganje in enostavnega pristopa za operativno tveganje), vpliv nove evropske kapitalske
ureditve na višino kapitalskih zahtev slovenskega bančnega sistema v primeru treh pomembnejših
scenarijev sledeč:

− Po 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 za
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%.

Ugotovljeno je bilo tudi, da bi nižje kapitalske zahteve za operativno tveganje ob uporabi
standardiziranega pristopa namesto enostavnega pristopa od devetih bank realizirala le ena banka, in
sicer bi bile v njenem primeru kapitalske zahteve za operativno tveganje ob uporabi standardiziranega
pristopa za 1,31% nižje kot ob uporabi enostavnega pristopa.

Z rezultati analize SiQIS tabel in analize SiQIS vprašalnika so bile seznanjene vse institucije (banke,
podružnica tuje banke, hranilnici in Slovenska izvozna družba), ki so sodelovale v SiQIS. Prav tako so
bili rezultati predstavljeni Svetu Banke Slovenije.

Prvi posvetovalni dokument o uvedbi internih bonitetnih sistemov

Med pomembne novosti na področju pristopov za izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje
vsekakor sodijo tudi pristopi, ki temeljijo na internih bonitetnih ocenah, oziroma IRB pristopi, za
katere so nekatere banke že izkazale interes. Zaradi kompleksnosti IRB pristopov je za zainteresirane
banke izredno pomembno, da se začnejo pravočasno pripravljati na njihovo implementacijo. Če želijo
začeti uporabljati osnovni IRB pristop že ob uveljavitvi Basla II konec leta 2006, so morale do sedaj
že aktivirati interne projektne aktivnosti za implementacijo novih določil. V Banki Slovenije smo se
zato odločili, da začnemo z bankami pravočasno voditi posvetovanja o njihovi pripravljenosti za
uporabo IRB pristopov, saj je to predpogoj za zgodnjo identifikacijo vseh odprtih vprašanj. 

V ta namen smo se odločili preliminarno oceniti splošne aktivnosti in pripravljenost bank za uvedbo
novih pristopov, in sicer na področjih kot so upravljalski pregled, skladnost z minimalnimi zahtevami,
kvaliteta podatkov in načrt uvedbe. 

Prvi posvetovalni dokument o uvedbi internih bonitetnih sistemov je zasledoval več ciljev, ki zadevajo
IRB pristope. Z njegovo pomočjo se Banka Slovenije želi:

• posvetovati s slovenskimi bankami o njihovih načrtih in načinih za doseganje skladnosti s
standardi in minimalnimi zahtevami, potrebnimi za pridobitev soglasja za uporabo IRB pristopov;

• oceniti trenutno pripravljenost bank za izpolnjevanje prioritetnih kvalifikacijskih kriterijev za
uporabo IRB pristopov;

• določiti obseg in relativno pomembnost posameznih portfeljev, kot so opredeljeni v okviru IRB
pristopov, kar bo v pomoč pri odločanju o vrsti odprtih vprašanj Basla II oz. uvedbe IRB pristopa,
predvsem kar zadeva uveljavitev nacionalnih diskrecij;

• identificirati prioritete za podporo bankam pri uvedbi IRB pristopov in načrtovati interne priprave
Banke Slovenije za področja, ki so najbolj relevantna za slovenski bančni sektor.
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Priporočila za upravljanje z operativnim tveganjem pri enostavnem in standardiziranem pristopu
 
Skupina za implementacijo novega kapitalskega sporazuma pripravlja tudi usmeritve bankam za
razvoj okvira upravljanja z operativnim tveganjem po enostavnejših pristopih. Nova baselska načela
upravljanja z operativnim tveganjem namreč bankam nalagajo številne zahteve povezane s štirimi
elementi upravljanja operativnega tveganja: identifikacijo, ocenjevanjem, spremljanjem in
zmanjševanjem/kontrolo operativnega tveganja. V ta namen je Baselski odbor za bančni nadzor izdal
poseben dokument o trdnih načelih upravljanja z operativnim tveganjem, ki vsebuje osnovna načela na
katera se lahko banke in nadzorniki na tem področju oprejo. Za preoblikovanje baselskih načel v
priporočila s podrobnim tolmačenjem smo se v Banki Slovenije odločili, ker želimo tudi s tem
motivirati banke k pravočasnim in celovitim pripravam na baselski način upravljanja z operativnim
tveganjem.

Posebnost baselskih načel upravljanja z operativnim tveganjem je v tem, da v prvem koraku zahtevajo
od bank interno identifikacijo in ocenjevanje lastnih operativnih tveganj, ki so jim izpostavljena. Gre
za organizacijsko in finančno zelo intenzivne procese, ki jih morajo banke vzpostaviti na vseh nivojih
organizacije in ki zahtevajo pazljivo načrtovanje aktivnosti in resursov. Prav tako je pomembno, da
banka spremlja svoja operativna tveganja, kar z drugimi besedami pomeni zbiranje podatkov o
realiziranih škodnih dogodkih v interno bazo podatkov ter vzpostavitev procesa poročanja o njih vsem
vodstvenim nivojem. Tudi ta del okvira upravljanja z operativnim tveganjem je lahko finančno zelo
drag, saj zahteva razvoj interne baze podatkov za operativno tveganje ter usposobitev ljudi za vnos
podatkov. V okviru zadnjega dela okvira upravljanja z operativnim tveganjem banka vzpostavi
sisteme in procese internih kontrol pri identificiranih lastnih operativnih tveganjih ter jih poskuša z
njihovo pomočjo čimbolj kontrolirati in zmanjševati. Že kratka obrazložitev posameznih delov okvira
upravljanja z operativnim tveganjem nakazuje na kompleksnost celotnega projekta, ki mora temeljiti
na strateških usmeritvah uprave banke ter na primerni organizaciji razvoja.

Razvoj okvira upravljanja z operativnim tveganjem v bankah tudi sicer tesno spremljamo. V letu 2003
in prvi polovici 2004 smo bankam poslali dve anketi, na eno še nismo dobili odgovorov, ker trenutno
poteka izpolnjevanje v bankah. Anketa vsebuje zelo usmerjena vprašanja z možnostjo enostavnih
odgovorov, ki bodo bankam prikazala realno stanje razvoja okvira upravljanja glede na baselska
priporočila upravljanja z operativnim tveganjem. Rezultati ankete bodo Banki Slovenije v pomoč pri
načrtovanju individualnih sestankov ter praktičnih pregledov v bankah kot enim izmed načinov
pravočasne motivacije bank ter praktičnega spremljanja aktivnosti v bankah.

Komunikacija z bankami in strokovno javnostjo

Med Banko Slovenije in bankami smo vzpostavili intenzivno komunikacijo o strokovni problematiki
Basla II tako preko Odbora za Basel II, številnih predavanj o kreditnem in operativnem tveganju preko
Združenja bank Slovenije, marsikdaj pa organiziramo tudi individualna predavanja v bankah samih.
Posamezni člani skupine redno objavljajo tudi strokovne članke v Bančnem vestniku in drugih
strokovnih revijah in zbornikih. 

Vse aktualne publikacije in dokumenti v zvezi z Baslom II oz. novo evropsko kapitalsko ureditvijo so
redno objavljane tudi na spletni strani Banke Slovenije do katere je možno dostopiti s pomočjo
naslednjega URL naslova: http://www.bsi.si/html/basel2/default.htm .

http://www.bsi.si/html/basel2/default.htm
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9. PLAČILNI SISTEMI

Prilagajanje obstoječih sistemov plačil malih vrednosti v Sloveniji in opravljeni pregledi
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 dolžni 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 2003 posredovati
dokumentacijo o obstoječem načinu izvajanja poravnav, do konca junija 2003 pa dokumentacijo, že
usklajeno z zahtevami ZPlaP in sklepa o poravnavah. Na tej podlagi in na osnovi informativnega
pregleda pri upravljavcih plačilnega sistema je Banka Slovenije do konca oktobra 2003 upravljavcem
izdala zahteve po organizacijsko-tehničnih prilagoditvah plačilnih sistemov, ki so se deloma nanašale
na formalne pogoje glede dokumentacije oziroma oblikovanja pravil plačilnega sistema, predvsem pa
na obvladovanje finančnih in operativnih 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 upravljavec kliringa NLB
in Abanka Vipa d.d. kot upravljavec kliringa Visa morajo do polne uskladitve z zahtevami Banki
Slovenije sproti poročati o napredku pri izpolnjevanju posameznih priporočil.

Banka Slovenije je v aprilu in juniju 2004 tudi že izvedla redni pregled dveh upravljavcev plačilnih
sistemov, in sicer Bankarta in Banke Koper.

Cilj pregleda plačilnih sistemov je bil ugotoviti stanje glede spoštovanja pravne podlage, in sicer z
vidika usklajenosti z zahtevami ZPlaP, sklepa o poravnavah in priporočili Banke Slovenije glede
organizacijsko-tehničnih prilagoditev, ki so bila izdana na podlagi sklepa o poravnavah oktobra 2003.
V tem okviru je bila obravnavana zanesljivost, varnost in učinkovitost delovanja plačilnih sistemov, ki
ju 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 usmeritve Temeljnih
načel. Metodologija podaja osnovne kriterije in vprašalnik, po katerem je mogoče presojati o
usklajenosti posameznega plačilnega sistema s Temeljnimi načeli.

Po obvestilu upravljavcev o zaključku usklajevanja bo Banka Slovenije ponovno ugotavljala
morebitna odstopanja oziroma v primeru popolne usklajenosti z zahtevami presodila, da se lahko šteje,
da ima upravljavec plačilnega sistema dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema.

Pan-evropski plačilni sistemi

V okviru priprav na vstop v Evropsko unijo (EU), je Banka Slovenije v letu 2003 pričela s pripravo
izhodišč glede vključitve Slovenije v sistema TARGET in STEP2, pri čemer so se v 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 evrih v
realnem času. Sistem TARGET sestavlja 15 nacionalnih sistemov bruto poravnave v realnem času
(BPRČ) in sistem Evropske centralne banke, ki so med seboj povezani tako, da omogočajo enotno
platformo za izvajanje čezmejnih plačil. Cilj sistema je zagotoviti podporo izvajanju monetarne
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politike evrosistema in zagotavljati varno, zanesljivo in učinkovito izvajanje plačil v tem okviru, s
temeljnim namenom prispevati k integraciji in stabilnosti evro denarnega trga. 

Vključitev v sistem TARGET je s pridružitvijo Slovenije Evropski uniji postala aktualna tudi za
Slovenijo. Pri tem je potrebno poudariti, da so dobile nekdanje države pristopnice z vstopom v
Evropsko unijo pravico, ne pa tudi obveznosti sodelovanja v sistemu, medtem ko bodo morale z
vključitvijo v Ekonomsko in monetarno unijo (EMU) postati tudi članice sistema TARGET. Evropski
sistem centralnih bank je tudi že začel s pripravami na uvedbo naslednje generacije sistema TARGET
(TARGET2), ki naj bi omogočil nemoten pristop novih držav. 

Sprejetje Uredbe o čezmejnih plačilih v evrih (2560/2001/EC), ki zahteva izenačitev cen storitev
izvrševanja domačih in čezmejnih kreditnih plačil malih vrednosti v evrih (trenutno do 12.500 EUR,
kasneje pa do 50.000 EUR), je narekovalo tudi spremembe v pan-evropski plačilni infrastrukturi za
plačila malih vrednosti. 

V tem okviru je EBA (Euro Banking Association), ki že od leta 1999 postopoma razvija in upravlja
pan-evropske plačilne sisteme za plačila v evrih (EURO1 za plačila velikih vrednosti, STEP1 za
plačila majhnih vrednosti), vzpostavila sistem STEP2. Ta sistem, ki obenem predstavlja prvi korak k
vzpostavitvi pan-evropske klirinške hiše, omogoča avtomatsko procesiranje masovnih plačil malih
vrednosti v evrih in s tem znižanje stroškov čezmejnih plačil v evrih oz. njihovo izenačitev s stroški
domačih plačil. 

Sistem je zanimiv tudi za banke v Sloveniji, posebej glede na zahtevo ECB, da naj bi do konca leta
2004 vse banke iz držav pristopnic omogočile sprejem plačil oziroma bile dosegljive preko tega
sistema. Tematika je bila decembra 2003 obravnavana na Odboru za plačilne storitve, ki je pristojen za
sprejem strateških odločitev na področju plačilnih sistemov. Ob upoštevanju predvidenega majhnega
števila plačil in relativno visokih stroških neposredne udeležbe v sistemu so se banke izrekle za
vzpostavitve enotne vstopne točke, ki bo omogočala enakopraven oziroma nevtralen dostop do sistema
vsem bankam. Na tej podlagi je Banka Slovenije pričela z aktivnostmi za vključitev v sistem STEP2,
ki je načrtovana za november 2004.

Integrirani sistem plačil malih vrednosti

Odbor za plačilne storitve, ustanovljen v oktobru 2002 na podlagi medbančnega Dogovora o
sodelovanju na področju izvrševanja plačil malih vrednosti, je v letu 2003 nadaljeval z aktivnostmi v
smeri integriranja sistemov plačil malih vrednosti.

V tem okviru je bil v juniju pripravljen koncept postavitve klirinške družbe, ki je izpostavil dve
možnosti, nadgradnjo obstoječega sistema (Bankart) in ustanovitev novega pravnega subjekta. Z
namenom podrobnejše proučitve obeh možnosti, predvsem z vidika časovne izvedljivosti in stroškov,
je Banka Slovenije objavila zahteve za ponudbo oziroma izdelavo študije o vzpostavitvi klirinške
družbe. 

V nadaljevanju je bila pozornost usmerjena predvsem na analizo možnosti nadgradnje obstoječih shem
plačil v okviru Zbirnega centra (Bankart) v plačilne sisteme. Tema je bila predstavljena na seji Odbora
za plačilne storitve decembra 2003, medtem ko se bodo aktivnosti iz tega naslova, deloma tudi v
sklopu usklajevanja obstoječih plačilnih sistemov na podlagi sklepa o poravnavah, nadaljevale v letu
2004.

Odbor za plačilne storitve je v letu 2003 obravnaval tudi informacije v zvezi z dogajanjem na področju
vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih (SEPA - Single Euro Payment Area), predvsem
vključevanjem v pan-evropska plačilna sistema, TARGET (za plačila velikih vrednosti) in STEP2 (za
plačila malih vrednosti).
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10. 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 52 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 pripravo podzakonske
regulative, spremljanje EU bančnih direktiv, Baselskih priporočil itd., 2 pravnika, 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 dobil nove
naloge (nadzor na konsolidirani osnovi, nadzor pravnih in fizičnih oseb v primeru utemeljenega suma,
da opravljajo bančne storitve, ne da bi za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije, nadzor hranilno
kreditnih služb, itd.), nove naloge pa je dobil Nadzor bančnega poslovanja tudi po Zakonu o
potrošniških kreditih, Zakonu o preprečevanju pranja denarja in Zakonu o plačilnem prometu. 

Poleg skrbnega kadrovanja novih sodelavcev v Nadzoru bančnega poslovanja, od katerih ima več kot
80% sodelavcev univerzitetno izobrazbo, je precej pozornosti namenjene izobraževanju. Praktične
izkušnje zaposlenih se prepletajo s krajšimi izobraževalnimi oblikami (v obliki seminarjev, delavnic,
študijskih obiskov) in/ali dopolnjujejo s teoretičnimi spoznanji predvsem na podiplomskem študiju. 

Poglavitne naloge, ki jih opravljajo v posameznih odsekih so:

Izdajanje dovoljenj

• obdelovanje vlog in priprava poročil za izdajo dovoljenj,
• priprava in razlaga odločb o izdanih dovoljenjih,
• kontrola izvajanja izdanih odločb,
• priprava podzakonskih predpisov na področju izdajanja dovoljenj,
• svetovanje pri izvajanju predpisov s področja izdajanja dovoljenj itd.

Analize bančnega poslovanja (off-site)

• 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, 
• priprava sistemske podlage za izvajanje nadzora,
• spremljanje EU direktiv, Baselskih priporočil itd. na področju nadzora,
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• 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. 

Pregled bančnega poslovanja (on-site)

• priprava na kontrolo v bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah,
• kontroliranje poslovanja v bankah, hranilnicah in hranilno kreditnih službah, izdelava 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,
• sodelovanje pri ugotavljanju pogojev za uvedbo prisilne likvidacije banke ali hranilnice,
• sodelovanje pri ugotavljanju pogojev in odločanju o razlogih za stečaj banke ali hranilnice,
• v izjemnih primerih upravljanje in vodenje bank in hranilnic,
• sodelovanje  z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami itd. 

Priloge:
• Dodatek 1: Organizacijska struktura nadzora bančnega poslovanja,
• Dodatek 2: Število in lastništvo bank in hranilnic,
• Dodatek 2a: Deleži tujih oseb, države in drugih domačih oseb v kapitalu, bilančni vsoti, kreditih in

depozitih nebančnega sektorja
• Dodatek 3: Bilančne vsote in zunajbilančne obveznosti bank in hranilnic,
• Dodatek 4: Krediti nebančnemu sektorju in obveznosti do nebančnega sektorja bank in hranilnic,
• Dodatek 5: Bilančne vsote in tržni deleži bank,
• Dodatek 5a: Bilančne vsote in tržni deleži hranilnic in hranilno kreditnih služb, 
• Dodatek 6: Bilanca stanja bank,
• Dodatek 7: Struktura bilance stanja bank,
• Dodatek 8: Izkaz poslovnega izida bank,
• Dodatek 9: Struktura izkaza poslovnega izida bank,
• Dodatek 10: Postavke izkaza poslovnega izida bank v prihodkih bank,
• Dodatek 11: 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.



D O D A T K I

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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ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NADZORA BANČNEGA POSLOVANJA NA DAN 30.06.2004

DODATEK 1



DODATEK 2

ŠTEVILO IN LASTNIŠTVO BANK IN HRANILNIC

1. Število bank in hranilnic v Sloveniji 1)

 Leto2) 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 25 25 21 20 20 19
 Hranilnice 6 3 3 2 2 2

2. Število bank v večinski tuji lasti 3)

 Leto2) 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 5 6 5 6 6 6

3. Število bank v večinski državni lasti 4)

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 3 3 3 2 2 2

1)  Upoštevane so le delujoče banke in hranilnice.
2)  Podatki od leta 1999 vključujejo podružnico tuje banke v Sloveniji.
3)  Lastništvo tujih oseb nad 50%. Vse hranilnice so v 100% lasti domačih oseb.
4)  Lastništvo države nad 50%. 



DODATEK 2a

Lastniški deleži v kapitalu na dan 31.12.2002

15,7%

16,8%

20,3%

47,2%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači

Lastniški deleži merjeni z bilančno vsoto na dan 
31.12.2002

16,8%

17,9%

24,9%

40,4%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači

Lastniški deleži merjeni z deležem kreditov nebančnemu 
sektorju na dan 31.12.2002

19,9%

16,7%

22,8%

40,6%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači

Lastniški deleži merjeni z deležem depozitov nebančnega 
sektorja 31.12.2002

15,0%

18,1%

26,2%

40,7%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači

Lastniški deleži v kapitalu na dan 31.12.2003

16,6%

15,8%

19,4%

48,2%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači

Lastniški deleži merjeni z bilančno vsoto na dan 
31.12.2003

18,7%

17,3%

23,8%

40,2%

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

21,0%

16,1%

22,0%

40,9%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači

Lastniški deleži merjeni z depoziti nebančnega sektorja 
na dan 31.12.2003

15,1%

17,8%

26,0%

41,2%

tujci nad 50% v upravljanju tujci pod 50% v upravljanju
država drugi domači



DODATEK 3

BILANČNE VSOTE IN ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
BANK IN HRANILNIC

4. Bilančne vsote bank in hranilnic
v mia SIT

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 2.629,2 3.125,3 3.876,8 4.556,6 5.057,5 5.339,3
 Hranilnice 10,8 12,1 14,9 15,0 19,7 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 14,2 18,9 24,0 17,5 11,0 5,6
 Hranilnice 15,9 11,5 23,5 0,8 31,0 13,3

5. Tvegane zunajbilančne obveznosti 1) 

v mia SIT

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 568,5 701,7 820,2 899,7 1.056,2 1.136,3
 Hranilnice 0,088 0,038 0,062 0,152 0,203 0,332

5.a. Stopnje rasti tveganih zunajbilančnih obveznosti 
v %

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 12,9 23,4 16,9 9,7 17,4 7,6
 Hranilnice -5,5 -56,2 60,0 147,0 33,6 63,6

1)  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.



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 1.387,5 1.635,2 1.913,9 2.182,1 2.538,1 2.791,2
 Hranilnice 8,8 10,8 12,8 11,4 14,7 16,9

6.a. Stopnje rasti kreditov nebančnemu sektorju
v %

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 25,2 17,9 17,0 14,0 16,3 10,0
 Hranilnice 23,8 22,4 19,2 -11,1 29,1 14,7

7. Obveznosti do nebančnega sektorja
v mia SIT

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 1.859,0 2.157,5 2.761,7 3.149,4 3.294,5 3.402,7
 Hranilnice 7,7 9,5 11,0 12,8 16,4 18,0

7.a. Stopnje rasti obveznosti do nebančnega sektorja
v %

 Leto 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Banke 11,5 16,1 28,0 14,0 4,6 3,3
 Hranilnice 28,5 23,6 15,4 16,5 28,2 9,4



DODATEK 5

v mio  SIT v %

 Banke
31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 30.06.2004 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 30.06.2004

1  Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 750.652  916.451  1.376.656  1.619.165  1.717.258  1.744.029  28,6  29,3  35,5  35,5  34,0  32,7  
2  Nova Kreditna banka d.d. Maribor 310.206  354.707  447.175  517.538  544.035  578.620  11,8  11,3  11,5  11,4  10,8  10,8  
3  Abanka Vipa d.d. Ljubljana 148.376  186.985  253.996  389.273  432.426  494.990  5,6  6,0  6,6  8,5  8,6  9,3  
4  SKB d.d. Ljubljana 295.916  306.678  365.616  360.095  391.675  389.205  11,3  9,8  9,4  7,9  7,7  7,3  
5  Banka Celje d.d. Celje 154.463  183.544  224.270  275.658  324.648  359.611  5,9  5,9  5,8  6,0  6,4  6,7  
6  Banka Koper d.d. Koper 154.146  189.452  233.960  282.116  305.985  330.853  5,9  6,1  6,0  6,2  6,1  6,2  
7  Gorenjska banka d.d. Kranj 121.180  146.190  189.445  227.130  245.749  257.282  4,6  4,7  4,9  5,0  4,9  4,8  
8  Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana 83.455  95.164  128.332  175.999  229.214  255.400  3,2  3,0  3,3  3,9  4,5  4,8  
9  Raiffeisen Krekova banka d.d. Maribor 57.041  65.225  75.842  92.578  126.872  137.931  2,2  2,1  2,0  2,0  2,5  2,6  
10  Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Ljubljana 10.391  23.473  37.722  59.990  87.338  112.481  0,4  0,8  1,0  1,3  1,7  2,1  
11  Probanka d.d. Maribor 40.789  47.806  63.284  79.167  102.162  111.112  1,6  1,5  1,6  1,7  2,0  2,1  
12  Poštna banka Slovenije d.d. Maribor 47.369  58.409  73.782  87.965  101.215  107.220  1,8  1,9  1,9  1,9  2,0  2,0  
13  Banka Domžale d.d. Domžale, Bs NLB 37.438  44.875  60.716  70.773  77.493  79.946  1,4  1,4  1,6  1,6  1,5  1,5  
14  Volksbank-Ljudska banka d.d. Ljubljana 23.335  30.653  38.097  46.477  71.025  76.598  0,9  1,0  1,0  1,0  1,4  1,4  
15  Koroška banka d.d. Sl. Gradec, Bs NLB 37.479  45.817  54.903  61.778  67.436  70.257  1,4  1,5  1,4  1,4  1,3  1,3  
16  Deželna banka Slovenije d.d. Ljubljana 40.747  48.105  56.382  61.751  67.506  67.121  1,5  1,5  1,5  1,4  1,3  1,3  
17  Factor banka d.d. Ljubljana 17.142  24.879  32.682  43.881  55.133  64.898  0,7  0,8  0,8  1,0  1,1  1,2  
18  Kaerntner Sparkasse, podružnica v Sloveniji 1.254  10.063  21.033  33.660  47.937  55.466  0,0  0,3  0,5  0,7  0,9  1,0  
19  Banka Zasavje d.d. Trbovlje, Bs NLB 25.900  30.174  36.771  39.764  43.368  46.242  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,9  
20  S I B  d.d. Ljubljana 23.444  28.591  36.826  31.878  18.982  0,9  0,9  0,9  0,7  0,4  
21  Banka VIPA d.d. Nova Gorica 53.702  60.103  69.277  2,0  1,9  1,8  
22  Dolenjska banka d.d. Novo mesto 86.632  99.734  3,3  3,2  
23  Pomurska banka d.d. M. Sobota, Bs NLB 61.339  73.376  2,3  2,3  
24  Banka Velenje d.d. Velenje, Bs NLB 37.278  41.609  1,4  1,3  
25  Banka Societe Generale d.d. Ljubljana 9.567  13.225  0,4  0,4  

 Skupaj 2.629.240  3.125.289  3.876.768  4.556.637  5.057.459  5.339.262  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Bilančne vsote

BILANČNE VSOTE IN TRŽNI DELEŽI BANK

Tržni delež



DODATEK 5a

v mio SIT, v %

Zap. HRANILNICE 
št. Bilančna vsota Tržni delež Bilančna vsota Tržni delež 

1  Delavska hranilnica d.d. 11.647  59,2  12.752  57,3  
2  Hranilnica LON d.d Kranj 8.013  40,8  9.515  42,7  

 S K U P A J 19.661  100,00  22.266  100,0  

HRANILNO KREDITNE SLUŽBE

1  Zveza HKS Slovenije Ljubljana 35.426  77,8  32.020  83,1  
2  HKS Vipava 4.062  8,9  3.836  10,0  
3  HKS Tolmin 1.537  3,4  1.543  4,0  
4  HKS Panonka Murska Sobota 1.815  4,0  1.141  3,0  
5  HKS Trebnje 1.245  2,7  
6  ZHKS Ljutomer-Križevci 671  1,5  
7  Zadružna HKS Slovenska Bistrica 429  0,9  
8  HKS Lendava 309  0,7  
9  HKS Vino Bizeljsko Brežice 33  0,1  
10  HKS Vigred Mengeš 16  0,0  
11  HKS Kapela Radenci 1  0,0  

 S K U P A J 45.544  100,0  38.539  100,0  

BILANČNE VSOTE IN TRŽNI DELEŽI HRANILNIC IN HRANILNO KREDITNIH SLUŽB

31.12.2003 30.06.2004



DODATEK 6

BILANCA STANJA

v mio SIT

Zap. Oznaka VSEBINA 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 30.06.2004
štev. bil. post.

1. A. I.  Denar v blagajni in stanje na računih pri CB 88.761  98.631  206.225  143.311  141.493  141.624  
2. A. II.  Državne obvez. in drugi vred. pap., za reesk. pri CB 0  0  0  0  0  0  
3. A. III.  Krediti bankam 252.615  364.388  396.245  381.208  345.170  354.122  
4. A. IV.  Krediti strankam, ki niso banke 1.387.452  1.635.234  1.913.914  2.182.147  2.538.083  2.791.161  
5. A. V.  Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju 584.586  638.610  835.581  1.315.586  1.486.416  1.475.319  
6. A. VI.  Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 124.036  154.570  273.735  231.553  233.265  251.022  
7. A. VII.  Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini 34.743  39.620  45.623  56.671  70.563  73.288  
8. A. VIII.  Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank 25.096  26.974  23.144  12.055  9.947  10.460  
9. A. IX.  Neopredmetena dolgoročna sredstva 8.912  11.022  18.228  26.928  30.761  30.760  

10. A. X.  Opredmetena osnovna sredstva 86.066  99.185  107.972  109.907  106.346  103.437  
11. A. XI.  Lastni deleži 2.195  1.961  916  1.204  1.478  1.480  
12. A. XII.  Vpisani nevplačani kapital 0  0  0  0  140  0  
13. A. XIII.  Druga sredstva 20.039  35.032  30.988  60.714  58.901  69.274  
14. A. XIV.  Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve 14.739  20.062  24.197  35.354  34.897  37.315  

 SKUPAJ SREDSTVA 2.629.240  3.125.289  3.876.768  4.556.637  5.057.459  5.339.262  

15. P. I.  Dolgovi do bank 309.002  399.712  455.102  587.518  841.230  999.957  
16. P. II.  Dolgovi do strank, ki niso banke 1.859.009  2.157.509  2.761.651  3.149.394  3.294.452  3.402.725  
17. P. III.  Dolžniški vrednostni papirji 44.755  69.405  110.996  176.483  216.366  185.580  
18. P. IV.  Drugi dolgovi 24.172  33.257  45.246  49.701  40.287  63.718  
19. P. V.  Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve 34.418  46.653  51.787  55.969  52.883  55.678  
20. P. VI.  Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 48.271  56.234  62.211  75.368  77.721  85.516  
21. P. VII.  Rezervacije za splošna bančna tveganja 4.502  7.644  13.860  16.252  23.580  28.030  
22. P. VIII.  Podrejene obveznosti 25.831  39.264  36.224  68.403  95.891  107.231  
23. P. IX.  Vpisani kapital 58.765  74.315  74.961  75.013  82.125  81.814  
24. P. X.  Kapitalske rezerve 13.317  9.157  39.598  40.621  45.770  48.862  
25. P. XI.  Rezerve iz dobička 152.525  158.612  160.928  194.315  211.201  217.083  
26. P. XII.  Prevrednotovalni popravki kapitala 31.736  39.152  42.559  63.510  68.846  67.075  
27. P. XIII.  Preneseni čisti poslovni izid (čisti dobiček/izguba iz prejšnjih let) 12.866  14.424  21.828  -17.147  -11.168  -8.446  
28. P. XIV.  Čisti poslovni izid (čisti dobiček/čista izguba) poslovnega leta 10.073  19.951  -184  21.238  18.275  4.441  

 SKUPAJ OBVEZNOSTI 2.629.240  3.125.289  3.876.768  4.556.637  5.057.459  5.339.262  

29. B.  ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI (od B.1. do B.4.) 1.039.117  1.416.016  3.011.822  3.038.442  3.504.124  2.278.873  

Bilančna vsota - letno povprečje 1) 2.470.110  2.863.904  3.432.868  4.146.396  4.778.512  5.166.920  
 Število bank 25  25  21  20  20  19  

1) Izračunana kot povprečje stanj konec meseca.



DODATEK 7

STRUKTURA BILANCE STANJA BANK

% od bilančne vsote konec meseca

Zap. Oznaka VSEBINA 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 30.06.2004
štev. bil. post.

1. A. I.  Denar v blagajni in stanje na računih pri CB 3,4  3,2  5,3  3,1  2,8  2,7  
2. A. II.  Državne obvez. in drugi vred. pap., za reesk. pri CB 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
3. A. III.  Krediti bankam 9,6  11,7  10,2  8,4  6,8  6,6  
4. A. IV.  Krediti strankam, ki niso banke 52,8  52,3  49,4  47,9  50,2  52,3  
5. A. V.  Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju 22,2  20,4  21,6  28,9  29,4  27,6  
6. A. VI.  Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju 4,7  4,9  7,1  5,1  4,6  4,7  
7. A. VII.  Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini 1,3  1,3  1,2  1,2  1,4  1,4  
8. A. VIII.  Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank 1,0  0,9  0,6  0,3  0,2  0,2  
9. A. IX.  Neopredmetena dolgoročna sredstva 0,3  0,4  0,5  0,6  0,6  0,6  

10. A. X.  Opredmetena osnovna sredstva 3,3  3,2  2,8  2,4  2,1  1,9  
11. A. XI.  Lastni deleži 0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  
12. A. XII.  Vpisani nevplačani kapital 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
13. A. XIII.  Druga sredstva 0,8  1,1  0,8  1,3  1,2  1,3  
14. A. XIV.  Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve 0,6  0,6  0,6  0,8  0,7  0,7  

 SKUPAJ SREDSTVA 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

15. P. I.  Dolgovi do bank 11,8  12,8  11,7  12,9  16,6  18,7  
16. P. II.  Dolgovi do strank, ki niso banke 70,7  69,0  71,2  69,1  65,1  63,7  
17. P. III.  Dolžniški vrednostni papirji 1,7  2,2  2,9  3,9  4,3  3,5  
18. P. IV.  Drugi dolgovi 0,9  1,1  1,2  1,1  0,8  1,2  
19. P. V.  Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve 1,3  1,5  1,3  1,2  1,1  1,0  
20. P. VI.  Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 1,8  1,8  1,6  1,7  1,5  1,6  
21. P. VII.  Rezervacije za splošna bančna tveganja 0,2  0,2  0,4  0,4  0,5  0,5  
22. P. VIII.  Podrejene obveznosti 1,0  1,3  0,9  1,5  1,9  2,0  
23. P. IX.  Vpisani kapital 2,2  2,4  1,9  1,6  1,6  1,5  
24. P. X.  Kapitalske rezerve 0,5  0,3  1,0  0,9  0,9  0,9  
25. P. XI.  Rezerve iz dobička 5,8  5,1  4,2  4,3  4,2  4,1  
26. P. XII.  Prevrednotovalni popravki kapitala 1,2  1,3  1,1  1,4  1,4  1,3  
27. P. XIII.  Preneseni čisti poslovni izid (čisti dobiček/izguba iz prejšnjih let) 0,5  0,5  0,6  -0,4  -0,2  -0,2  
28. P. XIV.  Čisti poslovni izid (čisti dobiček/čista izguba) poslovnega leta 0,4  0,6  0,0  0,5  0,4  0,1  

 SKUPAJ OBVEZNOSTI 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

29. B.  ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI (od B.1. do B.4.) 39,5  45,3  77,7  66,7  69,3  42,7  



DODATEK 8

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA BANK

v mio SIT

1999 2000 2001 2002 2003 jan.-jun.
2004

1. Obrestni prihodki 203.639  283.504  298.200  344.145  331.121  145.528  
2. Obrestni odhodki 108.451  157.371  182.270  200.739  185.443  75.293  
3. Neto obresti 95.188  126.134  115.930  143.407  145.678  70.235  
4. Neto opravnine (provizije) 33.726  37.858  41.523  53.962  54.907  29.733  
5. Neto finančni posli 12.059  14.442  20.805  21.205  19.490  15.340  
6. Neto ostalo -6.510  -8.193  -5.080  5.808  8.862  3.117  
7. Bruto dohodek (3+4+5+6) 134.463  170.240  173.179  224.382  228.937  118.425  
8. Operativni stroški 87.928  100.436  112.949  133.914  143.169  68.442  

- stroški dela 43.372  48.717  53.181  66.169  72.015  36.632  
9. Neto dohodek (7-8) 46.536  69.804  60.230  90.467  85.768  49.982  

10. Neto rezervacije -26.401  -37.233  -44.783  -44.450  -38.006  -20.257  
11. Dobiček pred obdavčitvijo (9-10) 20.134  32.571  15.447  46.017  47.762  29.725  
12. Davek 10.085  12.620  13.521  16.516  16.418  
13. Dobiček po obdavčitvi (11-12) 10.049  19.951  1.926  29.501  31.345  

  



DODATEK 9

STRUKTURA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA BANK

v % od povprečne bilančne vsote

1999 2000 2001 2002 2003 jan.-jun.
2004

1. Obrestni prihodki 8,2  9,9  8,7  8,3  6,9  5,7  
2. Obrestni odhodki 4,4  5,5  5,3  4,8  3,9  3,0  
3. Neto obresti 3,9  4,4  3,4  3,5  3,1  2,8  
4. Neto opravnine (provizije) 1,4  1,3  1,2  1,3  1,2  1,2  
5. Neto finančni posli 0,5  0,5  0,6  0,5  0,4  0,6  
6. Neto ostalo -0,3  -0,3  -0,2  0,1  0,2  0,1  
7. Bruto dohodek (3+4+5+6) 5,4  5,9  5,0  5,4  4,8  4,7  
8. Operativni stroški 3,6  3,5  3,3  3,2  3,0  2,7  

- stroški dela 1,8  1,7  1,6  1,6  1,5  1,4  
9. Neto dohodek (7-8) 1,9  2,4  1,8  2,2  1,8  2,0  

10. Neto rezervacije -1,1  -1,3  -1,3  -1,1  -0,8  -0,8  
11. Dobiček pred obdavčitvijo (9-10) 0,8  1,1  0,5  1,1  1,0  1,2  
12. Davek 0,4  0,4  0,4  0,4  0,3  
13. Dobiček po obdavčitvi (11-12) 0,4  0,7  0,1  0,7  0,7  



DODATEK 10

POSTAVKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA BANK V PRIHODKIH BANK

v % 

1999 2000 2001 2002 2003 jan.-jun.
2004

% od bruto dohodka

1. Neto obresti 70,8  74,1  66,9  63,9  63,6  59,3  
2. Neto opravnine (provizije) 25,1  22,2  24,0  24,0  24,0  25,1  
3. Neto finančni posli 9,0  8,5  12,0  9,5  8,5  13,0  
4. Neto ostalo -4,8  -4,8  -2,9  2,6  3,9  2,6  
5. Operativni stroški 65,4  59,0  65,2  59,7  62,5  57,8  
6. - stroški dela 32,3  28,6  30,7  29,5  31,5  30,9  
7. Neto dohodek 34,6  41,0  34,8  40,3  37,5  42,2  
8. Neto rezervacije -19,6  -21,9  -25,9  -19,8  -16,6  -17,1  
9. Dobiček pred obdavčitvijo 15,0  19,1  8,9  20,5  20,9  25,1  

10. Davek 7,5  7,4  7,8  7,4  7,2  
11. Dobiček po obdavčitvi 7,5  11,7  1,1  13,1  13,7  

% od neto dohodka

1. Neto rezervacije -56,7  -53,3  -74,4  -49,1  -44,3  -40,5  
2. Dobiček pred obdavčitvijo 43,3  46,7  25,6  50,9  55,7  59,5  
3. Davek na dobiček 21,7  18,1  22,4  18,3  19,1  
4. Dobiček po obdavčitvi 21,6  28,6  3,2  32,6  36,5  



DODATEK 11

NEKATERI KAZALCI ZA BANKE

v %

31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 30.06.2004

 I.  Količnik kapitalske ustreznosti 1.  Kapital / Tveganju prilagojena aktiva 14,0  13,5  11,9  11,9  11,5  11,1  
2.  Temeljni kapital / Tveganju prilagojena aktiva 13,9  12,6  11,3  10,0  9,8  9,2  

 II.  Kvaliteta aktive 1.  Popravki vrednosti / Dvomljive in nedonosne bilančne terjatve 50,3  45,3  44,6  38,0  35,0  34,0  
2.  Dvomljive in nedonosne bilančne terjatve / Bruto aktiva 11,0  12,4  12,8  13,3  13,6  13,3  

 III.  Profitabilnost 1.  Neto obrestna marža1) 4,1  4,7  3,6  3,7  3,2  2,9  
2.  Bruto dobiček na aktivo 0,8  1,1  0,5  1,1  1,0  1,2  
3.  Bruto dobiček na kapital 7,8  11,4  4,8  13,3  12,5  14,8  
4.  Neto odpisi, popravki in rezervacije / Neto dohodek 56,7  53,3  74,4  49,1  44,3  40,5  

 IV.  Likvidnost 1.  Povp. likvidna sredstva / Povp. vpogledni viri sredstev 25,9  23,7  27,6  30,0  22,0  20,6  
2.  Povp. vpogledni viri sredstev / Povp. skupaj pasiva brez kapitala 28,8  27,9  26,1  26,2  25,1  25,9  

 V.  Stroški poslovanja 1.  Stroški dela / Povprečna skupaj aktiva 1,8  1,7  1,6  1,6  1,5  1,4  
2.  Neto neobrestni prihodki / Operativni stroški 44,7  43,9  50,7  60,5  58,2  70,4  

1) Neto obrestna marža je izračunana kot razmerje med neto obrestmi in povprečno bruto obrestonosno aktivo. 



DODATEK 12

NEDONOSNA IN SLABA BILANČNA IN ZUNAJBILANČNA AKTIVA BANK

Nedonosna bilančna in zunajbilančna aktiva

 Vse banke 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04

 Nedonosna bil. in zunajbil. aktiva1) (v mio SIT) 152.745 185.772 232.147 256.387 271.658 267.490
 Nedonosna bil. in zunajbil. aktiva / Skupna  bilančna in 
zunajbilančna aktiva 6,5% 6,5% 7,0% 7,0% 6,5% 6,0%

Slaba bilančna in zunajbilančna aktiva 

 Vse banke 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 30.06.04
 Slaba bil. in zunajbil. aktiva2) (v mio SIT) 92.200 110.264 141.135 142.917 152.298 144.100
 Slaba bil. in zunajbil. aktiva / Skupna bilančna in

 zunajbilančna aktiva 3,9% 3,8% 4,2% 3,9% 3,7% 3,2%

1)  Nedonosna bilančna in zunajbilančna aktiva je definirana kot vse bilančne in zunajbilančne postavke razvrščene v skupine C, D in E.
2)  Slaba bilančna in zunajbilančna aktiva je definirana kot vse bilančne in zunajbilančne postavke razvrščene v skupini D in E.



DODATEK 13

STRUKTURA BRUTO SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI (BILANČNE IN ZUNAJBILANČNE) PO DEJAVNOSTIH

v mio SIT
 DEJAVNOST 31.12.1999 % 31.12.2000 % 31.12.2001 % 31.12.2002 % 31.12.2003 % 30.06.2004 %

 A. GOSPODARSKE DRUŽBE IN S. P. 2.408.524 76,0 2.849.536 74,9 3.454.096 75,0 4.187.148 77,3 4.762.318 78,3 4.992.422 77,7 
  1. Kmetijstvo, lov, gozdarstvo 15.444 0,5 16.787 0,4 18.233 0,4 23.274 0,4 26.736 0,4 28.919 0,5 
  2. Ribištvo 283 0,0 304 0,0 261 0,0 260 0,0 365 0,0 426 0,0 
  3. Rudarstvo 6.677 0,2 5.597 0,1 7.335 0,2 8.045 0,1 10.803 0,2 12.372 0,2 
  4. Predelovalne dejavnosti 413.271 13,0 500.984 13,2 609.001 13,2 695.294 12,8 805.249 13,2 862.590 13,4 
     - proiz. hrane, pijač, tobačnih izdelkov 57.671 1,8 71.332 1,9 80.739 1,8 91.939 1,7 115.970 1,9 130.461 2,0 
     - proiz. tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov 44.273 1,4 53.096 1,4 62.133 1,3 59.863 1,1 69.198 1,1 70.774 1,1 
     - lesna in papirna industrija 44.382 1,4 47.484 1,2 55.202 1,2 65.382 1,2 77.250 1,3 75.820 1,2 
     - kemična industrija 71.525 2,3 92.278 2,4 120.434 2,6 130.160 2,4 150.882 2,5 161.779 2,5 
     - kovinska in strojna industrija 97.598 3,1 132.734 3,5 164.127 3,6 196.688 3,6 233.411 3,8 261.875 4,1 
     - proizvodnja električne, optične opreme 44.454 1,4 52.027 1,4 68.552 1,5 85.657 1,6 84.886 1,4 86.641 1,3 
     - proizvodnja vozil in plovil 33.873 1,1 28.698 0,8 29.759 0,6 31.498 0,6 34.324 0,6 38.265 0,6 
     - proiz. pohiš, dr. pred. dej., reciklaža 19.496 0,6 23.335 0,6 28.055 0,6 34.107 0,6 39.328 0,6 36.975 0,6 
  5. Oskrba z elektriko, plinom, vodo 111.561 3,5 102.545 2,7 101.965 2,2 94.876 1,8 76.966 1,3 72.350 1,1 
  6. Gradbeništvo 104.720 3,3 117.258 3,1 147.056 3,2 178.051 3,3 209.532 3,4 230.322 3,6 
  7. Trgovina; popravila motornih vozil 349.269 11,0 439.910 11,6 487.220 10,6 553.582 10,2 595.908 9,8 627.288 9,8 
  8. Gostinstvo 38.837 1,2 45.599 1,2 57.482 1,2 66.336 1,2 70.100 1,2 66.306 1,0 
  9. Promet, skladiščenje, zveze 150.098 4,7 185.590 4,9 239.409 5,2 239.148 4,4 241.153 4,0 247.409 3,9 
10. Javna uprava, obramba, socialno zavarov.1) 415.732 13,1 474.973 12,5 535.862 11,6 671.977 12,4 718.942 11,8 829.514 12,9 
11. Zdravstvo, socialno varstvo 6.618 0,2 7.666 0,2 9.414 0,2 10.966 0,2 14.666 0,2 15.165 0,2 
12. Izobraževanje 2.507 0,1 2.698 0,1 2.305 0,1 2.921 0,1 2.587 0,0 2.977 0,0 
13. Druge javne, skupne in osebne storitve 19.758 0,6 22.066 0,6 30.328 0,7 35.009 0,6 42.329 0,7 45.438 0,7 
14. Finančno posredništvo2) 528.889 16,7 641.277 16,9 896.850 19,5 1.269.092 23,4 1.487.674 24,5 1.426.642 22,2 
15. Nepremičnine, najem poslovne stor. 182.119 5,7 214.662 5,6 250.510 5,4 289.378 5,3 418.885 6,9 471.027 7,3 
16. Ostalo3) 62.739 2,0 71.620 1,9 60.864 1,3 48.941 0,9 40.424 0,7 53.677 0,8 

 B. PREBIVALSTVO 468.858 14,8 534.059 14,0 685.796 14,9 740.086 13,7 803.445 13,2 842.374 13,1 

 C. TUJE OSEBE 291.397 9,2 421.071 11,1 463.480 10,1 487.034 9,0 518.135 8,5 587.679 9,2 

 SKUPAJ (A+B+C) 3.168.778 100,0 3.804.667 100,0 4.603.372 100,0 5.414.269 100,0 6.083.898 100,0 6.422.476 100,0 

1)  Vključeni so tudi vrednostni papirji države oziroma Republike Slovenije.
2)  Vključene so tudi terjatve do Banke Slovenije. 
3)  Vključena tudi zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem in eksteritorialne organizacije, združenja. 



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

Tel.: +386 1 471 81 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− 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, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev;
− opravljanje storitev plačilnega prometa;
− opravljanje skrbniških storitev.



BANKA CELJE D.D.
Vodnikova 2
3000 CELJE

Tel.: +386 3 543 10 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

BANKA KOPER D.D.
Pristaniška 14
6502 KOPER

Tel.: +386 5 665 11 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− 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.

FACTOR BANKA D.D.
Tivolska 48
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 230 66 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;



− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih
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, potovalni

čeki, bančne menice);
− 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.

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, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

HYPO ALPE ADRIA 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;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.



KOROŠKA BANKA D.D., SLOVENJ GRADEC,
BANČNA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE
Glavni trg 30
2380 SLOVENJ GRADEC

Tel.: +386 2 884 91 11

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D. MARIBOR
Slomškov trg 18
2000 MARIBOR

Tel.: +386 2 229 31 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
Vita Kraigherja 4
2505 MARIBOR

Tel.: +386 2 229 22 90

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− 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, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− 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;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni

čeki, bančne menice);
− opravljanje storitev plačilnega prometa.



PROBANKA D.D.
Gosposka ulica 23
2000 MARIBOR

Tel.: +386 2 252 05 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− finančni zakup (leasing);
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− 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.

SKB BANKA D.D. 
LJUBLJANA
Ajdovščina 4
1513 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 433 21 32

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− finančni zakup (leasing);
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov;
− storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.



SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, D.D.- v likvidaciji1

Čopova 38
1101 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 242 03 00

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.2
Kolodvorska 9
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 472 71 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
− zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb;
− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni

čeki, bančne menice);
− storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev;
− 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 komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

                                                     
1 SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d. - v likvidaciji, Ljubljana, je na skupščini dne 29.12.2003 sprejela sklep o
začetku postopka redne likvidacije. Dne 30.12.2003 pa je bila banki s strani Banke Slovenije izdana odločba, s katero se
banki omeji opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev le na posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije banke.

2 Sprememba imena  Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana v Deželna banka Slovenije d.d. je z dne 01.07.2004



BANKA DOMŽALE D.D., DOMŽALE, 
BANČNA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE
Ljubljanska cesta 62
1230 DOMŽALE

Tel.: +386 1 724 53 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

BANKA ZASAVJE D.D., TRBOVLJE,
BANČNA SKUPINA NOVE LJUBLJANSKE BANKE
Trg revolucije 25c
1420 TRBOVLJE

Tel.: +386 3 562 62 33

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− factoring;
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− opravljanje storitev plačilnega prometa.

II. Hranilnice:

DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Dalmatinova 4
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 300 02 00

Ima dovoljenje za naslednje druge finančne storitve:
− izdajanje garancij in drugih jamstev;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

poslov;
− trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;



− izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni
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;
− kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih

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, potovalni

čeki, bančne menice);
− oddajanje sefov;
− 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

Banke, ki so v državi članici EU upravičene opravljati vse oziroma posamezne bančne oziroma druge
finančne storitve iz Priloge I (Seznama dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje), k Direktivi
2000/12/ES in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije, bodisi preko
podružnice, bodisi neposredno:

Podružnice:
- Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji lahko opravlja vseh 14 storitev skladno s

Direktivo 2000/12/EC

1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev,
2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in

financiranjem trgovskih poslov,
3. finančni leasing,
4. storitve prenosa denarja,
5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in

bančnih menic),
6. garancije in prevzete obveznosti,
7. trgovanje za svoj ali tuj račun: 
a)  z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniški zapisi, potrdili o vlogah), 
b)  s tujo valuto, 
c)  s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, 
d)  z valutnimi in obrestnimi instrumenti, 
e)  s prenosljivimi vrednostnimi papirji,
8. udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev,
9. svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter

svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij,
10. denarnoposredniški posli,
11. upravljanje premoženja in svetovanje,
12. hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji,
13. storitve na področju kreditiranja,
14. oddajanje sefov.  

Neposredno:

Avstrija
1. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG , Am Stadtpark 9, 1030 Wien 
2. Posojilnica-Bank S. Jakob v Rožu  r.z.z.o.j., 9184 St. Jakob 14
3. Posojilnica-Bank Pliberk r.z.z.o.j., Völkermarkter Straße 1A , 9150 Bleiburg/Pliberk
4. Posojilnica-Bank Borovlje r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, 9170 Ferlach/Borovlje
5. Posojilnica-Bank Železna Kapla r.z.z.o.j., Bad Eisenkappel 67, 9135 Bad Eisenkappel/Železna

Kapla
6. Zveza Bank r.z.z.o.j., Paulitschgasse 5-7, 9010 Klagenfurt/Celovec
7. Posojilnica-Bank Bilčovs-Hodiše-Škofice r.z.z.o.j, Ludmannsdorf 33a, 9072 Ludmannsdorf

/Bilčovs
8. Posojilnica- Bank Zila r.z.z.o.j., Kaiser-Josef-Platz 6, 6500 Villach/Beljak
9. BANKPRIVAT AG, Hohenstaufengasse 6, 1010 Wien
10. Volksbank Kärnten Süd reg. Gen. m.b. H., Hauptpaltz 6, 9170 Ferlach/ Borovlje
11. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 4, 8011 Graz
12. Raiffesenlandesbank Kärnten-Rechenzentrum und Revisionsverband reg. Gen. m.b.H., St. Veiter

Ring 53, 9020 Klagenfurt/Celovec



13. Bank für Kärnten und Steiermark AG., St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt/Celovec (po
30.06.2004)

Danska
1. Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte

Irska
1. Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Treasury Building, Lower Grand Canal Street,

Dublin 2

Nemčija
1. Eurohypo Aktiengesellschaft, Taunusanlage 9, Frankfurt/Main, D-60065 Frankfurt/Main, Nemčija
2. NRW.BANK, Heerdter Lohnweg 35, 40549 Düsseldorf
3. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Friderichswall 10, 30159 Hannover, Postanschrift: 30151

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 
11. Nomura Bank Intrenational Plc, Nomura House, St Martin's-le- Grand, London (po 30.06.2004)
12. UBS Limited, 100 Liverpool Street, London (po 30.06.2004)



DODATEK 14b

PREGLED PREDSTAVNIŠTEV TUJIH BANK V REPUBLIKI  SLOVENIJI 
na dan 30.06.2004

BANKA NASLOV PREDSTAVNIŠTVA

Die Kärntner Sparkasse AG, Celovec
Neuer Platz 14
A-9020  Klagenfurt/Celovec
Avstrija

Kärntner Sparkasse AG, Celovec
Predstavništvo Ljubljana
Dunajska 156
1000  Ljubljana
Tel.: +386 1 568 83 09

European Bank for
Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Velika Britanija

European Bank for
Reconstruction and Development
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 426 36 00

Bank für Kärnten und Steiermark AG
St. Veiter Ring 43
A-9010 Klagenfurt/Celovec
Avstrija

BKS Predstavništvo v Republiki
Sloveniji
Komenskega ulica 12
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 300 09 20

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG
Seitzergasse 2-4
A-1011 Wien
Avstrija

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG
Wien - Predstavništvo
Trg republike 3
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 470 08 58

UniCredito Italiano S.p.A.
Via Dante 1
IT-16121  Genova
Italija

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 

I. STATUSNE SPREMEMBE BANK (do 30.06.2004)

Banka Statusna sprememba Datum spremembe

PRIPOJITVE

Ljubljanska banka Komercialna banka
Nova Gorica d.d., Nova Gorica 

Pripojitev k Novi Kreditni banki
Maribor d.d., Maribor

30.12.1994

E banka d.d. Maribor Pripojitev k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana

12.01.1995

Ljubljanska banka Posavska banka d.d.,
Krško

Pripojitev k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana 

01.04.1996

Banka Noricum d.d. Ljubljana Pripojitev k Banki Celje d.d. 19.12.1996
Hmezad banka d.d. Žalec Pripojitev k Banki Celje d.d. 30.09.1998
Banka Creditanstalt d.d. Ljubljana Pripojitev k Bank Austria d.d. 02.11.1998
UBK banka d.d. Ljubljana (bančna
skupina SKB)

Pripojitev k SKB banki d.d. Ljubljana 30.12.1998

M banka d.d. Ljubljana Pripojitev k Banki Koper d.d. 01.10.1999
Banka Societe Generale Ljubljana, d.d. Pripojitev k SKB banki d.d. Ljubljana 01.10.2001
Pomurska banka d.d., Murska Sobota
(bančna skupina NLB)

Pripojitev k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana

01.10.2001

Banka Velenje d.d.(bančna skupina
NLB)

Pripojitev k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana

01.10.2001

Dolenjska banka d.d. Novo Mesto Pripojitev k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana

01.10.2001

Banka Vipa d.d., Nova Gorica Pripojitev k Abanki d.d. Ljubljana 31.12.2002

STEČAJI IN LIKVIDACIJE

Komercialna in hipotekarna banka d.d.
Ljubljana

Začetek stečajnega postopka 29.12.1989

Začetek postopka likvidacije 05.07.1996Komercialna banka Triglav d.d.
Ljubljana Začetek stečajnega postopka 27.12.1996

Hipotekarna banka d.d. Brežice Začetek postopka likvidacije
Začetek stečajnega postopka

02.12.1998
19.04.2000

Slovenska investicijska banka d.d. Začetek redne likvidacije 05.01.2004



II. STATUSNE SPREMEMBE HRANILNIC (do 30.06.2004)

Hranilnica Statusna sprememba Datum spremembe

PRIPOJITVE

HiP Fiba d.d. Koper Pripojitev k Abanki d.d. Ljubljana 30.12.1994
Hranilnica Magro d.d. Grosuplje Pripojitev k Hranilnici Lon d.d.,

Kranj
21.08.1995

Hranilnica Hmezad Agrina d.o.o. Žalec Pripojitev h Komercialni banki
Triglav d.d. Ljubljana 

03.07.1996

HIP Val d.o.o. Izola Pripojitev h Komercialni banki
Triglav d.d. Ljubljana 

04.07.1996

Hranilnica Hipo d.d. Domžale Pripojitev k Ljubljanski banki –
Banki Domžale d.d, Domžale

14.03.1997

Mariborska hranilnica – posojilnica d.o.o.
Maribor

Pripojitev k Delavski hranilnici d.d.,
Ljubljana

30.06.2000

Hranilnica  in posojilnica KGP Kočevska
d.d., Kočevje

Pripojitev k Slovenski zadružni
kmetijski banki d.d. Ljubljana

29.12.2000

LLT Hranilnica in posojilnica d.d. Murska
Sobota

Prenehanje po skrajšanem postopku
– brez likvidacije 26.11.2002

STEČAJI IN LIKVIDACIJE

Štajerska hranilnica in posojilnica d.d.,
Maribor                                    

Zaključek stečajnega postopka 12.06.2003

Alea d.d. hranilnica Ajdovščina Prenehanje hranilnice po skrajšanem
postopku

29.03.1999

Mestna hranilnica d.o.o., Krško Prenehanje hranilnice po skrajšanem
postopku

20.11.1995

Hranilnica in posojilnica Tilia d.o.o. 
Novo mesto

Prenehanje poslovanja hranilnice 11.11.1997

Poteza – Hranilnica d.o.o., Ljubljana Zaključek redne likvidacije 10.12.2001

Kranjska hranilnica in posojilnica
Ljubljana d.d., Ljubljana

Zaključek stečajnega postopka 09.03.2001



 

III. STATUSNE SPREMEMBE HRANILNO KREDITNIH SLUŽB (do 01.07.2004)

I.  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   01.03.2001                    Zveza HKS Slovenije
2.  HKS Sevnica   31.05.2001                    Banka Koper
3.  HKS Kočevje   11.07.2001                    SZKB*
4.  HKS Goriška Brda   01.10.2001                    NKBM
5.  HKS Žiri   05.06.2002                    NKBM
6.  HKS Združenih perutn. Primorske Pivka   01.10.2002                    NLB
7.  HKS KZ Savinjska dolina Žalec   01.10.2002                    SZKB
8.  HKS Šoštanj   01.04.2003                    SZKB
9.  HKS Ljutomerčan Ljutomer   01.09.2003                    SZKB

10.  HKS Domžale   01.11.2003                    SZKB
11.  HKS Trebnje   31.12.2003                    Banka Koper
12.  HKS Lendava   01.05.2004                    SZKB
13.  HKS Panonka Murska Sobota                                     01.07.2004                    Abanka Vipa
14.  Zveza HKS Slovenije Ljubljana                                  01.07.2004                    Deželna banka Slovenije

*  01.07.2004 se je preimenovala v Deželno banko Slovenije

III.  HKS, KI SO SE PRIPOJILE K ZVEZI HKS

1.  ZHKS Maribor   31.01.2001 
2.  HKS Ribnica   31.01.2001 
3.  HKS GKZ Sloga Kranj   30.04.2001 
4.  HKS Naklo   30.04.2001 
5.  Notranjska HKS Postojna   31.05.2001 
6.  HKS Krško   31.05.2001 
7.  HKS Idrija   31.07.2001 
8.  HKS Logatec   31.07.2001 
9.  HKS za Gorenjsko Kranj   31.08.2001 

10.  HKS Tržič   30.11.2001 
11.  ZHKS Škofja Loka   30.11.2001 
12.  HKS Kmetij.in gozdarstva Sl.Konjice   31.12.2001 
13.  HKS Šmarje pri Jelšah   31.12.2001 
14.  HKS Šentjur   31.12.2001 
15.  ZHKS Novo mesto   28.02.2002 
16.  HKS KZ Dobrepolje   28.02.2002 
17.  HKS Jeruzalem, Ormož   30.04.2002 



18.  ZHKS v Bohinju, Srednja vas   30.04.2002 
19.  HKS Litija   31.05.2002 
20.  HKS Brežice   31.05.2002 
21.  HKS Medvode   01.07.2002 
22.  HKS Sežana   03.09.2002 
23.  Zgornjesavinjska HKS Mozirje   01.10.2002 
24.  HKS kmetijstva in gozdar. Vrhnika   04.11.2002 
25.  Zasavska HKS Izlake   04.11.2002 
26.  HKS Metlika   02.12.2002 
27.  HKS Cerklje   03.01.2003 
28.  HKS Dole pri Litiji   03.01.2003 
29.  ZHKS Črnomelj   03.01.2003 
30.  ZHKS Ljubljana   03.02.2003 
31.  HKS Ivančna Gorica   03.02.2003 
32.  HKS Gornja Radgona   01.04.2003 
33.  ZHKS Lenart   01.04.2003 
34.  HKS Laško   05.05.2003 
35.  HKS Ptuj   02.06.2003 
36.  HKS Koper   01.07.2003 
37.  ZHKS Lovrenc na Dravskem polju   01.07.2003 
38.  ZHKS Velike Lašče   01.12.2003 
39.  ZHKS Slovenska Bistrica   02.02.2004 
40.  ZHKS Ljutomer Križevci   01.04.2004 

IV.  HKS  V REDNI LIKVIDACIJI

1.  HKS Real-Kredit    31.12.2001 
2.  HKS Vigred Mengeš    20.02.2004  

V.  HKS V PRISILNI LIKVIDACIJI

1.  HKS Plankoop Ljubljana            01.04.2004
2.  HKS Elektrovod Ljubljana            01.04.2004
3.  HKS Brana Ljubljana            01.04.2004
4.  HKS Strešica Velenje            01.04.2004
5.  HKS Alpe Adria, Ljubljana            01.04.2004
6.  Gozdarska HKS Sevnica            01.04.2004
7.  HKS Kapela Radenci            01.04.2004
8.  HKS Plamas            20.05.2004

 
VI.  HKS V STEČAJNEM POSTOPKU

1.  HKS Slovenska hranilnica in posojilnica    21.06.2002 
2.  HKS Sicura    17.12.2002 
3.  HKS Soča Nova Gorica                                              04.11.2003  



VII.  HKS, KJER JE POSTOPEK LIKVIDACIJE ZAKLJUČEN IN SO BILE IZBRISANE IZ
SODNEGA REGISTRA

1.  HKS GZP Gospodarska zadružna
 posojilnica Ljubljana

10.07.2002 začetek prisilne likvidacije
27.07.2001  

2.  HKS Mladika Ljubljana 04.11.2003 sklep o prenehanju po skraj-
                                        šanem postopki 28.02.2003

3.  HKS Vino Bizeljsko Brežice 09.02.2004 začetek in konec likvidacije
                                        07.01.2004

VIII. HKS, KJER JE STEČAJNI POSTOPEK ZAKLJUČEN IN JE BILA IZBRISANA IZ
SODNEGA REGISTRA

1.  HKS Trbovlje           04.03.2003                       začetek 15.10.2001

IX. HKS, KI SO BILE IZBRISANE IZ SODNEGA REGISTRA NA PODLAGI ZAKONA O
FINANČNEM POSLOVANJU PODJETIJ

1.  Gozdarska HKS  Kranj    22.01.2002 
2.  HKS Panorama    18.03.2002                  
3.  HKS Partner, Maribor    08.03.2002                   
4.  HKS Bohor, Sevnica                                                  10.04.2002                    



DODATEK 16

 VELJAVNI PREDPISI, KI UREJAJO NADZOR 
BANK, HRANILNIC IN HRANILNO KREDITNIH SLUŽB

 1. Zakon o Banki Slovenije
(Ur. l. RS št. 58/02 in 85/02 - popravek)

 2. Zakon o bančništvu
(Ur. l. RS št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04)

 3. Zakon o hranilno kreditnih službah
(Ur. l. RS št. 14/90, 30/90, 17/91, 55/92, 66/93 in 7/99) 

 4. Zakon o bankah in hranilnicah 
(Ur. l. RS št. 1/91 – I, 38/92, 46/93, 45/94 in 7/99 – razveljavljen, v veljavi ostane le
79. člen)

 5. Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke in hranilnice
(Ur. l. RS št. 2/04)

 6. Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 
 (Ur. l. RS  št. 24/02, 85/02, 22/03, 36/04 in 68/04)

 7. Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic 
(Uradni list št. 24/02, 22/03, 65/03 in 44/04) 

 8. Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic (Ur. l. RS št. 24/02 in 85/02)

 9. Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk ter  sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic 
(Ur. l. RS št. 78/03)

10. Navodilo za restrukturiranje terjatev bank in hranilnic 
(navodilo izdano 20.05.1999)

11. Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic 
(Ur. l. RS št. 24/02) 

12. Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu 
(Ur. l. RS št. 32/99, 89/99, 71/01 in 89/03)

13. Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic 
(Ur. l. RS št. 24/02, 52/02, 105/02 in 13/04)

14a. Navodilo za izvajanje sklepa  o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in
hranilnic – Metodologija za sestavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida 
(Ur. l. RS št. 13/04)

14b. Navodilo za izvajanje sklepa  o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in
hranilnic – Metodologija za izračun kazalcev (Ur. l. RS št. 13/04)

15. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov 
(Ur. l. RS št. 43/04)

16. Navodila za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov
(Ur. l. RS št. 32/04)

17. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega
poročila (Ur. l. RS št. 24/02)



18. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri
ugotavljanju neto dolžništva  (Ur. l. RS št. 89/03)

19. Sklep o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital
nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva
(Ur. l. RS št. 42/99 in 85/02)

20. Sklep o sistemu zajamčenih vlog
(Ur. l. RS št. 61/00, 35/02 in 65/03)

21. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah 
(Ur. l. RS št. 18/04)

22. Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah
(Ur. l. RS št. 56/01)

23. Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
(Ur. l. 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 banka
zagotavljati (Ur. l. RS št. 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. l. RS št. 43/04) 

27. Navodilo za poročanje o največjih deponentih 
(Ur. l. RS št. 43/04)

28. Navodilo za izračun nekaterih značilnih aktivnih in pasivnih obrestnih mer bank
in hranilnic za nebančni sektor 
(Ur. l. RS št. 43/04)

29. Sklep o poročanju o efektivnih obrestnih merah 
(Ur. l. RS št. 40/03)

30. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah 
(Ur. l. RS št. 45/03) 

31. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z
zakonom o potrošniških kreditih
(Ur. l. RS št. 56/04)

32. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
(Ur. l. RS št. 34/04)

33. Navodilo za izdelavo poročila o dnevni likvidnosti 
(Ur. l. RS št. 32/04)

34. Navodilo za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov
bank
(Ur. l. RS št. 32/04)

35. Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
(Ur. l. RS št. 43/04)

36. Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih
merah bank in hranilnic
(Ur. l. RS št. 43/04)

37. Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu
(Ur. l. RS št. 43/04)

38. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank 
(Ur. l. RS št. 98/02, 40/03 in 34/04) 

39. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
(Ur. l. RS št. 62/01 in 92/01) 



40. Navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne
lestvice hranilnic
(navodilo izdano 23.11.2001)

41. Sklep o zagotavljanju integralnih podatkov o stanju terjatev in obveznosti bank
in hranilnic do posameznega komitenta 
(Ur. l. RS št. 85/98) 

42. Sklep o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
(Ur. l. RS št. 109/99, 62/01, 71/01 in 92/01)

43. Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi
(Ur. l. RS št. 109/99)

44. 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. l. RS št. 109/99, 52/00, 78/01 in 124/03)

45. 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
(Ur. l. RS št. 109/99, 52/00 in 78/01)

46. Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave oziroma likvidacijskega upravitelja banke in
hranilnice (Ur. l. RS št. 78/01)

47. Sklep o obveščanju o nameravani odtujitvi delnic
(Ur. l. RS št. 109/99)

48. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
(Ur. l. RS št. 36/04)

49. Sklep o družbah za izdajo elektronskega denarja 
(Ur. l. RS št. 87/02) 

50. Priporočila za opravljanje poslov trgovanja v bankah
(priporočila izdana aprila 1997)

51. Priporočila za upravljanje s kapitalom v bankah 
(priporočila izdana oktobra 1998)

52. Priporočila za upravljanje s kreditnim tveganjem v bankah 
(priporočila izdana oktobra 1998)

53. Priporočila za upravljanje z likvidnostjo v bankah 
(priporočila izdana oktobra 1998)

54. Priporočila za upravljanje s tečajnim tveganjem v bankah 
(priporočila izdana oktobra 1998)

55. Priporočila za vzpostavitev in izvajanje sistema notranjega nadziranja v bankah
(priporočila izdana oktobra 1998)

56. Priporočila za upravljanje s poslovnim tveganjem, Baselski odbor za bančni
nadzor 
(priporočila izdana septembra 1998)

57. Priporočila za povečevanje transparentnosti bank, Baselski odbor za bančni
nadzor
(priporočila izdana septembra 1998)

58. Dobra bančna praksa v razkrivanju kreditnega tveganja 
(priporočilo izdano septembra 2000)

59. Načela upravljanja s kreditnim tveganjem
(priporočilo izdano septembra 2000)

60. Upravljanje s tveganjem pri poravnavi v tujih valutah 
(priporočilo izdano septembra 2000)



61. Priporočila o načinih obračuna obresti za posle s prebivalstvom
(priporočila izdana junija 2004)

62. Minimalni standardi za proces prodaje ali posredovanja pri prodaji nedepozitnih
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. l. RS št. 23/01 in 71/01)

64. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
(Ur. l. RS št. 55/99 in 87/00) 

65. Navodilo o določitvi meril za pretežno opravljanje dejavnosti drugih finančnih
storitev 
(Ur. l. RS št. 55/99)

66. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Ur. l. RS št. 43/04 in 56/04)



DODATEK 17

MEDNARODNI RATINGI BANK V SLOVENIJI IN SLOVENIJE 

Fitch Ratings

 Ocenjevana banka Kratkoročni Dolgoročni Individualni Podpora Izgledi
rating rating rating

 Nova Ljubljanska banka F2 A- C 1  stabilni
 Nova Kreditna banka Maribor F2 A- C 1 stabilni
 SKB 1
 Banka Koper F2 BBB+ C 3 stabilni
 Banka Celje F3 BBB C 3 stabilni
 Abanka Vipa F3 BBB C/D 3 stabilni
 Gorenjska banka F2 A- B 3  stabilni

 Ocena države Kratkoročni rating
v tuji valuti v domači valuti v tuji valuti

 Slovenija AA-/stabilni AA F1

Moody's

Kratkoročni Dolgoročni
 Ocenjevana banka rating za rating za Finančna moč Izgledi

depozite depozite
 Nova Ljubljanska banka P-1 A2 C  stabilni
 Nova Kreditna banka Maribor P-1 A2 C-  stabilni
 SKB banka P-1 A1 D+ stabilni

 Ocena države Zgornja
v tuji valuti v domači valuti meja

 Slovenija Aa3/stabilni Aa3 P1

Standard & Poor's

 Ocenjevana banka Kratkoročni Dolgoročni rating Izgledi
rating Tuja valuta Domača valuta

 Nova Ljubljanska banka A-2 BBB+ BBB+  stabilni
 Nova Kreditna banka Maribor BBBpi

 Ocena države Tuja valuta Domača valuta
 Slovenija AA-/pozitiven/A-1+ AA/stabilni/A-1+

Capital Intelligence

 Ocenjevana banka Finančna moč Podpora Izgledi
Dolgoročni rating Kratkoročni rating

 Nova Ljubljanska banka A- A2 A- 2  stabilni
 Nova Kreditna banka Maribor BBB A2 BBB 2 stabilni
 Banka Koper BBB A2 BBB 2 stabilni
 Banka Celje BBB A2 BBB 3  stabilni
 Abanka Vipa BBB A2 BBB 3  stabilni
 Gorenjska banka BBB A2 BBB 4  stabilni

 Ocena države
Dolgoročni rating Kratkoročni rating Dolgoročni rating

 Slovenija A A1 BBB+ A2

Domača valuta
Kratkoročni rating

Tuja valuta

Dolgoročni rating

Državne obveznice

Tuja valuta
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