
 

PRILOGA I: Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem 

1. ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE GLEDE KREDITNEGA TVEGANJA 

(1) Banka mora zagotoviti jasno razmejitev pristojnosti in nalog med enoto 
komercialnega poslovanja in enoto upravljanja s kreditnim tveganjem ter med enoto 
komercialnega poslovanja in zaledno službo, vključno z vodstvenimi ravnmi. 

(2) Banka mora vzpostaviti jasno in dosledno organizacijsko strukturo odločanja o 
odobritvi kredita. Pojem kredit zajema vsak posel, pri katerem se pojavi kreditno tveganje. 

(3) S posamezno odločitvijo o odobritvi kredita se morata strinjati enota 
komercialnega poslovanja in enota upravljanja s kreditnim tveganjem, pri čemer se upošteva 
značilnost, zapletenost in tveganje obravnavanega kredita. Kadar odločitev o odobritvi 
kredita z vidika tveganja ni pomembna, lahko o njej odloči le enota komercialnega 
poslovanja. 

(4) V primeru nestrinjanja enote komercialnega poslovanja in enote upravljanja s 
kreditnim tveganjem glede odobritve kredita mora banka zagotoviti upoštevanje 
vzpostavljenih pravil odločanja. 

(5) Banka mora zagotoviti, da oblikovanje oslabitev oziroma rezervacij ni v 
pristojnosti enote komercialnega poslovanja. 

2. OBRAVNAVA KREDITNEGA TVEGANJA 

2.1. Kreditni proces 

(1) Banka mora vzpostaviti ustrezen kreditni proces. Kreditni proces je ustrezen, 
če vključuje proces odobritve kredita, proces spremljave kredita, proces zgodnjega 
odkrivanja povečanega kreditnega tveganja in proces razvrščanja dolžnika in/ali 
izpostavljenosti. 

(2) Če banka uporablja zavarovanja, mora upoštevati preostalo tveganje. 
Preostalo tveganje je tveganje manjše učinkovitosti zavarovanj od pričakovane. 

2.1.1. Proces odobritve kredita 

(1) Banka mora pred odobritvijo kredita oceniti in analizirati vse pomembne 
dejavnike, ki vplivajo na oceno tveganja dolžnika in/ali izpostavljenosti. Metodologija 
dodelitve ocene tveganja dolžnika in/ali izpostavljenosti mora upoštevati vrednost in 
zahtevnost posameznega kredita. 

(2) Banka mora kot primaren vir poplačila kredita upoštevati plačilno sposobnost 
dolžnika, pri čemer sprejeta zavarovanja za posamezen kredit predstavljajo sekundarni vir 
poplačila kredita. 

(3) Banka mora pred odobritvijo kredita oceniti vrednost in pravno veljavnost 
zavarovanja. Če je vrednost zavarovanja v veliki meri odvisna od finančnega stanja dajalca 
osebnega zavarovanja, ki je tretja oseba, mora banka oceniti tudi tveganje te osebe. 



 

(4) Banka mora izdelati politiko sprejemljivih vrst zavarovanj ter določiti 
metodologijo ocenjevanja vrednosti zavarovanja in ugotavljanja stopnje korelacije med 
vrednostjo zavarovanja in kreditno kvaliteto dolžnika. 

(5) Banka mora pri sklepanju kreditne pogodbe presoditi ustreznost pogodbenih 
zavez, ki jih bo vsebovala pogodba. Pogodbene zaveze morajo biti jasne. Pri presoji 
ustreznosti posameznih pogodbenih zavez banka med drugim upošteva vrsto in vrednost 
posla, vrsto in oceno tveganosti dolžnika, potrebne informacije o dolžniku ter pogodbeno 
pravo. Če banka v pogodbo ni mogla vključiti vseh pogodbenih zavez, ki jih običajno 
uporablja, mora razloge za to navesti v kreditni mapi. 

2.1.2. Proces spremljave kredita 

(1) Proces spremljave vključuje spremljavo posameznega kredita, dolžnika, 
zavarovanj in pogodbenih zavez. 

(2) Banka mora po odobritvi kredita zagotoviti redno spremljanje izpolnjevanja 
pogojev, ki izhajajo iz kreditne pogodbe. V primeru namenskih kreditov mora banka 
zagotoviti spremljanje porabe odobrenih sredstev v dogovorjene namene. 

(3) Banka mora ves čas trajanja kredita spremljati poslovanje dolžnika, pri čemer 
upošteva tveganost zadevnega dolžnika in/ali izpostavljenosti. 

(4) Banka mora zagotoviti spremljavo in ocenjevanje vrednosti ter pravne 
veljavnosti zavarovanja v ustreznih časovnih razmikih, ki so odvisni od vrste zavarovanja. 

(5) Če banka pridobi notranje ali zunanje informacije, ki nakazujejo na znatno 
povečanje tveganja dolžnika in/ali izpostavljenosti ter zavarovanja, jih mora nemudoma 
ponovno oceniti. Enote, ki so vključene v proces upravljanja kreditnega tveganja, morajo biti 
o zadevnih informacijah čim prej obveščene. 

(6) Banka mora zagotoviti spremljavo izvrševanja pogodbenih zavez ter 
evidentirati njihove morebitne kršitve. Spremljati mora tudi izvrševanje pogodbenih sankcij v 
primeru kršitev pogodbenih zavez. 

2.1.2.1. Analiza kreditnega portfelja 

Banka mora redno izvajati analize kreditnega portfelja, vključno z ocenami 
prihodnjih trendov. Rezultate teh analiz mora banka upoštevati pri oblikovanju strategij in 
politik prevzemanja in upravljanja s kreditnim tveganjem ter ugotavljati njihovo ustreznost. 

2.1.2.2. Podrobnejša spremljava kreditov in obravnava problematičnih kreditov 

(1) Banka mora opredeliti merila za obravnavo dolžnika in/ali izpostavljenosti, ki 
zahteva podrobnejšo spremljavo. Take izpostavljenosti in/ali dolžnike mora banka redno 
pregledovati zaradi določitve načina njihove nadaljnje obravnave. Hkrati mora vzpostaviti 
informacijsko podprto evidenco zapadlih neplačanih terjatev iz naslova posameznih 
problematičnih kreditov. 

(2) Banka mora opredeliti merila za predajo dolžnika in/ali izpostavljenosti enoti za 
izterjavo problematičnih kreditov. 



 

(3) Če so merila za predajo izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka izpolnjena, 
mora banka oceniti, ali je restrukturiranje izpostavljenosti iz 18. člena Sklepa o ocenjevanju 
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08, 3/09, 29/12 
in 12/13), vključno z restrukturiranjem izpostavljenosti v okviru potrjene prisilne poravnave, 
do zadevnega dolžnika smiselno. Ocena smiselnosti restrukturiranja mora biti pripravljena s 
strani organizacijske enote oziroma zaposlenih, ki predhodno niso bili vključeni v proces 
odobritve kredita. 

Če je restrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega dolžnika smiselno, mora 
banka oblikovati ustrezen načrt restrukturiranja izpostavljenosti ter spremljati njegovo 
izvajanje in učinke. Kadar je za uspešno restrukturiranje izpostavljenosti do podjetja potrebno 
celovito (poslovno, lastniško ali finančno) prestrukturiranje podjetja, mora banka pri 
oblikovanju načrta restrukturiranja izpostavljenosti upoštevati določila pododdelka 2.1.2.3. 

(3a) V kolikor banka oceni, da restrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega 
dolžnika ni več smiselno, mora izdelati okvirni terminski načrt izterjave izpostavljenosti, bodisi 
neposredno od dolžnika bodisi, če je izpostavljenost zavarovana, iz naslova unovčitve 
zavarovanj. V ta namen mora banka opredeliti natančna merila na podlagi katerih se odloči 
za izterjavo izpostavljenosti oziroma določiti okvirne roke za njihovo dokončno izterjavo 
(neposredno od dolžnika oziroma iz unovčitve zavarovanj) ter vzpostaviti evidenco 
spremljanja rokov dejanske izterjave problematičnih izpostavljenosti. Hkrati s tem mora 
banka vzpostaviti tudi informacijsko podprto evidenco, na podlagi katere spremlja obseg 
dejansko vrnjenih problematičnih izpostavljenosti, neposredno od dolžnika ali iz naslova 
unovčitve zavarovanj, ter obseg odpisov teh izpostavljenosti. 

(4) Če je dolžnik v stečajnem postopku, mora banka zagotoviti, da so v proces 
unovčevanja zavarovanja vključene ustrezne službe in/ali zunanji izvajalci. 

2.1.2.3. Načrt restrukturiranja izpostavljenosti do podjetja in sodelovanje pri prestrukturiranju 
podjetja 

(1) Banka, ki se je odločila, da bo skupaj z drugimi bankami in podjetjem iskala 
dogovorno rešitev za njegovo reševanje mora pri prestrukturiranju podjetja ukrepati brez 
nepotrebnega odlašanja, na način, ki omogoča nadaljevanje njegovega poslovanja, če 
ocenjuje, da je takšno prestrukturiranje mogoče. Pri tem mora spoštovati dobro poslovno 
prakso in dobro bančno prakso, kot je med drugim povzeta v Slovenskih načelih finančnega 
prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. Takoj, ko banka izve, da je podjetje v finančnih 
težavah, mora opustiti vsako ravnanje, ki bi poslabšalo medsebojna razmerja med upniki in 
podjetjem z izjemo tistih, ki so nujna za ohranitev njenih obstoječih pravic. Če je v 
prestrukturiranje podjetja vključenih več bank, morajo te medsebojno sodelovati in v 
najkrajšem možnem času po tem, ko izvejo za finančne težave podjetja, podpisati zavezujoč 
dogovor o nadaljnjih korakih pri prestrukturiranju podjetja. Vlogo koordinatorja, ki bo vodil 
pogajanja med bankami in podjetjem, prevzame banka z največjo izpostavljenostjo do 
podjetja, če se banke medsebojno ne dogovorijo drugače. Banke morajo v celotnem 
postopku prestrukturiranja zagotoviti neposredno sodelovanje oziroma navzočnost svojih 
predstavnikov.  

(2) Kadar podjetje aktivno sodeluje z banko in pravočasno zagotavlja vse potrebne 
in popolne informacije, banka pisno potrdi dogovor o moratoriju za obveznosti s ciljem 
pridobiti vse potrebne informacije za odloc  itev o prestrukturiranju. Ko je s strani več kot 
polovice bank glede na skupno izpostavljenost do podjetja oziroma s strani neodvisnega 
svetovalca podana dokumentirana ocena, da je na podlagi poslovnega, lastniškega oziroma 
finančnega prestrukturiranja podjetja mogoče zagotoviti večje poplačilo obveznosti kot v 
stečaju in hkrati omogočiti nadaljevanje poslovanja podjetja, mora banka nemudoma 



 

pristopiti k aktivnostim za restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja. Aktivnosti ali 
kombinacijo teh kot so predlagane v dokumentirani oceni iz prejšnjega stavka, lahko banka 
zavrne le, če ni zagotovljena enaka obravnava med seboj primerljivih upnikov oziroma ni 
zagotovljeno višje poplačilo njenih obveznosti kot v stečaju. Banka mora zavrnitev 
obrazložiti.  

(3) Banka mora za namen oblikovanja načrta restrukturiranja izpostavljenosti do 
podjetja pridobiti najmanj naslednje informacije o podjetju:  
(a) podrobno razčlenitev vzrokov za težave podjetja, ki so pripeljale do nastanka 

problematičnega kredita;  
(b) načrt poslovnega, lastniškega oziroma finančnega prestrukturiranja podjetja;  
(c) projekcijo denarnih tokov podjetja za obdobje najmanj treh let oziroma za obdobje, 

opredeljeno v načrtu prestrukturiranja (za tekoče leto na četrtletni ravni in za preostala 
leta na letni ravni) na obrazcu DEN TOK, ki je sestavni del te priloge, vključno s 
predpostavkami, na katerih temeljijo ocene prihodnjih denarnih tokov.  

(4) Banka mora na podlagi informacij iz tretjega odstavka tega pododdelka 
pripraviti:  
(a) oceno glede uresničljivosti načrta poslovnega, lastniškega oziroma finančnega 

prestrukturiranja podjetja;  
(b) analizo možnih načinov restrukturiranja izpostavljenosti do podjetja in utemeljitev 

izbranega načina restrukturiranja izpostavljenosti;  
(c) nov amortizacijski načrt za vračilo kredita, ki je podlaga za spremljanje izvajanja načrta 

restrukturiranja izpostavljenosti  

Banka mora pri odločitvi o načinu prestrukturiranja upoštevati predvsem denarne 
tokove, ki jih bo podjetje ustvarjalo v obdobju prestrukturiranja ter verjetnost, da bodo 
načrtovani denarni tokovi dejansko doseženi (analiza občutljivosti) kot posledica poslovnega, 
lastniškega oziroma finančnega prestrukturiranja. Obstoječa zavarovanja mora banka 
obravnavati v skladu z drugim odstavkom točke 2.1.1 te priloge.  

(5) Če banka na podlagi informacij iz četrtega odstavka tega pododdelka s 
podjetjem sklene dogovor o prestrukturiranju, mora v okviru spremljanja izvajanja načrta 
restrukturiranja izpostavljenosti spremljati izvajanje celovitega načrta prestrukturiranja 
podjetja in nastale učinke pri izvajanju tega načrta. Za ta namen banka od podjetja najmanj 
četrtletno pridobi ažurne informacije o njegovem finančnem položaju, vključno s podatki o 
realiziranih denarnih tokovih v preteklem četrtletju in projekcijo denarnih tokov za naslednje 
obdobje na obrazcu DEN TOK, informacije o izpolnjevanju zavez podjetja iz načrta 
prestrukturiranja in informacije o drugih dejstvih, ki bi lahko vplivale na sposobnost podjetja 
za vračilo kredita. K obrazcu mora biti priloženo pojasnilo o odmikih realiziranih denarnih 
tokov od predhodno načrtovanih.  

(6) Če med bankami ni bilo dogovorjeno drugače, je v primeru iz četrtega odstavka 
tega pododdelka za zbiranje informacij iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
pododdelka zadolžen koordinator, ki mora te informacije posredovati tudi drugim bankam, ki 
so sklenile dogovor o prestrukturiranju.  

(7) Informacije iz tretjega do petega odstavka tega pododdelka morajo biti sestavni 
del kreditne mape banke o posameznem podjetju. 

2.1.3. Proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja 

(1) Banka mora vzpostaviti proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega 
tveganja, ki omogoča pravočasno ugotavljanje dolžnikov, ki izkazujejo povečano tveganje. 
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Kjer je primerno, lahko banka določene kredite izvzame iz procesa zgodnjega odkrivanja 
povečanega kreditnega tveganja. 

(2) Banka mora določiti ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike zgodnjega 
ugotavljanja povečanega kreditnega tveganja. 

2.1.4. Proces razvrščanja dolžnika in/ali izpostavljenosti 

(1) Za namen ocenjevanja kreditnega tveganja mora banka vzpostaviti ustrezen 
proces razvrščanja dolžnikov in/ali izpostavljenosti v bonitetne razrede in/ali skupine. Proces 
je ustrezen, če temelji na kvantitativnih in, kjer je mogoče, kvalitativnih merilih ter upošteva 
bistvene značilnosti posameznega dolžnika in/ali izpostavljenosti. Merila morajo zagotavljati 
jasno razvrščanje tveganj v ustrezne bonitetne razrede in/ali skupine. 

(2) Banka mora zagotoviti redno spremljanje in ugotavljanje primernosti procesa 
razvrščanja ter oblikovati oslabitve oziroma rezervacije v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja. 

2.2. Obravnava tveganja koncentracije 

(1) Banka mora zagotoviti ustrezne metodologije ugotavljanja in merjenja tveganja 
koncentracije. Te metodologije vključujejo najmanj: 
(a) mere koncentracije, ki se nanašajo na posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, 
(b) mere koncentracije, ki se nanašajo na celoten kreditni portfelj, 
(c) vzpostavitev strukture limitov. 

(2) Banka mora zagotoviti ustrezne metodologije obvladovanja in spremljanja 
tveganja koncentracije. Te metodologije vključujejo najmanj: 
(a) aktivno upravljanje kreditnega portfelja, 
(b) prilagajanje limitov, 
(c) prenos kreditnega tveganja na drugo osebo, ki lahko zajema neposredno prodajo 

sredstev ali posredno prodajo prek listinjenja, kreditne izvedene finančne instrumente in 
zavarovanja. 

(3) Banka mora v največji možni meri analizirati morebitne posredne kreditne 
izpostavljenosti, zlasti do izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev banke, 
dajalcev osebnih jamstev in osnovnih izpostavljenosti v primeru izpostavljenosti do shem, kot 
so opredeljene v točki (d) 4. člena Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni 
list RS, št. 85/10). Če je potrebno, mora banka sprejeti ustrezne ukrepe z namenom 
zmanjšanja tveganja koncentracije. 

2.3. Obravnava tveganj, povezanih z listinjenjem 

2.3.1 Likvidnostni načrti 

Banke, ki listinijo obnavljajoče se izpostavljenosti z možnostjo predčasnega 
odplačila, morajo vzpostaviti likvidnostne načrte za odpravljanje posledic načrtovanega in 
predčasnega odplačila. 


