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Evropske banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje 

potencialnih investitorjev o tveganjih, ki jih banka prevzema pri svojem poslovanju. Področje obveznih raz-

kritij urejajo:

• Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za 

kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EUR) št. 648/2012 (v nadaljevanju: 

uredba CRR);

• Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehnič-

nih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: izvedbena uredba za razkritje kapitala);

• Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih 

standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 

Evrop skega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: izvedbena uredba za razkritje količnika finančnega vzvo-

da);

• Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16,; v nadaljevanju: diskre-

cije);

• Sklep o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Uradni list RS, št.  47/15) 

in Smernice EBA/GL/2014/03 z dne 27. junija 2014 o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev;

• Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skla-

du s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št.  47/15) in Smernice EBA/

GL/2014/14 z dne 23. decembra 2014 o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter pogostosti 

razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št 575/2013;

• 88. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju 

ZBan-2),

• Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in 

hranilnice (Uradni list RS, št. 55/15, 42/16 in 9/17).

Skladno s 431. členom uredbe CRR mora banka javno objaviti vse informacije iz naslova II, dela 8 uredbe 

CRR. Skladno s 492. členom uredbe CRR mora v prehodnem obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 

2021 javno objaviti tudi razkritja o kapitalu, ki bodo izražala prehodne določbe uredbe CRR.

Gorenjska banka, d. d., Kranj (v nadaljevanju: banka), ni vključena v nadzor na konsolidirani podlagi znotraj 

EU, zato mora, skladno s 6. členom uredbe CRR, obveznosti glede razkritij iz dela 8 uredbe CRR izpolnjevati 

na posamični podlagi. 

Skladno s 434. členom uredbe CRR se je banka odločila, da razkritja prikaže ločeno od revidiranega letnega 

poročila, in jih objavlja na spletnem portalu banke. Razkritij, ki so sestavni del revidiranega letnega poročila 

in hkrati tudi zahtevana z uredbo CRR, v tem dokumentu ne podvaja, temveč le označi sklic na poglavja v 

revidiranem letnem poročilu. 

V dokumentu tudi ni razkritij, ki za banko niso relevantna. Banka namreč ne posluje s kreditnimi izvedeni-

mi instrumenti, ne uporablja bilančnega pobota, ne uporablja pristopa IRB za izračun kapitalskih zahtev 

za kreditno tveganje, ne uporablja notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja, ne 
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izračunava kapitalskih zahtev za operativno tveganje po naprednem pristopu, ne opravlja poslov listinjenja 

in ni prejela zahteve Banke Slovenije glede razkritja rezultata procesa ocenjevanja ustreznega notranjega 

kapitala banke.

Glede na dejstvo, da banka pretežno opravlja klasične bančne posle in da posli z izvedenimi finančnimi 

instrumenti predstavljajo zanemarljiv del poslovanja banke, banka ne bo podrobno razkrivala kreditnega 

tveganja nasprotne stranke (439. člen uredbe CRR).

Banka ni globalno sistemsko pomembna institucije, zato zanjo niso relevantna razkritja kazalnikov splošne-

ga sistemskega pomena (441. člen uredbe CRR).

V prilogi je prikazan seznam potrebnih razkritij po členih uredbe CRR in direktive CRD IV  s sklici na poglavja, 

v katerem je razkrita vsebina posameznega člena. Označena so razkritja, ki niso relevantna ali zahtevana.

Razkritij banke za leto 2016 ni preveril pooblaščeni revizor. Konsistentnost podatkov s podatki v revidiranem 

letnem poročilu in popolnost objave vseh zahtevanih razkritij skladno z uredbo CRR in drugimi relevantnimi 

predpisi zagotavlja služba notranje revizije banke.
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1. Cilji in politike upravljanja tveganj

1.1. Strategije in procesi za upravljanje tveganj
(435.1 a člen uredbe CRR)

Banka pri svojem poslovanju prevzema različna tveganja, katerih višina je po eni strani odvisna od pripra-

vljenosti prevzemanja tveganja, po drugi strani pa veliko omejitev predstavlja razpoložljivi kapital banke v 

okviru katerega banka lahko sprejema tveganja. Banka je pretežno usmerjena v tradicionalne bančne posle 

– za banko je najpomembnejše kreditno tveganje, njen apetit do tveganj pa je nizek do zmeren.

Ugotavljanje, prevzemanje, merjenje in upravljanje s tveganji je zaradi razvoja in značilnosti finančnega sis-

tema ter bistvenih sprememb na gospodarskem področju in okolju postalo pomemben element strategije 

in uspešnosti poslovanja banke. 

Osnovni cilji, ki jih banka zasleduje v okviru sistema upravljanja s tveganji so:

• zagotavljanje skladnosti z regulatornimi okviri (zakonodaja, Baselski standardi, ICAAP, računovodski stan-

dardi);

• minimiziranje potencialnih izgub;

• nudenje podpore v procesu definiranja strateških ciljev;

• izboljšanje profitabilnosti;

• upravljanje odnosov z vsemi deležniki;

• vzpostavitev primernega organizacijskega in upravljavskega ustroja banke.

Pri postavitvi modela upravljanja s tveganji banka zasleduje naslednja  načela:

• razmejitev pristojnosti, ki čim bolj onemogoča napake, poneverbe in nepravilnosti ter predvsem odpravlja 

konflikte interesov;

• ločitev komercialne funkcije oziroma enot, ki sklepajo posle in prevzemajo tveganja (front office), od od-

delka podpore bančnim poslom in zaledne funkcije, ki spremljata in vodita posle (back office), ter funkcije 

spremljanja in upravljanja tveganj; 

• vzpostavitev neodvisnega sistema kontrol. Kontrole in upravljanje tveganj neodvisno in nepristransko 

ocenjuje notranja revizija in predlaga izboljšave. Banka ima organizirano tudi službo skladnosti poslovanja, 

katere osnovna funkcija je, da z usmerjenimi organizacijskimi ukrepi preventivno deluje, da ne pride do 

uresničitve tveganj zaradi neskladnosti, ki bi jim banka lahko bila izpostavljena. To je tveganje zakonskih 

ali regulatornih sankcij, pomembnih finančnih izgub ali izgube ugleda banke zaradi neskladnosti delovanja 

banke z relevantnimi predpisi in standardi dobre prakse.

Skladno z navedenimi načeli je banka vzpostavila tako imenovani tri stopenjski model upravljanja s tveganji:

• 1. obrambna linija – prevzemanje tveganj (prodajne službe): odobravanje naložb, tekoče spremljanje po-

slovanja, optimizacija naložbenega portfelja, zavedanje o pomenu tveganj;

• 2. obrambna linija – upravljanje s tveganji (politika upravljanja s tveganji, načelo »spoznaj svojo stranko«, 

proces odobravanja naložb, proces spremljave, presoja novih poslovnih pobud;

• 3. obrambna linija – nadzor in kontrola (revizija in skladnost): redne kontrole izvajanja načel in politik, im-

plementacija in nadzor nad izvajanjem določil o skladnosti.

Učinkovito upravljanje tveganj banka zagotavljala s t. i. strategijo sedmih stebrov upravljanja s tveganji:

• ocenjevanje kreditnih tveganj v okviru kreditnega procesa;

• spremljava; monitoring in t.i. EWS (sistem zgodnjega zaznavanja);

• sistem internega poročanja in kontroling;

• upravljanje s kapitalom;

• prestrukturiranje tveganih terjatev;

• izterjava;

• upravljanje s premoženjem, pridobljenim v postopku unovčevanja zavarovanj.
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V prvih štirih stebrih gre pri upravljanju s tveganji v ožjem smislu predvsem za t.i. preventivno delovanje 

banke – obvladovanje tveganj, medtem ko gre v drugem sklopu za t. i. kurativno delovanje oziroma minimi-

ziranje izgub.  Način delovanja banke v vsakem od segmentov  urejajo posebne politike in strategije. 

Ključni strateški usmeritvi pri upravljanju s tveganji v naslednjem srednjeročnem obdobju sta:

• vzdrževanje zmernega apetita do prevzemanja tveganj;

• učinkovit in odziven sistem upravljanja s tveganji, ki omogoča doseganje strateških ciljev upoštevaje ome-

jitve, ki izvirajo iz apetita do tveganj.

Banka presoja pomembnost tveganj skozi izpostavljenost posameznemu tveganju. Glede na poslovni mo-

del (univerzalna komercialna banka) so tveganja, ki jim je izpostavljena banka, pretežno tradicionalna ban-

čna tveganja. Najpomembnejše je kreditno tveganje, sledi mu likvidnostno tveganje, medtem ko je izposta-

vljenost banke drugim vrstam tveganj manjša.

Ne glede na pomembnost banka redno presoja vsa tveganja, ki jim je izpostavljena; poleg tveganj, ki so v 

okviru Baselskih standardov opredeljena kot pomembna za vse banke – kreditno, tržno in operativno (t.i. 

tveganja prvega stebra), banka presojo izvaja tudi za preostale vrste tveganj, ki jih ocenjuje v okviru druge-

ga stebra.

Kreditna, tržna in likvidnostna tveganja so podrobneje pojasnjena v revidiranem letnem poročilu v poglavju 

»7. Upravljanje s tveganji«.

Nefinančna tveganja banke so podrobneje predstavljena v nadaljevanju.

Operativno tveganje

Operativno tveganje je tveganje izgub kot posledice neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih pro-

cesov, ravnanj ljudi, delovanja sistemov ali zunanjih dejavnikov. Operativno tveganje pokriva tri poglavitna 

področja: 

• transakcijsko tveganje; 

• tveganje tehnoloških sistemov in

• tveganje operativnega nadzora, kamor štejemo tudi pranje denarja. 

Banka k upravljanju operativnega tveganja pristopa v prvi vrsti z učinkovitimi notranjimi kontrolami, razme-

jitvijo pristojnosti in načelom štirih oči pri vseh postopkih, z ustreznim nadzorom vseh procesov, ustreznim 

varovanjem, opredeljenimi postopki v primeru izjemnih primerov ter ne nazadnje z zavarovanjem določenih 

tveganj.

Za obvladovanje tveganj tehnoloških sistemov ima banka vzpostavljen sistem upravljanja varovanja infor-

macij, ki skrbi za zaupnost, celovitost ter razpoložljivost informacij in informacijskih sistemov.

Tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma je tveganje, da bo stranka izrabila finančni sistem za 

pranje denarja in financiranje terorizma, oziroma, da bo neko poslovno razmerje, transakcija ali produkt, po-

sredno ali neposredno, uporabljeno za pranje denarja in financiranje terorizma. V okvir tveganj operativnega 

nadzora banka uvršča tudi varnostna tveganja povezana z varovanjem ljudi in premoženja.

Banka ima vzpostavljen sistem za spremljanje operativnega tveganja oziroma škodnih dogodkov, ki so po-

sledica operativnega tveganja, in register operativnih tveganj, ki vključuje pregled pomembnih operativnih 

tveganj v banki.

Postopke in načine upravljanja z operativnim tveganjem podrobneje urejajo zlasti Politika upravljanja z ope-

rativnim tveganjem banke, Načrt neprekinjenega delovanja in Krovna varnostna politika.
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Druga nefinančna tveganja 

Banka je pri svojem poslovanju izpostavljena tudi nekaterim drugim tveganjem, kot so tveganje skladnosti 
v povezavi  s tveganjem ugleda banke, strateško tveganje, tveganje dobičkonosnosti in kapitalsko tveganje. 

Za navedena tveganja se ne izračunavajo kapitalske zahteve po prvem stebru, zato jih banka ustrezno 
obravnava v okviru procesa ICAAP in skladno z internimi metodologijami izračunava tudi kapitalsko zahtevo 
v okviru drugega stebra.

1.2. Struktura in organizacija ustreznih funkcij upravljanja tveganj
(435.1 b člen uredbe CRR)

Za uspešno obvladovanje tveganj in razvoj kulture upravljanja s tveganji je ključnega pomena vloga poslo-

vodstva – tj. uprave in nadzornega sveta banke. 

Tveganja se prevzemajo v vseh organizacijskih delih banke (skladno z naravo posameznega posla in po-

slovnim procesom), osrednje aktivnosti upravljanja s tveganji pa vodi področje za tveganja, ki ga vodi izvršni 

direktor za področje tveganj, neposredno podrejen članu uprave, zadolženem za področje tveganj. Področje 

za tveganja sestavljajo naslednje tri organizacijske enote (službe):

• Služba ocenjevanja kreditnih tveganj, ki je zadolžena za bonitetno razvrščanje komitentov, ocenjevanje 

kreditnega tveganja (presoja komitenta in naložbe) ter proces spremljave;

• Služba kontrolinga tveganj, ki je zadolžena za portfeljsko upravljanje kreditnih tveganj, nekreditna tvega-

nja in upravljanje s kapitalom;

• Služba tveganih terjatev, ki skrbi za prestrukturiranja in izterjavo nedonosnega portfelja banke.

Za upravljanje z operativnimi tveganji v delu, ki se nanaša na zagotavljanje neprekinjenega delovanja in 

tveganje ugleda, je odgovorna Služba skladnosti poslovanja.

Upravljanje nepremičnin, pridobljenih v procesu unovčenja zavarovanj, se izvaja v odvisni družbi Imobilia-

-GBK, d. o. o., Kranj.

Poleg organizacijskih enot ima banka še več kolektivnih organov, ki sprejemajo odločitve, povezane s pre-

vzemanjem in upravljanjem tveganj. To so:

• Odbor za upravljanje z bilanco banke (OZUB);

• Odbor za naložbe;

• Kreditni odbor (KO);

• Komisiji za izterjavo zapadlih neplačanih terjatev za pravne in fizične osebe (KSINT);

• Likvidnostna komisija.

Na področju zagotavljanja varnosti in skladnosti delujejo še naslednji organi:

• Odbor za upravljanje varovanja informacij;

• Odbor za upravljanje korporativne varnosti;

• Komisija za obravnavo prijav suma kršitve.

Odločitve, povezane s tveganji, ki so po obsegu za banko pomembna, se vedno sprejemajo z odločitvijo na-

vedenih organov, kar zagotavlja minimiziranje konfliktov interesov in ločevanje pristojnosti za prevzemanje 

in upravljanje tveganj vse do uprave banke, ki je vključena v delovanje teh organov. 

V okviru celotne upravljavske strukture je v okviru nadzornega sveta oblikovana tudi Komisija za spremljanje 

tveganj in upravljanje z bilanco banke. Naloge komisije so naslednje:

• pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj;

• brez poseganja v naloge komisije za prejemke preverja, ali so v spodbudah, ki jih zagotavlja sistem pre-

jemkov, upoštevani tveganje, kapital, likvidnost ter verjetnost in časovni razpored prihodkov banke, z na-

menom oblikovanja preudarnih politik in praks prejemkov;
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• preverja, ali so cene produktov banke v celoti združljive s poslovnim modelom in strategijo upravljanja tve-

ganj banke, ter v primeru ugotovljenih neskladij oblikuje predlog ukrepov za njihovo odpravo in ga predloži 

upravi in nadzornemu svetu;

• pregleduje izpostavljenosti banke tveganjem;

• spremlja kakovosti naložbenega portfelja banke in ustreznosti oblikovanih slabitev in rezervacij;

• pregleduje poročila uprave banke v zvezi s tveganji in upravljanjem z bilanco banke;

• pregleduje in ocenjuje ustreznosti pri pripravi dokumentov, ki urejajo prevzemanje in upravljanje s tveganji 

ter upravljanja z bilanco banke;

• ocenjuje primernosti poročanja banke o tveganjih, predvidenega s predpisi; 

• spremlja izvajanje strategije upravljanja s tveganji in njej podrejenih oblik, vzpostavljenih za vse pomemb-

ne vrste tveganja v banki;

• preverja, ali je profil tveganosti banke v skladu s strategijo banke za prevzemanje tveganj;

• pripravlja priporočila nadzornemu svetu glede izvajanja strategij in politik prevzemanja in upravljanja  s 

tveganji;

• opravlja druge naloge, določene s sklepom Nadzornega sveta.

Področja dela organizacijskih enot ter pristojnosti in način delovanja posameznih kolektivnih organov so 

predpisani z ustreznimi notranjimi akti banke.

Poleg organizacijskih enot in kolektivnih organov, ki so neposredno vključeni v proces upravljanja s tveganji, 

je pomembna tudi vloga celotnega višjega vodstva banke pri upravljanju in obvladovanju tveganj na sis-

temski in operativni ravni. Odgovornost za oblikovanje in nadziranje ciljev glede profila tveganosti ter zago-

tavljanje, da so limitni sistemi skladni z apetitom po tveganju, nosijo direktorji sektorjev in služb, ki vsebinsko 

pokrivajo posamezna področja. Poleg tega so naloge vključene v operativni načrt posameznega sektorja ali 

službe in se spremljajo skladno s pravili spremljanja in izvajanja operativnega načrta posameznega sektorja 

ali službe o čemer se mesečno poroča kolegiju banke.

1.3. Obseg in narava poročanja o tveganjih in sistemih merjenja tveganj
(435.1 c člen uredbe CRR)

Sistemi merjenja in načela upravljanja s tveganji so sestavni del internih politik upravljanja s tveganji, ki so 

usklajene z regulatornimi zahtevami Banke Slovenije, ECB in smernicami EBA.

Z rednim spremljanjem (monitoringom) banka zagotavlja nadzor nad aktivnostmi in njihovo skladnostjo s 

postavljenimi standardi in omejitvami. O ugotovljenih odstopanjih se poroča na ustreznih kolektivnih orga-

nih. V okviru procesa spremljave banka posebno pozornost namenja sistemu zgodnjega zaznavanja tako 

imenovanega EWS (early warning system), ki ji omogoča preventivno ravnanje z uporabo različnih tehnik 

zniževanja tveganj oziroma minimiziranja izgub. Sistem EWS temelji na sistemu izbranih kazalnikov poslo-

vanja, ki jih banka tekoče spremlja. O ugotovljenih odklonih se redno poroča na ustreznih organih banke. 

Banka ima vzpostavljen interni sistem poročanja o tveganjih, ki omogoča pravočasno zaznavanje in ukrepa-

nje v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma odklonov. Sistem poročanja vključuje:

• mesečno poročanje o pomembnejših tveganjih prvega stebra na Odboru za upravljanje bilance banke in 

kolegiju direktorjev (operativna tveganja);

• mesečno poročanju o komitentih, uvrščenih na  »watch« listo na KSINT;

• kvartalno poročanje o izvajanju naložbene strategije na OZUB;

• kvartalno spremljanje kazalnikov poslovanja v povezavi z načrtom sanacije banke na OZUB;

• kvartalna priprava celovitega poročila o tveganjih za upravo in nadzorni svet, ki vključuje tudi izračun ICAAP;

• dnevno poročanje o likvidnostnem položaju banke na likvidnostni komisiji.



Razkritja dodatnih informacij za leto 2016 | Gorenjska banka, d. d., Kranj 9

1.4. Politike za varovanje pred tveganjem in za njegovo zmanjševanje ter 
strategije in procesi za spremljanje stalne učinkovitosti varovanj pred tveganji 
in zmanjševanje tveganj

(435.1 d člen uredbe CRR)

Za področje upravljanja s tveganji so ključni naslednji dokumenti:

• Razvojna strategija banke; 

• Strategija in politika upravljanja s tveganji; 

• Načrt aktivnosti na področju upravljanja s tveganji, ki je sestavni del letnega načrta banke in vsebuje ak-

tivnosti, ki jih bo banka izvedla v tekočem letu z namenom učinkovitejšega upravljanja s tveganji.

Poleg krovne politike upravljanja s tveganji ima banka izdelane tudi politike prevzemanja in upravljanja 

posameznih tveganj, ki podrobneje opredeljujejo postopke pri ocenjevanju tveganj pri sklepanju poslov v 

banki, postopke za ocenjevanje izpostavljenosti tveganjem v času trajanja poslov, načine omejevanja, ob-

vladovanja in zmanjševanja tveganj ter ugotavljanje potrebnega notranjega kapitala, postopke za notranje 

poročanje in mehanizme notranjih kontrol pri poslovanju, ki jih potrjuje uprava banke. Na najnižji ravni so 

še navodila za izvajanje posameznih aktivnosti oziroma postopkov v procesu prevzemanje in upravljanja s 

tveganji, predpisani obrazci ter evidence. Politike upravljanja s posameznimi tveganji banke so:

• politika upravljanja s kreditnim tveganjem (vključuje tveganje koncentracije);

• politika upravljanja s tržnimi tveganji (pozicijsko, obrestno, valutno tveganje);

• politika upravljanja z operativnim tveganjem;

• politika upravljanja z likvidnostnim tveganjem;

• politika upravljanja kapitala;

• politika naložb v vrednostne papirje;

• politika upravljanja s kapitalskimi naložbami;

• politika upravljanja s tveganimi terjatvami;

• krovna varnostna politika;

• politika strokovnih in etičnih standardov članov uprave in nadzornega sveta banke in politika ocenjevanja 

primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij v banki;

• politika prejemkov in nagrajevanja v banki;

• politika obvladovanja tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Banka letno v okviru priprave letnega načrta poslovanja oceni primernost strategij in politik upravljanja 

tveganj ter skladno s postopki, opredeljenimi v politikah upravljanja tveganj, oceni sposobnost banke za 

prevzemanje tveganj.

 

1.5. Izjava upravljalnega organa o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj banke
(435.1 e člen uredbe CRR)

Uprava in nadzorni svet potrjujeta, da je ureditev upravljanja tveganj v Gorenjski banki, d. d., Kranj, ustrezna 

ter da vzpostavljeni sistemi za upravljanje tveganj ustrezajo profilu in strategiji banke.

Kranj, 15. marec 2017

Andrej Andoljšek
predsednik uprave

Mojca Osolnik Videmšek
članica uprave

David Benedek
predsednik nadzornega sveta
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1.6. Strnjena izjava upravljalnega organa o tveganjih
(435.1 f člen uredbe CRR)

Ugotavljanje, prevzemanje, merjenje in upravljanje s tveganji je zaradi razvoja in značilnosti finančnega sis-

tema in bistvenih sprememb na gospodarskem področju ter v okolju postalo pomemben element strategije 

in uspešnosti poslovanja banke. 

Osnovni cilji, ki jih banka zasleduje v okviru sistema upravljanja s tveganji so:

• zagotavljanje skladnosti z regulatornimi okviri (zakonodaja, Baselski standardi, proces ocenjevanja ustre-

znosti notranjega kapitala (ICAAP), računovodski standardi);

• minimiziranje potencialnih izgub;

• nudenje podpore v procesu definiranja strateških ciljev;

• izboljšanje profitabilnosti;

• upravljanje odnosov z vsemi deležniki;

• vzpostavitev primernega organizacijskega in upravljavskega ustroja banke.

Upravljanje s tveganji je skladno s strategijo in politikami poslovanja banke ključno pri sprejemanju poslov-

nih odločitev. Upravljanje tveganj je vpeto v vse poslovne procese v banki in ima dva glavna vidika. Prvi je 

vidik ocene prevzemanja tveganj v banki in optimizacija odločitev z vidika prevzemanja tveganj, drugi pa je 

povezan s kvantitativno oceno prevzetih tveganj. Pri tem banka zasleduje naslednja načela:

• razmejitev pristojnosti, ki čim bolj onemogoča napake, poneverbe in nepravilnosti ter predvsem odpravlja 

konflikte interesov;

• ločitev komercialne funkcije oziroma enot, ki sklepajo posle in prevzemajo tveganja (front office), od zale-

dne funkcije, ki spremlja in vodi posle (back office), ter funkcije spremljanja in upravljanja tveganj; 

• vzpostavitev neodvisnega sistema kontrol. Procese neodvisno nadzira notranja revizija. Banka ima orga-

nizirano tudi službo skladnosti poslovanja, katere osnovna funkcija je, da z usmerjenimi organizacijskimi 

ukrepi preventivno deluje, da ne pride do uresničitve tveganj zaradi neskladnosti, ki bi jim bila banka lahko 

izpostavljena. To je tveganje zakonskih ali regulatornih sankcij, pomembnih finančnih izgub ali izgube ugle-

da banke, zaradi neskladnosti delovanja banke z relevantnimi predpisi in standardi dobre prakse.

Skladno s temi načeli je banka vzpostavila t.i. tri stopenjski model upravljanja s tveganji. 

1. obrambna linija –  

prevzemanje in lastništvo tveganj

2. obrambna linija –  

upravljanje s tveganji

3. obrambna linija –  

nadzor in kontrola

 Prodajne službe Upravljanje s tveganji Revizija in skladnost

- Sklepanje poslov

- Tekoče spremljanje poslovanja

- Optimizacija naložbenega portfelja

- Zavedanje o pomenu tveganj

- Politika upravljanja s tveganji

- Načelo “Spoznaj svojo stranko” 

- Proces odobravanja naložb

- Proces spremljave 

- Presoja novih poslovnih pobud

- Redne kontrole izvajanja načel in 

politik

- Implementacija in nadzor nad 

izvajanjem določil o skladnosti

Glede na poslovni model (univerzalna komercialna banka) so tveganja, ki jim je izpostavljena banka, prete-

žno tradicionalna bančna tveganja. Najpomembnejše je kreditno tveganje, sledi mu likvidnostno, medtem 

ko so izpostavljenosti tržnim in drugim vrstam tveganj manjše.

Profil tveganosti banke

Profil tveganosti banka meri skozi izpostavljenost tveganjem merjeno s kapitalsko zahtevo za posamezne 

vrste tveganj.
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Celotna kapitalska zahteva banke je konec leta 2016 znašala 76,9 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 

prej povečala za 6,6 milijona evrov. Povečanje je posledica povečanja kapitalske zahteve za kreditna tvega-

nja, ki izvira iz večjega obsega kreditiranja podjetij in bančništva na drobno. Na drugi strani je banka znižala 

kapitalsko zahtevo za visoko tvegane naložbe in neplačane izpostavljenosti, kar je povezano s prestrukturi-

ranjem portfelja in zmanjševanjem obsega nedonosnih posojil.

Izpostavljenost banke operativnemu tveganju, merjeno skozi kapitalsko zahtevo, je v letu 2016 v primerjavi 

z letom prej ostala nespremenjena.

Spodnja tabela prikazuje položaj banke po stanju na dan 31. 12. 2016 v primerjavi s predhodnim obdobjem.

(v tisoč EUR) 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Struktura 2016 Sprememba

Kreditno tveganje 70.539 63.823 92 % 6.716

Tržno tveganje 0 6 0 % (6)

Operativno tveganje 6.360 6.423 8 % (63)

Skupaj kapitalske zahteve 76.899 70.252 100 % 6.647

Za merjenje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju banka uporablja obseg potrebnih likvidnostnih rezerv 

v razmerah stresnih scenarijev, izračunanih skladno z metodologijo banke. Obseg potrebnih  likvidnostnih 

rezerv se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečal na račun višjega obsega vpoglednih vlog.

Banka ima za spremljanje operativnega tveganja vzpostavljen sistem na dveh ravneh, ki zagotavljata identi-

fikacijo potencialnih operativnih tveganj in spremljanje realiziranih škodnih dogodkov z namenom učinkovite 

implementacije ukrepov za njihovo preprečevanje ali zniževanje. 

Banka pozorno spremlja in upravlja tudi druga tveganja, ki izhajajo iz poslovanja banke in dinamičnega 

poslovnega okolja, kot so tveganje skladnosti, tveganje ugleda, strateško tveganje, kapitalsko tveganje in 

tveganje dobičkonosnosti. Za vse navedene vrste tveganj ima opredeljene interne pristope za njihovo pra-

vočasno zaznavo, merjenje in pripravo ukrepov za njihovo upravljanje in obvladovanje. 

Pripravljenost prevzeti tveganje in sposobnost prevzemanja tveganj

Pripravljenost prevzeti tveganje izraža raven tveganj, ki jih je banka pripravljena sprejeti upoštevaje svojo 

sposobnost prevzemanja tveganj z namenom doseganja strateških ciljev banke. Opredeljena pripravljenost 

prevzeti tveganje je sestavni del procesa planiranja, ki se kaže v planiranih obsegih ter strukturi naložb in 

virov vključno s planom kapitala. 

Aktualna in ciljna pripravljenost prevzeti tveganje banka kvalitativno opredeljuje po posameznih vrstah tve-

ganj in segmentih poslovanja v obliki matrike.

Za kvantitativno opredelitev pripravljenosti prevzeti tveganje in sposobnosti prevzemanja tveganj pa banka 

uporablja nabor ključnih kazalnikov upravljanja s tveganji, ki jih banka tekoče spremlja. Ključni kazalniki, ki jih 

banka spremlja so količnik kapitalske ustreznosti, količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET), 

količnik likvidnostnega kritja (LCR) in gibanje slabih posojil (NPL). Za vse kazalnike je banka definirala mejno 

in kritično raven ter opredelila mehanizme in ukrepe v primeru, da vrednosti dosežejo mejno oz. kritično 

raven.

V spodnji tabeli so razkrite ključne vrednosti kazalnikov merjenja pripravljenosti prevzeti tveganje.

Mejna vrednost Kritična 

vrednost

Dosežena vrednost

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Količnik kapitalske ustreznosti 14 %  13 % 17,9 % 17,9 %

Količnik navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala 12,25 % 11,25 % 17,9 % 17,9 %

Količnik likvidnostnega kritja < 1,25 < 1,15 4,88 4,29

Stopnja rasti  
slabih posojil

Letna rast NPL 
> 4 %

Letna rast  
več kot 8 %

–29,7 % –25,4 %



Gorenjska banka, d. d., Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201612

Mejne in kritične vrednosti kapitalskih količnikov so definirane kot minimalna vrednost količnikov kapitalske 

ustreznosti in navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ugotovljene v okviru procesa ICAAP/SREP (The 

Internal Capital Adequacy Assessment Process and the Supervisory Review and Evaluation Process) z var-

nostnim pribitkom.

V letu 2016 so se vrednosti vseh omenjenih kazalnikov gibale v normalnih okvirih, mejna oz. kritična vrednost 

ni bila dosežena oz. presežena. V letu 2015 banka ni v celoti izpolnjevala zahtev regulatorja po višini kapitala. 

Z izvedeno dokapitalizacijo v januarju 2016 so bile zahteve v celoti izpolnjene.

Kranj, 15. marec 2017

Andrej Andoljšek
predsednik uprave

Mojca Osolnik Videmšek
članica uprave

David Benedek
predsednik nadzornega sveta
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1.7. Informacije glede ureditev upravljanja
(435.2 člen uredbe CRR)

Gorenjska banka, d. d., Kranj, s sedežem v Kranju, na naslovu Bleiweisova cesta 1, je samostojna nejavna 

delniška družba in deluje po načelu dvotirnega sistema upravljanja z upravo in nadzornim svetom. 

Sprejeto ima politiko strokovnih in etičnih standardov ter ocenjevanja primernosti članov uprave in nadzor-

nega sveta ter nosilcev ključnih funkcij v Gorenjski banki, d. d., Kranj (v nadaljevanju: politika), ki jo uporablja 

tudi pri izbiranju kandidatov za člane uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij. Politika opredelju-

je podrobnejša pravila o ravnanjih članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij pri opravljanju 

njihove funkcije skladno s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti ter najvišjimi strokovnimi in etičnimi 

standardi upravljanja ter merila za ugotavljanje nasprotja interesov in za opredelitev pomembnega nepo-

srednega in posrednega poslovnega stika. 

Politika opredeljuje tudi ključna pričakovanja – merila pri izboru kandidatov upravljalnega organa, s katerimi 

se zasleduje raznolikost sestave upravljalnega organa z vidika izobrazbe, izkušenj in veščin (podrobneje v 

poglavjih 1.7.2. in 1.7.3). Zasledovanje navedenih ciljev banka preverja in zagotavlja v okviru procesa ocene 

primernosti kandidatov. 

Banka ima skladno s politiko vzpostavljen proces za izdelavo ocene primernosti kandidatov:

• za člane uprave in nadzornega sveta oceno primernosti izdela komisija nadzornega sveta ‒ Komisija za 

prejemke, kadrovske in organizacijske zadeve banke; Komisijo sestavljajo trije člani, ki so hkrati člani nad-

zornega sveta;

• za nosilce ključnih funkcij v banki oceno primernosti izdela uprava. 

Banka uporablja merili ugleda in izkušenosti ter druga merila, ki so pomembna za delovanje uprave in nad-

zornega sveta, vključno z morebitnim nasprotjem interesov, zmožnostjo posvetiti delu dovolj časa, splošno 

sestavo organov vodenja ali nadzora s skupnim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki se zahtevajo, ter zmo-

žnostjo članov, da svoje dolžnosti opravljajo neodvisno in brez nepotrebnega vpliva drugih. Enaka merila 

uporablja banka tudi za nosilce ključnih funkcij.

Banka pri izdelavi ocene primernosti kandidata za člana uprave oz. nadzornega sveta uporablja sistem zbi-

ranja objektivnih podatkov z izpolnjevanjem vprašalnika. Tako pridobljene podatke mora ocenjevalni organ 

(Komisija za prejemke, kadrovske in organizacijske zadeve banke za oceno primernosti kandidatov pri izbiri 

za člana uprave oz. nadzornega sveta ali uprava pri kandidatih za člana oz. nosilca ključne funkcije v banki) 

poleg drugih pridobljenih informacij upoštevati pri presoji primernosti kandidata za člana pristojnega orga-

na oz. njegove primernosti za funkcijo.

Banka zagotavlja obveščanje delničarjev o merilih in zahtevi po izdelavi ocene primernosti kandidatov na 

svojem spletnem portalu.

Nadzorni svet banke

Skladno s Statutom Gorenjske banke, d. d., Kranj sestavlja nadzorni svet najmanj pet in največ sedem članov. 

Natančnejši način dela nadzornega sveta je opredeljen v Poslovniku o delu nadzornega sveta banke, katere-

ga smiselna uporaba velja tudi za komisije, ki jih imenuje in jim določa pristojnosti nadzorni svet.

Ravnanje članov nadzornega sveta je profesionalno, skrbno in etično, saj izvajajo svojo vlogo nadzora nad 

delovanjem uprave in poslovanjem banke na podlagi poznavanja poslovne strategije in profila tveganosti 
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banke ter njenega sistema upravljanja. Ravnanje vključuje tudi njihovo dolžnost dokumentiranega odločanja 

in odobravanja pomembnih poslovnih odločitev ter odločitev v zvezi z upravljanjem tveganj, brez formalne-

ga ali neformalnega prenašanja odgovornosti na nižje hierarhične ravni.

Skladno s 50. členom Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki določa, da mora pristojna komisija vsaj enkrat letno 

oceniti znanje, veščine in izkušnje posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter organa kot celote, je 

nadzorni svet na predlog komisije za prejemke in kadrovske ter organizacijske zadeve na seji  obravnaval in 

sprejel (samo)oceno svojega dela. 

Nadzorni svet deluje v okviru rednih in korespondenčnih sej. Sestava nadzornega sveta se je v letu 2016 

spreminjala. Zaradi podanih odstopnih izjav s funkcije člana nadzornega sveta je mandat prenehal članoma 

Primožu Karpetu  10. 2. 2016 in Tiborju Šimonki 14. 4. 2016. Članoma nadzornega sveta Mojci Globočnik in 

Mateju Podlipniku pa je mandat potekel na skupščini 23. 5. 2016. Zaradi predvidenega izteka mandata dveh 

članov nadzornega sveta in dveh nezasedenih funkcij je Komisija za prejemke in kadrovske ter organiza-

cijske zadeve (Komisija), ki je prevzela vlogo nominacijske komisije, začela postopek evidentiranja mogočih 

kandidatov. Na skupščini banke so bili izvoljeni vsi štirje predlagani kandidati za mandatno obdobje pet let 

od dneva njihove izvolitve na skupščini in sicer Jelena Galić, Aleš Aberšek, dr. Domen Trobec in Matej Pod-

lipnik.

Nadzorni svet je tako v sedem-članski sestavi deloval od skupščine banke dalje do 4. 11. 2016, ker je član 

nadzornega sveta  banke Domen Trobec podal odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta banke.

Konec leta 2016 je tako nadzorni svet deloval v šestčlanski sestavi:

• David Benedek, predsednik;

• Aleš Aberšek, namestnik predsednika (od 23. 5. 2016);

• Jelena Galič, članica (od 23. 5. 2016);

• Miran Kalčič, član;

• Matej Podlipnik, član (ponovno imenovanje 23. 5. 2016);

• Gregor Rovanšek, član.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v letu 2016 opravljali še:

• Primož Karpe, član (do 10. 2. 2016);

• Tibor Šimonka (do 14. 4. 2016);

• Mojca Globočnik, namestnica predsednika (do 23. 5. 2016);

• Domen Trobec, član (od 23. 5.  do 4. 11. 2016).

Banka ima skladno s sprejetimi sklepi nadzornega sveta imenovane oz. ustanovljene tri komisije, in sicer:

• revizijsko komisijo (sestava konec leta 2016: predsednik Gregor Rovanšek ter člana Miran Kalčič in Jelena 

Galić, ki je članica od 23. 5. 2016); 

• komisijo za spremljanje tveganj in upravljanje z bilanco (Aleš Aberšek (predsednik s 24. 1. 2017) ter člana 

Matej Podlipnik in Miran Kalčič (član od 13. 1. 2017)) ter

• komisijo za prejemke in kadrovske ter organizacijske zadeve (predsednik David Benedek ter člani Miran 

Kalčič, Aleš Aberšek in Jelena Galić, ki sta člana od 23. 5. 2016). 

V letu 2016 je bilo v banki realizirano naslednje število sej nadzornega sveta oz. pristojnih komisij:

• nadzorni svet: 8 rednih sej in 10 korespondenčnih sej;

• revizijska komisija: 5 sej; 

• komisija za spremljanje tveganj in upravljanje z bilanco: 4 redne seje in 1 korespondenčna seja;

•  komisija za prejemke in kadrovske ter organizacijske zadeve: 8  sej.
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Uprava banke

Skladno s statutom banko predstavlja, zastopa in vodi uprava, ki ima najmanj dva in največ pet članov, od 

katerih je eden predsednik. Predsednika uprave in člane uprave na njegov predlog imenuje in razrešuje 

nadzorni svet. Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom.  Uprava s sklepom ureja raz-

poreditev področij dela med člani uprave, s poslovnikom o delu uprave pa se ureja delo uprave in zadeve, ki 

so pomembne za organizacijo in potek odločanja uprave. 

V letu 2016 je uprava banke delovala v dvočlanski sestavi:

• Andrej Andoljšek, predsednik,

• Mojca Osolnik Videmšek, članica.

1.7.1. Število direktorskih mest, ki jih zasedajo člani upravljalnega organa

Direktorske funkcije članov uprave in nadzornega sveta v drugih pravnih osebah:

Uprava Naziv pravne osebe Funkcija

Andrej Andoljšek  
– predsednik

Združenje bank Slovenije Član nadzornega sveta

Mojca Osolnik Videmšek  
– članica

Bankart, d. o. o., Ljubljana Članica nadzornega sveta 

Združenje bank Slovenije Namestnica člana nadzornega sveta

Nadzorni svet Naziv pravne osebe Funkcija

David Benedek  
– predsednik

Triglav INT, d. d., Ljubljana Glavni izvršni direktor

Triglav osiguranje Zagreb Predsednik nadzornega odbora

Lovčen osiguranje Podgorica Predsednika upravnega odbora

Triglav osiguranje a.d. Banja Luka Predsednik upravnega odbora 

Aleš Aberšek  
– namestnik predsednika   
(od 23. 5. 2016)

Sava d.d. Predsednik uprave (do 14. 3. 2016)

Telekom Slovenije d.d. Član uprave ( od 15. 3. 2016)

Sava Turizem d.d. Član nadzornega sveta  
(od 3. 2. do 21. 3. 2017)

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana Član nadzornega sveta (od 19. 8. 2016)

Jelena Galić  
– članica

AIK Banka ad, Beograd Predsednica izvršnega odbora

Združenje bank Srbija Članica upravnega odbora

Miran Kalčič 
– član

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana Namestnik predsednika  
nadzornega sveta

Gregor Rovanšek  
– član

Sava d.d. Član nadzornega sveta (do 14. 3. 2016)

Sava d.d. Predsednik uprave (od 15. 3. do 28. 12. 2016)

Sava d.d. Izvršni direktor (od 28. 12. 2016)

Istrabenz Turizem d.d. Član nadzornega sveta (od 1. 3. 2016)

Domen Trobec – član 
(do 4. 11. 2016)

Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. 
(do 29. 8. 2016)

Predsednik nadzornega sveta

Vinakoper d.o.o., Koper Član nadzornega sveta

Mojca Globočnik  
– namestnica predsednika  
(do 23. 5. 2016)

Pokojninska družba A d.d., Ljubljana Članica nadzornega sveta

Primož Karpe 
– član (do 9. 2. 2016) 

ANGLER, d. o.,o., Koprivnica Direktor 

Tibor Šimonka  
– član (do 14. 4. 2016)

Plinovodi, d. o. o., Ljubljana Predsednik nadzornega sveta

Član nadzornega sveta Matej Podlipnik je samostojni odvetnik in nima direktorske funkcije v drugih pravnih 

osebah.
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1.7.2. Politika zaposlovanja za izbor upravljalnega organa ter njihovo dejansko znanje, veščine in 

izkušnje

Banka je konec leta 2015 sprejela spremembe in dopolnitve politike strokovnih in etičnih standardov, oce-

Banka s Politiko strokovnih in etičnih standardov ter ocenjevanja primernosti članov uprave in nadzornega 

sveta ter nosilcev ključnih funkcij med drugim natančneje opredeljuje strokovne standarde (znanja in iz-

kušnje) članov uprave in nadzornega sveta, ki se upoštevajo pri izboru članov uprave in nadzornega sveta. 

Z upoštevanjem navedenih meril banka zasleduje tudi raznolikost upravljalnega organa z vidika znanja, 

veščin, izobrazbe in izkušenj. 

Član uprave oziroma nadzornega sveta mora imeti za samostojno konstruktivno-kritično presojo pri spreje-

manju odločitev, ki so v najboljšem interesu banke, ustrezno znanje in izkušnje, vključno z osebno integriteto. 

Pri tem mora član upravljalnega organa upoštevati vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, 

ki lahko vplivajo na te odločitve.

Član uprave in nadzornega sveta banke mora izpolnjevati pričakovana merila ugleda ter imeti znanja in 

izkušnje z naslednjih področij:

1. univerzitetno izobrazbo s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. s 

področja  ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oziroma statistike);

2. najmanj 5-letne izkušnje, pridobljene s preteklim poslovnim ravnanjem, zlasti na področjih:

 - finančnih trgov,

 - bančne zakonodaje in predpisov,

 -  strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta 

banke,

 -  upravljanja tveganj,

 - ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov 

notranjih kontrol,

 -  tolmačenja finančnih podatkov banke;

3. najmanj pet let delovnih izkušenj, ki jih je pridobival na vodstvenem delovnem mestu.

Pri ocenjevanju izkušenosti članov uprave in nadzornega sveta se upoštevajo teoretična znanja, pridobljena 

z izobraževanjem in usposabljanjem, praktične izkušnje, pridobljene na prejšnjih delovnih mestih, znanja in 

spretnosti, ki jih je član pridobil in dokazal s poslovnim ravnanjem na vodilnih delovnih mestih, osebnostne 

lastnosti in motiviranost za delo. Pri izboru se upošteva predvsem stopnjo in profil izobrazbe ter povezavo 

z bančnimi in finančnimi storitvami ali drugimi zadevnimi področji, saj so strokovna znanja, pridobljena na 

prejšnjih delovnih mestih, odvisna od narave, obsega in zapletenosti poslov ter funkcije, znanja in obvlado-

vanja poslovne komunikacije (tuji jeziki).

Izpolnjevanje meril ugleda ter strokovnih standardov članov uprave in nadzornega sveta se presoja skladno 

s politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij v Gorenjski 

banki, d. d., Kranj.

Nadzorni svet je na osnovi ocen primernosti predsednika in članice uprave ocenil, da oba člana uprave s 

teoretičnim znanjem (1. točka meril) in praktičnimi izkušnjami (2. in 3. točka meril) prispevata k raznolikosti 

znanj in izkušenj uprave kot celote, ki so potrebna za izvajanje poslovodne funkcije v banki. 

Podobno tudi iz ocen primernosti članov nadzornega sveta ugotavljamo, da so izpolnjena merila glede 

izobrazbe (1. točka meril) in predvidenih izkušenj (2. in 3. točka meril), pri čemer nadzorni svet kot celota 

razpolaga z vsemi področji izkušenj, ki so navedena v 2. točki meril. S tem je dosežena pričakovana sestava 

nadzornega sveta z vidika izobrazbe in raznolikosti izkušenj.
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Predstavitev članov upravljalnega organa

Člani uprave

Predsednik uprave Andrej Andoljšek je univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1995 je končal študij na 

Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, podiplomski študij upravljanja z nazivom magister upravljavskih 

znanosti na Purdue University v ZDA ter leta 1997 še podiplomski študij upravljanja z nazivom MBA na 

Rouen Business School v Franciji. V letu 2013 je opravil izpit CFA I. stopnje. Prve delovne izkušnje je v letu 

1995 pridobival v TPV, d. d., Novo mesto, med letoma 1996 in 1999 v Studiu Marketing J. Walter Thompson 

International,  d. o. o., Ljubljana,  leta 2000 je bil soustanovitelj in direktor družbe Poanta,  d. o. o., Ljubljana. 

Poslovno pot je v letih 2001–2004 nadaljeval v LUNI/TBWA, d. o. o., Ljubljana, in sicer najprej kot svetovalec 

direktorja ter pozneje kot finančni direktor. V obdobju med letoma 2004 in 2007 je bil predsednik uprave 

družbe Vele, d. d., Domžale in v letih od 2007 do 2011 predsednik uprave Pinus TKI, d. d., Rače. Funkcijo člana 

uprave v Savi, d. d., Ljubljana je prevzel v juniju 2011, kjer je bil odgovoren za razvoj poslovanja, računovod-

stvo in kontroling ter skladnost poslovanja. Pred nastopom funkcije predsednika uprave banke v januarju 

2014 je bil član nadzornega sveta od avgusta 2013 ter nato predsednik nadzornega sveta Gorenjske banke, 

d. d., Kranj od septembra 2013 naprej. Nadzorni svet banke ga je skladno s 5. odstavkom 62. člena takrat 

veljavnega ZBan-1 ob upoštevanju 63. člena istega zakona imenoval za člana uprave banke in predsednika 

uprave banke 27. 1. 2014 za največ šest mesecev. Funkcijo predsednika s petletnim mandatom pa opravlja 

od 20. 6. 2014 dalje.

Članica uprave Mojca Osolnik Videmšek je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je leta 1991 končala 

študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Delovne izkušnje je začela pridobivati v družbi DEKOP, d. 

o. o., Novo mesto, kjer je bila v letih 1990–1993 vodja trženja. Nato je poslovno pot nadaljevala na Vladi RS 

– najprej kot svetovalka predsednika Vlade RS, v obdobju med letoma 1994 in 1999 pa kot šefinja Kabineta 

predsednika Vlade RS. V letu 2000 je bila generalna sekretarka Ministrstva za zunanje zadeve ter nato v letih 

2001–2003 direktorica Urada predsednika Vlade RS. Poslovno pot je nadaljevala v bančništvu, in sicer naj-

prej kot direktorica Kabineta uprave v obdobju 2003–2004 ter nato kot generalna sekretarka in direktorica 

kabineta uprave v Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana v času med letoma 2004 in 2009. Od leta 2009 do 

2014 je v bila zaposlena v NLB, d. d., Ljubljana: pomočnica in nato namestnica direktorja področja za upra-

vljanje NLB Skupine, direktorica sektorja za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor ter pomočnica direktorja 

sektorja za upravljanje NLB Skupine. Poleg navedenih delovnih izkušenj je pridobila tudi dodatna znanja na 

izobraževanjih s področja upravljanja in nadzora ter članstva v nadzornih svetih. V Gorenjski banki, d. d., Kranj 

se je zaposlila konec februarja 2014 kot direktorica direktorata. Po pridobitvi licence Banke Slovenije je bila 

od 5. 5. do 19. 6. 2014 predsednica uprave, funkcijo članice uprave je nastopila 20. 6. 2014. 

Člani nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta David Benedek je magister poslovnih ved (MBA). Leta 1997 se je zaposlil v 

Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana, nato je v letih 2000–2003 na UBS Investment Bank C New York sve-

toval podjetjem pri različnih vrstah transakcij s področja podjetniških financ. Od leta 2003 do leta 2014 je 

bil zaposlen v Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana: najprej med letoma 2003 in 2004 kot direktor tržnega 

segmenta, nato v obdobju od 2004 do 2005 kot namestnik direktorja področja za poslovanje z velikimi pod-

jetji, in v letih 2005–2007 kot namestnik direktorja Centra za upravljanje Skupine NLB ter med letoma 2008 

in 2009 kot direktor področja finančnih trgov in zakladništva NLB Skupine. V letih od 2009 do 2012 je bil 

član uprave, nato pa dve leti pomočnik uprave in direktor področja za nestrateške dejavnosti. Od leta 2014 

opravlja funkcijo glavnega izvršnega direktorja v družbi Triglav INT, d. d., Ljubljana. Član nadzornega sveta 
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Gorenjske banke, d. d., Kranj je od decembra 2014, funkcijo predsednika nadzornega sveta pa opravlja od 

24. 4. 2015.

Namestnik predsednika nadzornega sveta Aleš Aberšek je univerzitetni diplomirani ekonomist. Delovne iz-

kušnje je začel pridobivati v letih 2002–2004 v Unicredit banki Slovenija, d. d., najprej kot pripravnik ter nato 

kot svetovalec za velika podjetja. Poklicno pot je nadaljeval v družbi Sava, d. d., in sicer najprej kot strokovni  

sodelavec na področju strateških financ v obdobju med letoma 2004 in 2007, nato kot vodja oddelka za 

naložbene finance v obdobju 2007–2011, dve leti kot pomočnik v Korporativnih financah ter nato dve leti 

kot direktor oddelka za upravljanja s tveganji. Leta 2014 je prevzel funkcijo člana uprave v Savi, d. d., v letu 

2015 pa funkcijo predsednika navedene družbe.  Od 15. 3. 2016 je član uprave v družbi Telekom Slovenije, d. 

d. Namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj je od 23. 5. 2016.

Članica nadzornega sveta Jelena Galić je doktorica ekonomskih znanosti. Ima več kot 20 let poklicnih izku-

šenj, od tega zadnjih 15 let na izvršnih vodstvenih funkcijah. V obdobju med letoma 1994 in 2007 je bila za-

poslena na Ekonomskem inštitutu Beograd, od leta 2001 naprej kot izvršnega direktorica. V družbi Deloitte, 

d. o. o., Beograd je bila v obdobju med letoma 2007 in 2015 direktorica poslovnega svetovanja, odgovorna 

za nudenje svetovalnih storitev finančnim institucijam. Od leta 2008 je tudi izredna profesorica na Beograjski 

bančni akademiji. Od leta 2015 je predsednica izvršnega odbora AIK banke, a. d., Beograd. Članica nadzor-

nega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj je od 23. 5. 2016.

Član nadzornega sveta Miran Kalčič je univerzitetni diplomirani pravnik. Njegova prva zaposlitev je bila v 

podjetju Hermes, kjer je bil v letih od 1976 do 1978 vodja oddelka za kadre, pravo in tehnične zadeve. Leta 

1979 se je zaposlil na Skupnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije kot direktor izvajanja 

PIZ ter starostnega zavarovanja kmetov. Od leta 1986 do leta 1990 je bil na Republiškem komiteju za delo, 

najprej kot namestnik predsednika in nato kot predsednik komiteja. V letih od 1990 do 2006 je bil namestnik 

generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na ZVD, d. d., Ljubljana se 

je zaposlil leta 2006 kot izvršni direktor in bil član upravnega odbora do upokojitve, maja 2015. Član nadzor-

nega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj je od avgusta 2013 naprej.

Član nadzornega sveta Matej Podlipnik je univerzitetni diplomirani pravnik. V letih od 1996 do 1998 je bil 

svetovalec odbora za finance v Državnem zboru RS ter nato dve leti svetovalec za pravna vprašanja v 

pravni službi  Kompas MTS, d. d. Nato je dve leti opravljal funkcijo izvršnega direktorja družbe Ram Invest, 

d. o. o. V letih od 2001 do 2004 je bil svetovalec v pravni službi na Ministrstvu za okolje in prostor. V letih 

2004–2008 je bil zaposlen v odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, nato je pol leta delal v odvetniški 

pisarni Stojana Zdolška. Od leta 2008 naprej je samostojni odvetnik. Član nadzornega sveta Gorenjske 

banke, d. d., Kranj je od maja 2012, zaradi poteka mandata je bil 23. 5. 2016 ponovno imenovan na to 

funkcijo.

Član nadzornega sveta Gregor Rovanšek je magister poslovnih ved in je leta 2013 končal tudi podiplomski 

študij MBA na Univerzi Ljubljana. Najprej se je leta 2004 zaposlil v Teolu, d. d., Ljubljana kot vodja kontrolinga. 

Od leta 2005 naprej je zaposlen v družbi Sava, d. d., Ljubljana. Najprej je bil med letoma 2005 in 2006 analitik 

poslovanja, nato notranji revizor, v letih od 2009 do 2010 pa je nadomeščal članico uprave Sava Hoteli Bled, 

d. d. V letih od 2008 do 2010 je bil strokovni sodelavec za kontroling ter nato eno leto vodja kontrolinga v 

Savi Medical in storitve, d. o. o. Med letoma 2011 in 2012 je bil pomočnik direktorja za korporativni kontroling, 

potem pa do 14. 3. 2016 vodja kontrolinga v Savi, d. d. 15. 3. 2016 je prevzel funkcijo predsednika uprave 

v Savi, d. d., 28. 12. 2016 pa je bil imenovan za izvršnega direktorja navedene družbe. Leta 2009 je končal 

šolanje za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor na Slovenskem inštitutu za revizijo. Od avgusta 2013 

je član nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj.
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1.7.3. Politika glede raznolikosti pri izboru članov upravljalnega organa, splošne in konkretne 

politike ter v kolikšni meri so bili doseženi

Banka ima nekatere elemente politike raznolikost vgrajene v Politiko strokovnih in etičnih standardov ter 

ocenjevanja primernosti članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij v Gorenjski banki 

d.d., Kranj. Politika opredeljuje ključna pričakovanja - merila pri izboru kandidatov upravljalnega organa, s 

katerimi zasleduje raznolikost sestave upravljalnega organa z vidika izobrazbe, izkušenj in veščin (podrob-

nejši opis je v poglavju 1.7.2). Zasledovanje navedenih ciljev banka preverja in zagotavlja v procesu ocene 

primernosti kandidatov. 

Nadzorni svet je na osnovi ocen primernosti predsednika in članice uprave ocenil, da oba člana uprave s 

teoretičnim znanjem (predhodno poglavje, 1. točka meril) in praktičnimi izkušnjami (predhodno poglavje, 

2. in 3. točka meril) prispevata k raznolikosti znanj in izkušenj uprave kot celote, ki so potrebni za izvajanje 

poslovodne funkcije v banki. 

Podobno tudi iz ocen primernosti članov nadzornega sveta ugotavljamo, da so izpolnjena merila glede izo-

brazbe (predhodno poglavje, 1. točka meril) in predvidenih izkušenj (predhodno poglavje, 2. in 3. točka meril), 

pri čemer nadzorni svet kot celota razpolaga z vsemi področji izkušenj, ki so navedena v 2. točki meril. S tem 

je dosežena pričakovana sestava nadzornega sveta z vidika izobrazbe in raznolikosti izkušenj.

Banka namerava v letu 2017 dopolniti politiko glede raznolikosti sestave upravljalnega organa še z vidika 

zastopanosti spolov in drugih značilnosti, upoštevajoč tudi smernice Evropskega bančnega organa o no-

tranjem upravljanju in smernice o oceni primernosti, ki so v danem trenutku še v razpravi. Osnovna merila 

za tak položaj ostajata strokovnost in znanje, ki je potrebno za obvladovanje vseh vrst tveganj v bančnem 

poslovanju.

Gorenjska banka d.d., Kranj ima v upravljalnem organu (uprava in nadzorni svet) trenutno zastopana oba 

spola in sicer je razmerje v upravi sorazmernih 1 : 1 , v nadzornem svetu pa je doseženo razmerje v korist 

moškega spola (5 : 1). 

1.7.4. Odbor za tveganja

Banka mesečno obravnava tveganja, ki jim je banka izpostavljena na Odboru za upravljanje bilance banke 

(OZUB), kvartalno pa se tveganja obravnavajo na seji nadzornega sveta banke po predhodni obravnavi na 

Komisiji za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke. Kolektivni organi na področju upravljanja s 

tveganji so podrobneje predstavljeni v točki 1.2 teh razkritij.

1.7.5. Tok informacij (glede tveganj) do upravljalnega organa

Ustrezna obveščenost upravljalnega organa je zagotovljena z organizacijskim ustrojem banke in vzposta-

vljenim sistemom poročanja, ki sta podrobneje predstavljena v točkah 1.2 in 1.3 teh razkritij. 

Poročilo o tveganjih, ki ga pripravi služba kontrolinga tveganj se mesečno obravnava na seji Odbora za upra-

vljanje bilance banke, služba kontrolinga tveganj pa za obravnavo na seji Komisije za spremljanje tveganj 

in upravljanja z bilanco banke in na seji Nadzornega sveta banke kvartalno pripravlja Poročilo o upravljanju 

tveganj v Gorenjski banki, d. d., Kranj.
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Zavezanka za objavo razkritij, zahtevanih z uredbo, je Gorenjska banka, d. d., Kranj (v nadaljevanju banka). 

Banka je samostojna delniška družba s sedežem v Kranju, na naslovu Bleiweisova cesta 1. 

Banka ni članica finančnega ali bančnega holdinga in ne pripravlja konsolidiranih računovodskih izkazov za 

potrebe nadzora na konsolidirani podlagi (za bonitetne namene).

V konsolidacijo za računovodske namene so zajete odvisne družbe Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj, Mersteel ne-

premičnine, d. o. o., Naklo in GB Leasing, d. o. o., Ljubljana, v katerih ima banka neposredno 100 % glasovalnih 

pravic. Odvisne družbe so polno konsolidirane.

V skupini Gorenjske banke ni pomembnih praktičnih ali pravnih ovir za takojšnji prenos kapitala ali poravnavo 

obveznosti med nadrejeno osebo in njenimi podrejenimi družbami.

V konsolidacijo so vključene vse podrejene družbe – nobena od njih ni izključena. Zato ni nobenega zneska, 

za katerega bi bil dejanski kapital nižji od zahtevanega v vseh podrejenih družbah, ki ne bi bile vključene v 

konsolidacijo.

Več informacij o konsolidaciji za računovodske namene je razkritih v revidiranem letnem poročilu v pojasnilu 

»2.2. Odvisne in pridružene družbe«.

2. Področje uporabe

(436. člen uredbe CRR)
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3. Kapital

3.1. Celovita uskladitev postavk kapitala ter filtrov in odbitkov od kapitala z 
bilanco stanja 

(437. a člen uredbe CRR)

Banka je za zagotovitev razkritja celovite uskladitve bilančnih postavk, ki se uporabljajo za izračun kapitala 

in regulativnega kapitala, uporabila metodologijo za uskladitev bilance stanja, ki je skladna z 2. členom iz-

vedbene uredbe. 

Postavke kapitala v revidiranih računovodskih izkazih zajemajo vse postavke, ki so sestavine regulativnega 

kapitala – vključno z lastniškim kapitalom – ali se odštejejo od njega, obveznost, kot je dolg, ali druge bi-

lančne postavke, ki vplivajo na regulativni kapital, kot so neopredmetena sredstva, dobro ime in odložene 

terjatve za davek.

Razširjene postavke bilance stanja regulativnega obsega prikazujejo ločeno vse sestavine, ki so zahtevane 

za razkritje o kapitalu. Vzporeditev elementov, dobljenih z razširitvijo bilance stanja regulativnega obsega, 

z elementi, vključenimi v prehodni predlogi za razkritje o kapitalu, je vzpostavljena z navedbo zaporednih 

številk elementov kapitala v prehodni predlogi za razkritje o kapitalu, ki je prikazana v 3.4. točki teh razkritij.

V tisoč 
EUR

Element 
kapitala 

(iz 3.4. točke 
teh razkritij)

2016 2015

1 Denar v blagajni, stanje na računih pri CB in vpogledne vloge bank 141.640 174.818

2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju - 38

3 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 297.266 189.740

4 Krediti 923.794 818.772

5 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 95.280 221.221

6 Opredmetena osnovna sredstva 6.764 7.138

7 Naložbene nepremičnine 24.371 19.315

8 Neopredmetena sredstva 8 3.644 3.159

9.1. 60 % neopredmetenih sredstev (2015: 40 %) 2.187 1.264

9.2. 40 % neopredmetenih sredstev (2015: 60 %) 26, 27, 41a, 42 1.458 1.895

10 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih in pridruženih družb 59a, 73 4.728 528

11 Odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb (OTD) 14.479 15.666

11.1. OTD, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in ne izhajajo  
iz časovnih razlik 10 10.723 10.723

11.1.1. 60 % odloženih davkov iz postavke 13.2.1. (2015: 40 %) 6.434 4.289

11.1.2. 40 % odloženih davkov iz postavke 13.2.1. (2015: 60 %) 26, 59a 4.289 6.434

11.2. OTD, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo  
iz časovnih razlik 59a, 75 3.756 4.943

12 Druga sredstva 663 784

13 Skupaj sredstva (od 1 do 12) 1.512.629 1.451.179
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V tisoč 
EUR

Element 
kapitala 

(iz 3.4. točke 
teh razkritij)

2016 2015

14 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju - 529

15 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.303.087 1.258.899

16 Rezervacije 3.065 2.317

17 Odložene obveznosti za davek 2.146 1.831

18 Druge obveznosti 3.498 3.405

19 Skupaj obveznosti (od 14 do 18) 1.311.796 1.266.981

 

20 Osnovni kapital 1 16.188 13.830

21 Kapitalske rezerve 1 20.023 9.381

22 Presežek iz prevrednotenja 13.123 14.897

22.1. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, 

razpoložljivimi za prodajo 3 8.487 8.103

22.1.1. Nerealizirani dobički iz naslova ostalih izpostavljenosti 26 2.679 2.173

22.1.1.1. 60 % nerealiziranih dobičkov (2015: 40 %) 26a 1.607 870

22.1.1.2. 40 % nerealiziranih dobičkov (2015: 60 %) 1.071 1.303

22.1.2. Nerealizirane izgube iz naslova ostalih izpostavljenosti 26 (360) (724)

22.1.2.1. 60 % nerealiziranih izgub (2015: 40 %) 26a (216) (290)

22.1.2.2. 40 % nerealiziranih izgub (2015: 60 %) (144) (434)

22.1.3. Nerealizirani dobički iz naslova izpostavljenosti do enot centralne 

ravni države 26 6.471 6.766

22.1.4. Nerealizirana izguba iz naslova izpostavljenosti do enot centralne 

ravni države 26 (303) (122)

22.1.4.1. 60 % nerealiziranih izgub (2015: 0 %) 26a (182) -

22.1.4.2. 40 % nerealiziranih izgub (2015: 0 %) (121) -

22.2. Drugi presežki iz prevrednotenja 4.636 6.794

23 Rezerve iz dobička 170.721 169.327

23.1. Rezerve pred uporabo dobička prejšnjega leta 3 169.808 168.857

23.2. Uporaba dobička za zakonske in statutarne rezerve 913 470

24 Lastni deleži 16 (26.007) (26.007)

24.1. 40 % lastnih deležev (2014: 20 %) (15.604) (10.403)

24.2. 60 % lastnih deležev (2014: 80 %) 26, 27, 41a, 42 (10.403) (15.604)

25 Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) 6.784 2.770

25.1. Zadržani dobiček 2 1.399 -

25.2. Čisti dobiček po uporabi za zakonske in statutarne rezerve 5.385 2.770

26 Skupaj kapital (od 20 do 25) 200.833 184.198

 

27 Skupaj kapital in obveznosti (19 + 26) 1.512.629 1.451.179

28 Vrednost zastavljenih lastnih delnic 16 213 570
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3.2. Opis glavnih značilnosti instrumentov posameznih kategorij kapitala, ki jih 
izda banka

(437. b člen uredbe CRR)

Banka je za zagotovitev razkritja glavnih značilnosti instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala 

uporabila predlogo za glavne značilnosti kapitalskih instrumentov, kar je skladno s 3. členom izvedbene uredbe.

 

1 Izdajatelj Gorenjska banka, d. d., Kranj

2 Edinstvena oznaka SI0021109630

3 Zakonodaja, ki ureja instrument Zakon o gospodarskih družbah

Regulativna obravnava

4 Pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah v prehodnem obdobju navadni lastniški temeljni kapital

5 Pravila iz uredbe o kapitalskih zahtevah po prehodnem obdobju navadni lastniški temeljni kapital

6 Sprejemljivi na posamični / (sub)konsolidirani podlagi / na posamični in na (sub)
konsolidirani podlagi

na posamični podlagi

7 Vrsta instrumenta navadni lastniški temeljni 
kapital, kakršen je bil objavljen 
na seznamu EBA; člen 26(3)

8 Znesek, pripoznan v regulativnem kapitalu 16 milijonov evrov

9 Nominalni znesek instrumenta  41,73 evra

9a Cena izdaje  41,73 evra

9b Cena odkupa n. r.

10 Računovodska razvrstitev lastniški kapital

11 Prvotni datum izdaje 23. 5. 2000

12 Stalni ali z določenim rokom zapadlosti stalni

13 Prvotni datum zapadlosti ni zapadlosti

14 Odpoklic izdajatelja na podlagi predhodne nadzorniške odobritve ne

15 Poljubni datum odpoklica, pogojni datumi odpoklica in odkupni znesek n. r.

16 Naknadni datumi odpoklica, če so potrebni n. r.

Kuponske obrestne mere / dividende

17 Fiksna ali spremenljiva dividenda / kuponska obrestna mera spremenljiva dividenda

18 Kuponska obrestna mera in vsak z njo povezan indeks n. r.

19 Obstoj možnosti neizplačila donosov da

20a Popolna diskrecijska pravica, delna diskrecijska pravica ali obvezni  
(glede na časovno razporeditev)

delna diskrecijska pravica

20b Popolna diskrecijska pravica, delna diskrecijska pravica ali obvezni (glede na znesek) delna diskrecijska pravica

21 Možnost povečanja ali druge spodbude za odkup ne

22 Nekumulativni ali kumulativni nekumulativna

23 Konvertibilni ali nekonvertibilni nekonvertibilen

24 Če so konvertibilni, kateri so sprožilni dohodki konverzije n. r.

25 Če so konvertibilni, ali so v celoti ali delno n. r.

26 Če so konvertibilni, kakšna je stopnja konverzije n. r.

27 Če so konvertibilni, ali je konverzija obvezna ali izbirna n. r.

28 Če so konvertibilni, navedite vrsto instrumenta, v katerega se konvertirajo n. r.

29 Če so konvertibilni, navedite izdajatelja instrumenta, v katerega se konvertirajo n. r.

30 Značilnosti odpisa ne

31 V primeru odpisa, kateri so sprožilni dogodki n. r.

32 V primeru odpisa, ali se odpišejo v celoti ali delno n. r.

33 V primeru odpisa, ali je stalen ali začasen n. r.

34 V primeru začasnega odpisa, opis mehanizma za zvišanje vrednosti n. r.

35 Položaj v hierarhiji podrejenosti pri likvidaciji (navedite vrsto instrumenta,  
ki je tik pred zadevnim instrumentom)

n. r.

36 Neskladne preoblikovane značilnosti ne

37 Če neskladne značilnosti obstajajo, jih navedite n. r.

Banka nima kapitalskih instrumentov dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala.
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3.3. Določila in pogoji za vse instrumente posameznih kategorij kapitala
(437. c člen uredbe CRR)

Banka med kapitalskimi instrumenti navadnega lastniškega kapitala upošteva navadne delnice, ki izpol-

njujejo določila in pogoje iz 28. člena uredbe CRR. Med pomembnejšimi določili in pogoji instrumentov na-

vadnega lastniškega kapitala so stalnost, fleksibilnost glede izplačil in razpoložljivost za pokrivanje izgub 

(podrejenost vsem drugim obveznostim banke).

3.4. Ločeno razkritje narave in zneskov bonitetnih filtrov in odbitkov  
od kapitala ter opis vseh omejitev, ki se uporabljajo za izračun kapitala  
v skladu z uredbo, ter instrumentov, bonitetnih filtrov in odbitkov, za katere 
veljajo te omejitve  

(437. d in 437. e člen uredbe CRR)

Skladno z 92. členom uredbe mora banka izpolnjevati količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v 

višini 4,5 %, količnik temeljnega kapitala v višini 6 % in količnik skupnega kapitala v višini 8 %. Navadni lastni-

ški temeljni kapital je konec leta 2016 presegal zahteve za 128.407 tisoč evrov (2015: 117.445 tisoč evrov), 

temeljni kapital za 113.988 tisoč evrov (2015: 104.273 tisoč evrov), skupni kapital pa za 94.763 tisoč evrov 

(2015: 86.710 tisoč evrov).

Banka je za zagotovitev razkritja posebnih postavk kapitala, to je bonitetnih filtrov in odbitkov od kapitala ter 

omejitev, ki se uporabljajo za izračun kapitala v skladu z uredbo CRR, uporabila predlogo za razkritje narave 

in zneskov posebnih postavk kapitala v prehodnem obdobju, kar je skladno s 5. členom izvedbene uredbe 

za razkritje kapitala. Elementi predloge, ki niso relevantni, niso prikazani. Navedene so zaporedne številke 

elementov iz celotne predloge. V stolpcu A(1) je razkrit znesek na dan 31. 12. 2016, v stolpcu A(2) znesek na 

dan 31. 12. 2015, v stolpcu B so navedeni sklici na člene uredbe CRR, v stolpcih C(1) in C(2) pa zneski dne 31. 

12. 2016 in 31. 12. 2015, za katere se uporablja obravnava pred uredbo CRR, ali preostali znesek, določen v 

skladu z uredbo CRR.

Zaporedna številka elementa in naziv elementa A(1) A(2) B C(1) C(2)

2016 2015 2016 2015

Navadni lastniški temeljni kapital: instrumenti in rezerve 

1
 

Kapitalski instrumenti in z njimi povezan vplačani 
presežek kapitala 36.211 23.211

26(1), 27, 28, 29,  
26 (3), seznam EBA

od tega: skladno z 28. členom uredbe (EU) št. 
575/2013 36.211 23.211 26(3), seznam EBA

2 Zadržani dobiček 36.211 23.211 26(1)(c)

3 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos (in druge 
rezerve, da se vključijo nerealizirani dobički in izgube v 
skladu z veljavnimi računovodskimi standardi) 178.295 176.960 26(1)

6 Navadni lastniški temeljni kapital pred 
regulativnimi prilagoditvami 215.904 200.171  
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Zaporedna številka elementa in naziv elementa A(1) A(2) B C(1) C(2)

2016 2015 2016 2015

Navadni lastniški temeljni kapital: regulativne prilagoditve 

7 Dodatne prilagoditve vrednosti (negativni znesek) (45) - 34, 105

8 Neopredmetena sredstva (zmanjšana za povezane 
obveznosti za davek) (negativni znesek) (3.644) (3.159) 36(1 )(b), 37, 472(4)

10 Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na 
prihodnji dobiček, razen tistih, ki izhajajo iz začasnih 
razlik – zmanjšane za obveznosti za davek, če so 
izpolnjeni pogoji iz člena 38(3) (negativni znesek) (10.723) (10.723) 36(1 )(c), 38, 472(5)

16 Neposredni in posredni deleži institucije v lastnih 
instrumentih navadnega lastniškega temeljnega 
kapitala (negativni znesek) (26.220) (26.557) 36(1 )(f), 42, 472(8)

26 Regulativne prilagoditve za navadni lastniški temeljni 
kapital v zvezi z zneski, za katere se uporablja 
obravnava pred uredbo o kapitalskih zahtevah 7.663 15.830  

26a Regulativne prilagoditve, povezane z nerealiziranimi 
dobički in izgubami iz členov 467 in 468 1.210 580  7.277 7.523

 od tega: nerealizirane izgube iz naslova 
izpostavljenosti do enot centralne ravni države (182) - 467 (121) (112)

od tega: nerealizirane izgube iz naslova ostalih 
izpostavljenosti (216) (290) 467 (144) (434)

od tega: nerealizirani dobički iz naslova 
izpostavljenosti do enot centralne ravni države - - 468 6.471 6.766

od tega: nerealizirani dobički iz naslova ostalih 
izpostavljenosti 1.607 870 468 1.071 1.304

26b Znesek, ki se odbije od navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala ali ki se temu kapitalu prišteje, ob 
upoštevanju dodatnih filtrov in odbitkov, zahtevanih 
pred uredbo o kapitalskih zahtevah (622) (1.661)

od tega: posebni popravki zaradi kreditnega tveganja (622) (1.661) 481 - -

27 Kvalificirani odbitki dodatnega temeljnega kapitala, ki 
presegajo dodatni temeljni kapital institucije (11.860) (17.499) 36(1)(j)  

28 Skupne regulativne prilagoditve navadnega 
lastniškega temeljnega kapitala (44.242) (43.209)   

29 Navadni lastniški temeljni kapital 171.662 156.962   

Dodatni temeljni kapital: instrument 

36 Dodatni temeljni kapital pred regulativnimi 
prilagoditvami - -   

Dodatni temeljni kapital: regulativne prilagoditve 

41a Preostali zneski, odbiti od dodatnega temeljnega 
kapitala, ob upoštevanju odbitka od navadnega 
lastniškega temeljnega kapitala v prehodnem 
obdobju v skladu s 472. členom uredbe (EU) št. 
575/2013 11.860 17.499

472, 472(3)(a), 
472(4), 472(6), 

472(8)(a), 472(9), 
472(10)(a), 
472(11)(a)  

od tega: neopredmetena sredstva 1.458 1.895   

od tega: neposredni deleži institucije v lastnih instru-
mentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala 10.403 15.604   

42 Kvalificirani odbitki dodatnega kapitala, ki presegajo 
dodatni kapital Institucije (negativni znesek) (11.860) (17.499) 56(e)  

43 Skupne regulativne prilagoditve dodatnega 
temeljnega kapitala - -   

44 Dodatni temeljni kapital - -   

45 Temeljni kapital (temeljni kapital = navadni 
lastniški temeljni kapital + dodatni temeljni kapital) 171.662 156.962   
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Zaporedna številka elementa in naziv elementa A(1) A(2) B C(1) C(2)

2016 2015 2016 2015

Dodatni kapital: instrumenti in rezervacije 

51 Dodatni kapital pred regulativnimi prilagoditvami - -   

Dodatni kapital: regulativne prilagoditve 

57 Skupne regulativne prilagoditve dodatnega kapitala - -   

58 Dodatni kapital - -   

59 Skupni kapital (skupni kapital = temeljni kapital  
+ dodatni kapital) 171.662 156.962   

59a Tveganju prilagojena sredstva v zvezi z zneski, za 
katere se uporabljajo obravnava pred uredbo o 
kapitalskih zahtevah in predhodne obravnave ter za 
katere velja postopna odprava v skladu z Uredbo (EU) 
št. 575/2013 (tj. preostali znesek v skladu z uredbo o 
kapitalskih zahtevah) 12.772 11.906   

od tega: odložene terjatve za davek, ki nanašajo na 
prihodnji dobiček in ne izhajajo iz časovnih razlik 4.289 6.434   

od tega: odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na 
prihodnji dobiček in izhajajo iz časovnih razlik 3.756 4.943   

od tega: znesek deležev v finančnem sektorju, kjer 
ima banka  pomemben delež 4.728 528   

60 Skupna tveganju prilagojena sredstva 961.239 878.146   

Kapitalski količniki in blažilniki

61 Navaden lastniški temeljni kapital (kot odstotni delež 
zneska izpostavljenosti tveganju) 17,86% 17,87% 92(2)(a), 465  

62 Temeljni kapital (kot odstotni delež zneska 
izpostavljenosti tveganju) 17,86% 17,87% 92(2)(b), 465  

63 Skupni kapital (kot odstotni delež zneska 
izpostavljenosti tveganju) 17,86% 17,87% 92(2)(c)  

64 Zahteva po posamezni instituciji lastnemu blažilniku 

(zahteva po navadnem lastniškem temeljnem 

kapitalu, skupaj z zahtevami po varovalnih kapitalskih 

blažilnikih in proticikličnih blažilnikih, ki so izraženi kot 

odstotni delež zneska izpostavljenosti tveganju) 5,125% -

128, 129 in 

130 direktive 

o kapitalskih 

zahtevah

65 od tega: zahteva po varovalnem kapitalskem 

blažilniku 0,625% -

66 Od tega: zahteva po proticikličnem blažilniku 0 % -

68 Navadni lastniški temeljni kapital, ki lahko izpolnjuje 

zahteve po blažilnikih (kot odstotni delež zneska 

izpostavljenosti tveganju) 17,86% -

128 direktive 

o kapitalskih 

zahtevah

Zneski pod pragi za odbitke (pred tehtanjem tveganja)

73 Neposredni in posredni deleži institucije v instrumentih 
navadnega lastniškega temeljnega kapitala subjektov 
finančnega sektorja, kadar ima institucija v teh subjektih 
pomembno naložbo (znesek pod pragom 10 %, 
zmanjšan za sprejemljive kratke pozicije) 4.728 528

36(1)(i), 45, 48, 470, 
472(11)  

75 Odložene terjatve za davek, ki izhajajo iz začasnih 
razlik – znesek pod pragom 10 %, zmanjšan za 
povezane obveznosti za davek, če so izpolnjeni pogoji 
iz člena 38(3) 3.756 4.943

36(1 )(c), 38, 48, 
470, 472(5)  
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4. Kapitalske zahteve

4.1. Povzetek pristopa k ocenjevanju ustreznosti notranjega kapitala za 
podporo obstoječih in prihodnjih dejavnosti  

(438. a člen uredbe CRR) 

V procesu ocenjevanja notranjega kapitala banke (t. i. proces ICAAP) banka poleg regulatornega okvira 

upošteva tudi dobre bančne prakse na tem področju. 

Osnovni gradniki procesa ICAAP so strateški cilji banke, strateški cilji na področju upravljanja s tveganji, pri-

pravljenost banke prevzeti tveganje, profil tveganj, ki vključuje strukturo in pomembnost posameznih vrst 

tveganj, metodologija izračunavanja notranjega kapitala in kapitalskih zahtev banke in samoocena učinko-

vitosti upravljanja s tveganji.

Strateški cilji, pripravljenost prevzeti tveganje in profil tveganj na področju upravljanja s tveganji so podrob-

neje predstavljeni v točki 1.1 teh razkritij, strateški cilji banke pa v poslovnem delu revidiranega letnega 

poročila.

Pripravljenost banke prevzeti tveganje je zgornja meja tveganja, ki ga je banka pripravljena sprejeti za 

doseganje svojih strateških tveganj. Nanj poleg strategije vpliva vrsta cela notranjih in zunanjih dejavnikov, 

kot so npr. konkurenca, položaj banke na trgu (regionalni in segmentni), potenciali za rast in podobno. Pri-

pravljenost prevzeti tveganje skupaj s strateškimi cilji predstavlja osnovo za naložbeno strategijo banke in 

alokacijo kapitala. Presoja se izvede enkrat letno v procesu planiranja banke.

Metodologija ocenjevanja notranjega kapitala banke

Banka za izračun razpoložljivega  kapitala po notranjem pristopu uporablja izračunani  kapital za obvlado-

vanje tveganj iz prvega stebra. 

Za izračunavanje kapitalskih zahtev banka uporablja načelo zaporednega dodajanja posamičnih kapitalskih 

zahtev za posamezne vrste tveganj. Tako ocena je izrazito konservativna, ker implicira popolno korelacijo 

med različnimi tveganji.

Kapitalske zahteve po notranjem pristopu so sestavljene iz treh delov in sicer:

•  kapitalske zahteve prvega stebra;

•  kapitalske zahteve drugega stebra;

• kapitalske zahteve iz naslova zunanjih dejavnikov in kontrolnega okolja.

Banka pri kapitalskih zahtevah pri kreditnem, tržnem in operativnem tveganju uporablja kapitalske zahteve 

izračunane v prvem stebru, in sicer tako, kot izhaja iz uredbe CRR. Za izračun kapitalskih zahtev za kreditna 

tveganja banka uporablja standardizirani, za operativna pa enostavni pristop. 

Druga tveganja banka presoja v okviru drugega stebra, kjer banka izhaja iz omenjenih gradnikov ICAAP – 

strategij, pripravljenosti prevzeti tveanje in profila tveganj. Banka v okviru drugega stebra tako ugotavlja 

kapitalske zahteve za  tržna tveganja, ki niso predmet kapitalskih zahtev prvega stebra (obrestna, tveganje 

koncentracije), likvidnostna in nefinančna tveganja (tveganje ugleda, strateško tveganje, kapitalsko tvega-

nje, tveganje uvedbe novih produktov in zunanjih dobaviteljev, tveganje dobičkonosnosti). Pri teh izračunih 

banka upošteva lastno metodologijo.  V okviru drugega stebra banka ugotavlja tudi kapitalske zahteve 

zaradi stresnih scenarijev in kontrolnega okolja.  
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4.2. Kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržna tveganja in tveganje 
poravnave ter operativno tveganje

(438. c, 438. e in 438. f člen uredbe CRR)

Banka za izračunavanje kapitalske zahteve za kreditno tveganje uporablja standardizirani pristop. Kapital-

ska zahteva za kreditno tveganje se izračuna v višini 8 % zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, iz-

računanih skladno z določbami 113. člena uredbe CRR. Zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti banka 

izračuna po posameznih kategorijah izpostavljenosti, in sicer kot zmnožek vrednosti izpostavljenosti in uteži 

tveganja.

Za izračunavanje kapitalske zahteve za tržna tveganja uporablja metode, predpisane z uredbo (več o tem 

v 10. točki teh razkritij). 

Kapitalske zahteve za operativna tveganja izračunava z uporabo enostavnega pristopa (več o tem v 11. 

točki teh razkritij).

Tabela s kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje (po posameznih kategorijah izpostavljenosti), tržna 

tveganja in operativno tveganje ter količnikom kapitalske ustreznosti je razkrita v revidiranem letnem poro-

čilu v pojasnilu »7.5. Upravljanje kapitala«.
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5. Izpostavljenost kreditnemu tveganju nasprotne stranke

(439. člen uredbe CRR)

Glede na dejstvo, da Gorenjska banka, d. d., Kranj, pretežno opravlja klasične bančne posle in da posli z izve-

denimi finančnimi instrumenti predstavljajo zanemarljiv del poslovanja banke, banka za zdaj skladno s 432.1. 

členom uredbe ne bo podrobno razkrivala kreditnega tveganja nasprotne stranke.

Banka ima vzpostavljen sistem limitov, s katerim omejuje izpostavljenosti kreditnemu tveganju nasprotne 

stranke ter dnevno spremlja njihovo spoštovanje. Limit je odvisen od bonitetne ocene nasprotne stranke in 

vrste finančnega instrumenta.

Banka kreditno tveganje nasprotne stranke izračunava za izvedene finančne instrumente na tujo valuto 

(terminski nakup in prodaja za lastni portfelj). Za izračun vrednosti izpostavljenosti uporablja metodo tekoče 

izpostavljenosti na naslednji način:

a) izračunajo se nadomestitveni stroški za pogodbe s pozitivno vrednostjo, tako da se vse pogodbe pre-

vrednotijo z uporabo tekočih cen na trenutne tržne vrednosti – za pogodbe z negativno vrednostjo je 

trenutna izpostavljenost enaka nič;

b) izračuna se potencialna prihodnja kreditna izpostavljenost za preostali čas do zapadlosti pogodbe, tako 

da se nominalne vrednosti ali vrednosti osnovnih finančnih instrumentov pomnožijo z ustreznimi konver-

zijskimi faktorji glede na preostalo zapadlost;

c) vrednost izpostavljenosti je vsota nadomestitvenih stroškov in potencialne prihodnje kreditne izpostav-

ljenosti.

Banka 31. decembra 2016 in 31. decembra 2015 v svojem portfelju ni imela poslov začasnega nakupa/

prodaje vrednostnih papirjev z vnaprej določeno terminsko prodajno ceno in poslov z valutnimi izvedenimi 

finančnimi instrumenti. 

Pogodbene vrednosti vseh izvedenih finančnih instrumentov so razkrite v revidiranem letnem poročilu v 

pojasnilu »6.1.2. Izvedeni finančni instrumenti«.

Banka ne sklepa poslov s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.
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6. Kapitalski blažilniki

(440. člen uredbe CRR)

Evropska kapitalska zakonodaja je z letom 2016 uvedla sistem kapitalskih blažilnikov, ki so dodatna zahteva 
pri določanju potrebne višine kapitala. Banke morajo s svojim najkakovostnejšim kapitalom (CET1) poleg 
zahtev, ki izhajajo iz tveganj 1. in 2. baselskega stebra, izpolnjevati tudi zahteve iz kapitalskih blažilnikov. 
Neizpolnjevanje zahtev glede kapitalskih blažilnikov pomeni omejitve v razdelitvah rezultata poslovanja z 
namenom krepitve kapitalske baze banke.

Banka Slovenije je s 1. januarjem 2016 uvedla makrobonitetni ukrep – proticiklični kapitalski blažilnik, ki 
je namenjen zaščiti bančnega sektorja pred izgubami, ki bi jih lahko povzročila ciklična tveganja v gospo-
darstvu. Namen proticikličnega kapitalskega blažilnika je zagotoviti, da ima banka v obdobjih rasti posojil 
zadostno kapitalsko osnovo, ki jo lahko porabi v stresnih obdobjih oziroma manj ugodnih razmerah za kre-
ditiranje in tako za absorpcijo izgub. Kadar je opredeljena stopnja blažilnika višja od 0 % ali kadar se zviša že 
uveljavljena stopnja, se začne nova stopnja blažilnika (razen v izjemnih primerih) uporabljati 12 mesecev po 
objavi. Vrednost blažilnika se lahko giblje med 0 in 2,5 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem (izjemo-
ma tudi više) in je odvisna od višine tveganj v sistemu. 

Vrednost blažilnika za izpostavljenosti v Sloveniji, ki se uporablja od 1. januarja 2016, znaša 0 %. Pri opredeli-
tvi višine blažilnika je Banka Slovenije upoštevala metodologijo BCBS, ESRB in oceno stanja kreditnega cikla 
v Sloveniji. Za izpostavljenosti v drugih državah Evropskega gospodarskega prostora se uporabijo stopnje 
blažilnika, kot so navedene na spletni strani ESRB, medtem ko se za kreditne izpostavljenosti držav, ki niso 
navedene na tej strani, ni jih določila niti Banka Slovenije niti pristojni organ posameznih držav, uporabi sto-
pnja blažilnika 0 %.

Za namen izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega blažilnika banka določi geografsko razpore-
ditev izpostavljenosti, ki so predmet izračuna kapitalskih zahtev za kreditno tveganje po standardiziranem 
pristopu, in posebno tveganje ali tveganje neplačila ter migracije za izpostavljenosti iz trgovalne knjige in 
kapitalskih zahtev iz naslova listinjenja. Banka je imela 31. decembra le kapitalske zahteve za kreditno tve-
ganje po standardiziranem pristopu. 

Spodnja tabela zajema geografsko razporeditev kreditnih izpostavljenosti banke, ustreznih za izračun proti-

cikličnega kapitalskega blažilnika, na dan 31. 12. 2016.

Splošne kreditne 
izpostavljenosti,  

v tisoč EUR

Kapitalske 
zahteve,  

v tisoč EUR

Uteži kapitalske 
zahteve,  

v % 

Stopnja proticikličnega 
kapitalskega 

blažilnika, v %

Avstrija 3.591 287 0,45 0,00

Bosna in Hercegovina 277 20 0,03 0,00

Belgija 30 3 0,00 0,00

Kanada 24 1 0,00 0,00

Nemčija 2.098 168 0,26 0,00

Estonija 5.630 450 0,70 0,00

Velika Britanija 1.024 82 0,13 0,00

Hrvaška 8.820 691 1,08 0,00

Madžarska 1 0 0,00 0,00

Italija 232 7 0,01 0,00

Črna gora 4 0 0,00 0,00

Nizozemska 7.433 595 0,93 0,00

Srbija 256 19 0,03 0,00

Slovenija 1.039.078 61.077 95,32 0,00

Slovaška 8.471 678 1,06 0,00

Turčija 8 0 0,00 0,00

Ukrajina 7 0 0,00 0,00

Združene države Amerike 1 0 0,00 0,00

Skupaj 1.076.985 64.078 100,00 0,00



Razkritja dodatnih informacij za leto 2016 | Gorenjska banka, d. d., Kranj 31

Kreditne izpostavljenosti, ustrezne za izračun proticikličnega kapitalskega blažilnika banke so: 

•  izpostavljenosti do podjetij;

•  izpostavljenosti na drobno;

•  izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine;

•  neplačane izpostavljenosti;

•  izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem;

•  izpostavljenosti iz naslova enot ali deležev v kolektivnih naložbenih podjemih;

•  izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov;

•  druge izpostavljenosti (točka (q) 112. člena uredbe CRR).

Izpostavljenosti banke v kategorijah izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank, do 

enot regionalne ali lokalne ravni držav, do subjektov javnega sektorja in do institucij, niso ustrezne za izračun 

proticikličnega kapitalskega blažilnika banke.

Stopnja banki lastnega proticikličnega blažilnika je tehtano povprečje veljavnih stopenj proticikličnih blažil-

nikov za države, v katerih ima banka ustrezne kreditne izpostavljenosti. Za zdaj so le redke države uvedle 

proticiklični blažilnik s stopnjo, višjo od 0 %. Banka v teh državah nima ustreznih kreditnih izpostavljenosti, 

zato je stopnja banki lastnega proticikličnega blažilnika konec leta 2016 znašala 0 %.

V spodnji tabeli je izračun zneska posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika, na 

dan 31. 12. 2016.

1. Znesek skupne izpostavljenosti tveganjem, v tisoč EUR 961.239

2. Stopnja banki lastnega proticikličnega blažilnika, v % 0

3. Zahteva za banki lasten proticiklični blažilnik, v tisoč EUR (1.*2.) 0
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7.1. Opredelitev »zapadlosti« in »oslabljenosti« za računovodske namene
(442. a člen uredbe CRR)

Banka kot zapadle postavke obravnava vse postavke in izpostavljenosti, pri katerih nasprotna stranka svo-

jih pogodbenih obveznosti ni poravnala pravočasno in v pogodbeno dogovorjenem obsegu ter skladno z 

dogovorjenimi pogoji. 

Zapadla izpostavljenost za računovodske namene je izpostavljenost, pri kateri je dolžnik po stanju na dan 

poročanja z zamudo plačeval del obveznosti do banke ne glede na pomembnost. Med zapadle izposta-

vljenosti se razvrsti celotna izpostavljenost po posamezni pogodbi in ne samo tisti del izpostavljenosti, iz 

katerega dolžnik zamuja s plačilom. Pregled kreditnega portfelja glede zapadlosti in oslabitev je prikazan v 

revidiranem letnem poročilu v poglavju »Upravljanje s tveganji« v pojasnilu »7.1.4. Krediti«.

Skladno z uredbo CRR so v kategoriji neplačanih izpostavljenosti vključeni deli katere koli postavke, kjer je 

prišlo do neplačila dolžnika. Neplačilo posameznega dolžnika nastopi, kadar dolžnik zamuja s plačilom ka-

tere koli pomembne kreditne obveznosti več kakor 90 dni. Kot pomembna obveznost v zamudi šteje vsota 

vseh trenutno zapadlih obveznosti posameznega dolžnika (za pravne osebe) oz. posamezne partije (za 

fizične osebe) do banke, ki presega 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar ni 

manjša kot 200 evrov. Črpana izpostavljenost dolžnika je seštevek črpanih zneskov po posameznih pogod-

bah postavk finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v kapital družb v skupini). Izjema 

so zapadle izpostavljenosti, ki sicer izpolnjujejo ta merila, vendar se razvrščajo v kategorijo regulatorno zelo 

tveganih postavk. Izpostavljenosti po standardiziranem pristopu so razkrite v točkah 7.3, 7.4, 7.5 in 7.6 teh 

razkritij.

Zapadle izpostavljenosti, upoštevane le v višini zapadlega dela pogodbe, kjer se zamuda upošteva od prve-

ga dne zamude dalje, so razkrite v točkah 7.7 in 7.8 teh razkritij. 

Oslabljene postavke za računovodske namene so vse postavke, za katere obstajajo nepristranski dokazi o 

oslabljenosti finančnega sredstva in za katere je banka oblikovala posamične ali skupinske slabitve.

7.2. Opis pristopov in metod, sprejetih za določanje popravkov zaradi 
kreditnega tveganja

(442. b člen uredbe CRR)

Pri izračunu oslabitev zavarovanih finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, se upoštevajo priča-

kovani denarni tokovi iz unovčitve prvovrstnih in primernih zavarovanj ter zavarovanj z zastavo premičnin 

in nepremičnin, če banka razpolaga z vso potrebno dokumentacijo (za nepremičnino mora obstajati trg in 

mora biti unovčljiva v razumnem roku), ki se ocenijo z upoštevanjem časa unovčenja posamezne oblike za-

varovanja, in sicer štiri leta za zastavljene nepremičnine, dve leti za zastavljene netržne vrednostne papirje 

in zastavljene kapitalske deleže, dve leti pa za zastavljene tržne vrednostne papirje. Zaradi poenostavitve in 

običajno navzkrižnega zavarovanja se lahko denarni tokovi iz zavarovanja različnih terjatev do enega komi-

tenta seštejejo, za diskontiranje pa se uporabi povprečna efektivna obrestna mera vseh terjatev.

Za izračun odstotka potrebnih skupinskih oslabitev in rezervacij se v prvi vrsti uporablja verjetnost neplačila 

(probability of default – PD). Banka loči med ocenjevanjem verjetnosti neplačila za pravne osebe in samo-

stojne podjetnike. Za ocenjevanje verjetnosti neplačila za pravne osebe banka uporablja deset donosnih 

(performing) razredov in dva nedonosna (non-performing) razreda, za katere je določen način preslikave v 

7. Popravki zaradi kreditnega tveganja
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skupine od A do E, in sicer za namen poročanja strukture portfelja Banki Slovenije skladno s sklepom o oce-

njevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. Za ocenjevanje verjetnosti neplačila za samostojne 

podjetnike se uporabljajo trije donosni razredi (A, B in C) ter dva nedonosna razreda (D in E) in so neposre-

dno skladni s sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.

Za ocenjevanje verjetnosti neplačila za pravne osebe se predpostavlja, da banka utrpi izgubo v primeru 

razvrstitve komitenta v skupino D ali E, zato ocenjevanje izgub temelji na enoletnih dejanskih prehodih 

iz desetih donosnih razredov v nedonosna razreda za obdobje petih let, kjer so v izračunu upoštevani vsi 

komitenti z izpostavljenostjo, večjo od dvesto evrov. Na osnovi enoletnih prehodov v obdobju petih let se 

izračuna delež prehodov posameznih desetih donosnih razredov v nedonosna razreda, ki kaže verjetnost 

prehoda iz posameznih donosnih razredov v nedonosna razreda (verjetnost neplačila – PD).

Ocenjevanje verjetnosti neplačila za samostojne podjetnike temelji na enoletnih matrikah dejanskih pre-

hodov med skupinami (od A do E) za obdobje petih let, kjer so v izračunu upoštevani vsi komitenti z izpo-

stavljenostjo, večjo od dvesto evrov. Na osnovi enoletnih matrik prehodov v obdobju petih let se izračuna 

povprečna matrika prehodov, ki kaže povprečne verjetnosti prehodov komitentov med skupinami. Za oce-

njevanje verjetnosti neplačila se predpostavlja, da banka utrpi izgubo v primeru razvrstitve komitenta v 

skupino D ali E, zato se izračunajo verjetnosti prehoda komitentov iz posameznih skupin A, B in C v skupini 

D in E.

Za izračun odstotkov potrebnih skupinskih oslabitev in rezervacij se poleg matrike prehodov ugotavlja tudi 

delež poplačila terjatev, ki so bile razvrščene v skupini D in E. Pri tem se kot dejanska izguba upošteva nepla-

čani del terjatve v celotnem obdobju od razvrstitve komitenta v skupino D oziroma E do konca opazovanega 

obdobja. Če proces izterjave v opazovanem obdobju ni v celoti končan, se kot pričakovani obseg izgube, če 

gre za posamično pomembno izpostavljenost, ko je komitent individualno ocenjen, upošteva pričakovani 

obseg individualnih oslabitev ob koncu opazovanega obdobja. Kadar gre za posamično nepomembno iz-

postavljenost in je komitent skupinsko obravnavan, se po načelu previdnosti iz ocene poplačila izločijo vsi 

pričakovani denarni tokovi, ki so povezani s poslovanjem komitenta, in se upošteva le neto sedanja vrednost 

pričakovanih denarnih tokov iz unovčevanja zavarovanj. Ta se z uporabo ponderjev pretvori v likvidacijske 

vrednosti, te pa diskontirajo v višini zamudne obrestne mere ter pričakovanega števila let za unovčenje 

zavarovanja.

Povprečna dejanska izguba oziroma LGD je izražena kot povprečje odstotkov izgub posameznih dolžnikov, 

uteženih z višino izpostavljenosti posameznega dolžnika v času prehoda v skupino D ali E.

Preverjanje (validacija) in t.i. »back-testing« modela izračuna verjetnosti nastanka neplačila (PD) in pričako-

vane stopnje neplačila (LGD) se izvaja vsako leto v službi kontrolinga tveganj. Vsake tri leta omenjeni model 

presoja tudi zunanji revizorj.

Več informacij o pristopih in metodah, sprejetih za določanje popravkov zaradi kreditnega tveganja, je raz-

krito revidiranem letnem poročilu v pojasnilu »2.11. Oslabitve finančnih sredstev«.
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7.3. Skupni znesek izpostavljenosti po računovodskih pobotih, brez upoštevanja 
učinkov iz naslova zmanjšanja kreditnega tveganja ter povprečni znesek 
izpostavljenosti v poročevalskem obdobju, razčlenjen po vseh kategorijah 
izpostavljenosti

(442. c člen uredbe CRR)

Spodnja tabela zajema vrednost izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve oziroma rezervacije, brez upošteva-

nja učinkov kreditnih zavarovanj, in povprečni znesek teh izpostavljenosti v letu, razčlenjen po kategorijah iz-

postavljenosti. Povprečni znesek izpostavljenosti je izračunan kot aritmetično povprečje četrtletnih podatkov.

Na dan 31. 12. 2016

(v tisoč EUR) Neto vrednost izpostavljenosti  

(31.12.2016

Neto vrednost izpostavljenosti  

(povprečje 2016)

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 307.053 309.834

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 4.457 7.469

Subjekti javnega sektorja 13.553 13.973

Institucije 109.772 138.270

Podjetja 635.892 589.685

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 168.064 148.586

Izpostavljenosti na drobno 280.257 203.202

Neplačane izpostavljenosti 42.015 58.787

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 15.917 15.658

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.750 5.402

Lastniški instrumenti 5.212 2.383

Druge izpostavljenosti 126.317 147.676

Skupaj izpostavljenost 1.715.259 1.640.925

Na dan 31. 12. 2015

(v tisoč EUR) Neto vrednost izpostavljenosti  

(31.12.2015)

Neto vrednost izpostavljenosti  

(povprečje 2015)

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 335.780 331.823

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 8.081 8.594

Subjekti javnega sektorja 11.243 9.550

Institucije 148.136 116.124

Podjetja 529.910 579.293

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 131.310 65.802

Izpostavljenosti na drobno 175.488 213.231

Neplačane izpostavljenosti 80.582 112.738

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 17.737 23.862

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.742 5.393

Lastniški instrumenti 1.021 2.798

Druge izpostavljenosti 141.870 82.648

Skupaj izpostavljenost 1.587.900 1.551.856
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7.4. Geografska porazdelitev izpostavljenosti, razčlenjenih na pomembna 
območja po pomembnih kategorijah izpostavljenosti

(442. d člen uredbe CRR)

SSpodnja tabela zajema vrednost izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve oziroma rezervacije, brez upošte-

vanja učinkov kreditnih zavarovanj, glede na geografska področja, razčlenjeno po kategorijah izpostavljenosti.

Na dan 31. 12. 2016

(v tisoč EUR) Slovenija Druge države 

Evropske 

unije

Druge države Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 171.631 130.209 5.213 307.053

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 4.457 - - 4.457

Subjekti javnega sektorja 13.553 - - 13.553

Institucije 46.489 37.304 25.979 109.772

Podjetja 576.826 41.206 17.860 635.892

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 167.722 318 24 168.064

Izpostavljenosti na drobno 279.654 376 227 280.257

Neplačane izpostavljenosti 41.428 390 197 42.015

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 15.904 13 - 15.917

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.750 - - 6.750

Lastniški instrumenti 5.212 - - 5.212

Druge izpostavljenosti 126.309 7 1 126.317

Skupaj izpostavljenost 1.455.935 209.823 49.501 1.715.259

 

Na dan 31. 12. 2015

(v tisoč EUR) Slovenija Druge države 

Evropske 

unije

Druge države Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 221.594 114.186 - 335.780

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 8.081 - - 8.081

Subjekti javnega sektorja 11.243 - - 11.243

Institucije 36.404 85.569 26.163 148.136

Podjetja 486.245 23.844 19.821 529.910

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 131.284 - 26 131.310

Izpostavljenosti na drobno 174.815 533 140 175.488

Neplačane izpostavljenosti 79.862 520 200 80.582

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 17.724 13 - 17.737

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.742 - - 6.742

Lastniški instrumenti 1.020 - - 1.020

Druge izpostavljenosti 141.866 - 5 141.871

Skupaj izpostavljenost 1.316.880 224.665 46.355 1.587.900



Gorenjska banka, d. d., Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201636

7.5. Porazdelitev izpostavljenosti glede na vrsto nasprotne stranke, razčlenjenih 
po kategorijah izpostavljenosti

(442. e člen uredbe CRR)

Spodnja tabela zajema vrednost izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve oziroma rezervacije, brez upošte-

vanja učinkov kreditnih zavarovanj, glede na vrsto komitentov, razčlenjeno po kategorijah izpostavljenosti. 

Na dan 31. 12. 2016

v tisoč EUR) Država Velike 

družbe

Majhne  

in srednje 

družbe

Prebi

valstvo

Banke Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 307.053 - - - - 307.053

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 4.457 - - - - 4.457

Subjekti javnega sektorja - 13.521 32 - - 13.553

Institucije - - - - 109.772 109.772

Podjetja - 403.495 232.397 - - 635.892

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine - 68.396 46.911 52.757 - 168.064

Izpostavljenosti na drobno - 0 89.140 191.117 - 280.257

Neplačane izpostavljenosti - 5.168 35.617 1.230 - 42.015

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim 

tveganjem - 815 15.102 - - 15.917

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) - 6.750 - - - 6.750

Lastniški instrumenti - 484 4.728 - - 5.212

Druge izpostavljenosti - 103.112 160 16.141 6.904 126.317

Skupaj izpostavljenost 311.510 601.741 424.087 261.245 116.676 1.715.259

Na dan 31. 12. 2015

v tisoč EUR) Država Velike 

družbe

Majhne  

in srednje 

družbe

Prebi

valstvo

Banke Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 335.780 - - - - 335.780

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 8.081 - - - - 8.081

Subjekti javnega sektorja - 11.236 7 - - 11.243

Institucije - - - - 148.136 148.136

Podjetja - 370.655 159.255 - - 529.910

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine - 45.321 42.144 43.845 - 131.310

Izpostavljenosti na drobno - - 26.239 149.249 - 175.488

Neplačane izpostavljenosti - 21.014 58.770 798 - 80.582

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim 

tveganjem - 291 17.446 - - 17.737

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) - 6.742 - - - 6.742

Lastniški instrumenti - 492 528 - - 1.020

Druge izpostavljenosti - 122.720 360 11.195 7.596 141.871

Skupaj izpostavljenost 343.861 578.471 304.749 205.087 155.732 1.587.900
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7.6. Razčlenitev vseh izpostavljenosti po preostali zapadlosti, razčlenjenih 
glede na kategorije izpostavljenosti

(442. f člen uredbe CRR)

Spodnja tabela zajema vrednost izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve oziroma rezervacije, brez upo-

števanja učinkov kreditnih zavarovanj, po preostali zapadlosti, razčlenjeno po kategorijah izpostavljenosti. 

Upoštevana je končna zapadlost poslov (brez obrokov).

Na dan 31. 12. 2016

(v tisoč EUR) Do enega 
meseca

Nad enim 
mesecem 
do enega 

leta

Nad enim 
letom  

do petih 
 let

Nad  
pet let

Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 622 33.541 179.522 93.368 307.053

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 82 996 733 2.646 4.457

Subjekti javnega sektorja 23 76 13.062 392 13.553

Institucije 76.937 8.443 21 24.371 109.772

Podjetja 22.066 201.108 250.003 162.715 635.892

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 178 6.929 54.906 106.051 168.064

Izpostavljenosti na drobno 58.761 43.259 104.868 73.369 280.257

Neplačane izpostavljenosti 38.025 54 2.608 1.328 42.015

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim 
tveganjem 10.518 544 4.583 272 15.917

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) - - - 6.750 6.750

Lastniški instrumenti - - - 5.212 5.212

Druge izpostavljenosti 119.095 362 55 6.805 126.317

Skupaj izpostavljenost 326.307 295.312 610.361 483.279 1.715.259

Na dan 31. 12. 2015

(v tisoč EUR) Do enega 
meseca

Nad enim 
mesecem 
do enega 

leta

Nad enim 
letom  

do petih 
 let

Nad  
pet let

Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 104 133.280 119.253 83.143 335.780

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 4 1.159 - 6.918 8.081

Subjekti javnega sektorja 11 3.409 7.823 - 11.243

Institucije 67.303 61.518 - 19.315 148.136

Podjetja 11.789 158.197 210.697 149.227 529.910

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 3.371 13.512 30.981 83.446 131.310

Izpostavljenosti na drobno 58.895 31.813 35.922 48.858 175.488

Neplačane izpostavljenosti 55.755 1.541 20.468 2.818 80.582

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim 
tveganjem 1.940 14.930 - 867 17.737

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) - - - 6.742 6.742

Lastniški instrumenti - - - 1.020 1.020

Druge izpostavljenosti 134.162 394 51 7.264 141.871

Skupaj izpostavljenost 333.334 419.753 425.195 409.618 1.587.900
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7.7. Znesek zapadlih izpostavljenosti in znesek oslabljenih izpostavljenosti, 
znesek popravkov zaradi kreditnega tveganja, znesek oblikovanih popravkov 
vrednosti zaradi kreditnega tveganja v poročevalskem obdobju – po vrstah 
nasprotne stranke

(442. g člen uredbe CRR)

Spodnja tabela povzema podatke glede zapadlih izpostavljenosti, v okviru tega zneske v zamudi ter višino 

oblikovanih oslabitev po posameznih vrstah nasprotne stranke. Zapadle postavke so oslabljene posamično 

ali skupinsko.

Na dan 31. 12. 2016

(v tisoč EUR) Bruto  vrednost 

kreditov in terjatev

Bruto  vrednost 

zapadlih kreditov

Znesek  

v zamudi

Oslabitve  

zapadlih terjatev 

Krediti velikim družbam 311.030 20.215 14.661 11.833

Krediti MSD 446.060 81.736 70.916 38.640

Država 8.104 873 870 67

Krediti prebivalstvu

   Okvirni krediti 13.708 71 71 7

   Stanovanjski krediti 88.881 1.690 30 244

   Potrošniški in drugi krediti 85.143 7.632 548 368

Druga finančna sredstva 6.286 206 202 88

Skupaj 959.212 112.423 87.298 51.247

Na dan 31. 12. 2015

(v tisoč EUR) Bruto  vrednost 

kreditov in terjatev

Bruto  vrednost 

zapadlih kreditov

Znesek  

v zamudi

Oslabitve  

zapadlih terjatev 

Krediti velikim družbam 367.171 60.714 30.427 36.692

Krediti MSD 356.122 129.162 118.829 64.016

Država 12.769 - - -

Krediti prebivalstvu

   Okvirni krediti 14.545 557 83 26

   Stanovanjski krediti 76.753 2.532 35 156

   Potrošniški in drugi krediti 44.502 1.783 95 110

Druga finančna sredstva 5.057 256 254 150

Skupaj 876.919 195.004 149.723 101.150
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7.8. Znesek zapadlih izpostavljenosti in znesek oslabljenih izpostavljenosti, 
razčlenjen glede na pomembna geografska območja, in znesek popravkov v zvezi 
z vsakim geografskim območjem

(442. h člen uredbe CRR)

Zapadle izpostavljenosti v višini 87.298 tisoč evrov, za katere je oblikovanih 51.247 tisoč evrov oslabitev 

(2015: 195.004 tisoč evrov zapadlih izpostavljenosti, 101.150 tisoč evrov oslabitev), se večinoma nanašajo 

na območje Slovenije.

Na dan 31. 12. 2016

(v tisoč EUR) Bruto  vrednost 

kreditov in terjatev

Bruto  vrednost 

zapadlih kreditov

Znesek  

v zamudi

Oslabitve  

zapadlih terjatev 

Slovenija 846.707 111.318 86.229 50.757

Druge države 112.505 1.105 1.069 490

Skupaj 959.212 112.423 87.298 51.247

Na dan 31. 12. 2015

(v tisoč EUR) Bruto  vrednost 

kreditov in terjatev

Bruto  vrednost 

zapadlih kreditov

Znesek  

v zamudi

Oslabitve  

zapadlih terjatev 

Slovenija 714.709 193.844 148.579 100.740

Druge države 162.210 1.160 1.144 410

Skupaj 876.919 195.004 149.723 101.150

7.9. Prikaz sprememb popravkov zaradi kreditnega tveganja
(442. i člen uredbe CRR)

Gibanje popravkov vrednosti za oslabljene izpostavljenosti in gibanje rezervacij je razkrito v revidiranem 

letnem poročilu v poglavju »Pojasnila k računovodskim izkazom«, in sicer v pojasnilih »5.5. Krediti strankam, 

ki niso banke«, »5.6. Druga finančna sredstva« in »5.17. Rezervacije«.
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8. Neobremenjena sredstva

(443. člen uredbe)

Na dan 31. 12. 2016 

Knjigovodska 

vrednost 

obremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 

obremenjenih 

sredstev

Knjigovodska 

vrednost 

neobremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 

neobremenjenih 

sredstev

Sredstva banke 2.226  1.510.402  

  Lastniški instrumenti - - 7.506 7.506

  Dolžniški 

  vrednostni papirji - - 385.040 388.237

  Druga sredstva 2.226  1.117.856  

 Povezane obveznosti Sredstva in prejeta zavarovanja  

s premoženjem, ki so obremenjena

Knjigovodska 

vrednost izbranih 

finančnih obveznosti - -

 

Na dan 31. 12. 2015 

Knjigovodska 

vrednost 

obremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 

obremenjenih 

sredstev

Knjigovodska 

vrednost 

neobremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 

neobremenjenih 

sredstev

Sredstva banke 74.158  1.377.022  

  Lastniški instrumenti - - 8.139 8.139

  Dolžniški 

  vrednostni papirji 69.590 69.740 333.271 336.645

  Druga sredstva 4.568  1.035.611  

 Povezane obveznosti Sredstva in prejeta zavarovanja  

s premoženjem, ki so obremenjena

Knjigovodska 

vrednost izbranih 

finančnih obveznosti 886.098 69.590

Banka v letih 2016 in 2015 ni imela prejetih zavarovanj s premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških vredno-

stnih papirjev, ki se lahko obremenijo.

Konec leta 2016 je imela banka svoje premoženje obremenjeno zaradi zavarovanja terjatev tujih poslov-

nih bank na podlagi od banke danih kontra garancij in akreditivov (2015: zaradi prejetih virov po denarnih 

operacijah centralne banke, zaradi zajamčenih vlog komitentov banke, zaradi zavarovanja terjatev tujih 

poslovnih bank na podlagi od banke danih kontra garancij in akreditivov). Banka svojega premoženja iz 

naslova drugih virov financiranja, poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, posojanjem vrednostnih pa-

pirjev, repo pogodbami, izdajanjem kritih obveznic in listinjenjem, z izjemo navedenega, v letih 2015 in 2016 

ni obremenjevala.  
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9. Uporaba ECAI

9.1. Firme imenovanih zunanjih bonitetnih institucij (ECAI) ter razlogi za njihovo 
morebitno zamenjavo

(444. a člen uredbe CRR)

Skladno z določbami uredbe CRR je banka za določanje uteži tveganja za izračun kapitalske zahteve za 

kreditno tveganje imenovala bonitetno institucijo Fitch Ratings.

Za vzporeditev osnovnih bonitetnih ocen s stopnjami kreditne kakovosti se uporablja vzporeditev, objavlje-

na na spletnih straneh Banke Slovenije.

 

9.2. Kategorije izpostavljenosti, za katere se uporablja posamezna ECAI
(444. b člen uredbe CRR)

Pri razvrščanju izpostavljenosti v kategorije izpostavljenosti banka uporabljala metodo na osnovi uteži tve-

ganja enot centralne ravni države (central government risk weight based method). Banka pri določanju 

uteži tveganja za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje za kategorijo izpostavljenosti do enot 

centralne ravni držav in do centralnih bank uporablja ocene imenovane pooblaščene zunanje bonitetne 

institucije (ECAI), ki jo Banka Slovenije oceni kot primerno.

Banka pri določanju uteži tveganja za izpostavljenosti, pri katerih je utež odvisna od stopnje kakovosti, upo-

števa utež tveganja države, kjer ima dolžnik sedež.

Banka za določanje uteži tveganja uporablja samo dolgoročne bonitetne ocene. Upoštevajo se ratingi zu-

nanje bonitetne institucije Fitch Ratings.

 

9.3. Opis procesa določanja uteži tveganja za izpostavljenosti, ki niso vključene 
v trgovalno knjigo, na podlagi bonitetnih ocen izdajatelja in izdaje

(444. c člen uredbe CRR)

Banka pri določanju uteži tveganja na podlagi razpoložljivih bonitetnih ocen dolžnika in njegovih finančnih 

instrumentov postopa skladno z uredbo CRR. Za vse razpoložljive bonitetne ocene uporablja uteži tveganja, 

ki so navedene v uredbi CRR. 
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9.4. Vrednosti izpostavljenosti in vrednosti izpostavljenosti po upoštevanju 
učinkov zmanjšanja kreditnega tveganja, povezanih z vsako stopnjo kreditne 
kakovosti, in vrednosti odbitkov od kapitala

(444.e. člen uredbe CRR)

Banka vzporeja ocene zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti od 1 do 6. Bonitetne oce-

ne imenovanih zunanjih bonitetnih institucij je upoštevala le pri terjatvah v kategoriji izpostavljenosti enot 

centralne ravni države, vendar je bila zaradi upoštevanja 4. točke 114. člena uredbe CRR vsem izpostavlje-

nostim dodeljena utež tveganja 0 %. 

Skladno s 4. točko 114. člena uredbe CRR se namreč izpostavljenostim do enot centralne ravni držav in cen-

tralnih bank držav članic, ki so denominirane in financirane v njeni domači valuti, dodeli utež tveganja 0 %, 

čeprav jim je skladno z 2. točko 114. člena uredbe CRR glede na razpoložljivo dolgoročno bonitetno oceno 

imenovane ECAI, vzporejeno s stopnjami kreditne kakovosti, dodeljena višja utež.

Banka je kapital zmanjšala za naslednje odbitne postavke:

(v tisoč EUR) 2016 2015

Lastni deleži in zastavljene lastne delnice 26.220 26.577

Neopredmetena sredstva 3.644 3.159

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček 6.434 4.289

60 % negativnega presežka iz prevrednotenja nedržavnih vrednostnih papirjev 

(2015: 40 %) 216 290

60 % negativnega presežka iz prevrednotenja državnih vrednostnih papirjev 

(2015: 0 %) 182 -

Posebni popravki zaradi kreditnega tveganja 622 1.661

Prilagoditev vrednosti zaradi zahtev po preudarnem vrednotenju 45 -

Odbitne postavke od kapitala 37.362 35.976
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10. Izpostavljenost tržnemu tveganju

(445. člen uredbe CRR)

Kapitalske zahteve za tržna tveganja izračunava banka za vse pozicije, ki so namenjene trgovanju. To so po-

zicije, ki jih banka namerava v kratkem roku prodati in/ali katerih namen je zaslužek iz dejanskih ali pričako-

vanih kratkoročnih sprememb med nakupno in prodajno ceno ali iz drugih sprememb cene ali obrestne me-

re. Uporabljene vrednosti za vsako od pozicij iz trgovalne knjige ustrezno izražajo trenutno tržno vrednost.

Kapitalska zahteva za tržna tveganja je enaka vsoti kapitalskih zahtev, ki se izračunajo za postavke trgoval-

ne knjige:

•  za pozicijsko tveganje; 

•  za tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja;

in kapitalskih zahtev, ki se izračunajo za postavke bančne in trgovalne knjige: 

•  za valutno tveganje;

•  za tveganje poravnave;

•  za tveganje spremembe cen blaga. 

Kapitalsko zahtevo za pozicijsko tveganje izračunava banka za dolžniške in lastniške finančne instrumente. 

Izračuna se kot vsota kapitalske zahteve za posebno in splošno pozicijsko tveganje. Posebno pozicijsko 

tveganje je vsota tehtanih dolgih in kratkih neto pozicij finančnih instrumentov. Uteži so različne za dolžni-

ške in lastniške finančne instrumente in so odvisne predvsem od bonitetne ocene, zapadlosti in izdajatelja. 

Splošno pozicijsko tveganje izračunava banka z uporabo pristopa, ki temelji na zapadlosti. V letih 2015 in 

2016 banka ni imela dolžniških finančnih instrumentov, namenjenih trgovanju.

Spodnja tabela zajema kapitalsko zahtevo za pozicijsko tveganje.

(v tisoč EUR) 2016 2015

Kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje lastniških finančnih instrumentov

- splošno tveganje - 3

- posebno tveganje - 3

Skupaj kapitalska zahteva za pozicijsko tveganje  6

Kapitalska zahteva za tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja (v letih 

2015 in 2016 kapitalske zahteve ni bilo) je deželno specifična kapitalska zahteva. Izračuna se na podlagi 

tistih izpostavljenosti iz postavk trgovalne knjige do posameznih oseb, za katere je treba izračunati najvišjo 

kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje ter vsota katerih je enaka znesku presežnih izpostavlje-

nosti iz postavk trgovalne knjige. Izračuna se kot vsota kapitalskih zahtev za posebno pozicijsko tveganje, 

pomnoženih z ustreznim faktorjem glede na to, ali je presežna izpostavljenost obstajala manj ali več kot 10 

dni, in glede na višino preseganja omejitve glede na kapital.

Ker skupna neto pozicija v tujih valutah ne presega 2 % kapitala banke, banki ni treba izračunavati kapitalske 

zahteve za valutno tveganje. 

Banka nima neporavnanih transakcij v trgovalni in bančni knjigi, zato ne izračunava kapitalske zahteve za 

tveganje poravnave. 

Banka v svojem portfelju nima blaga, s katerim trguje, zato ne izračunava kapitalske zahteve za tveganje 

spremembe cen blaga. Banka nima trgovalnega portfelja s korelacijo, to je pozicij v listinjenju in kreditnih 

izvedenih finančnih instrumentov na podlagi n-tega neplačila.
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11. Operativno tveganje

(446. člen uredbe CRR)

Banka glede na velikost, organiziranost in širino poslovanja za izračun kapitalske zahteve za operativno 

tveganje uporablja enostavni pristop. 

Kapitalska zahteva, izračunana po enostavnem pristopu, je enaka 15 % triletnega povprečja vsote čistih 

obrestnih in neobrestnih prihodkov. Na dan 31. 12. 2016 je znašala 6.360 tisoč evrov (2015: 6.423 tisoč 

evrov).

Operativno tveganje je podrobneje predstavljeno v točki 1.1. teh razkritij. 
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12. Izpostavljenost iz naslova lastniških instrumentov,  
ki niso vključeni v trgovalno knjigo

(447. člen uredbe CRR)

Banka je bila konec leta 2016 udeležena v kapitalu osmih delniških družb (2015: enajst delniških družb), 

katerih naložbe v lastniške vrednostne papirje (delnice) ni vključila v trgovalno knjigo. Njihova knjigovodska 

vrednost je 31. decembra 2016 znašala 587 tisoč evrov, kar je 0,04 % bilančne vsote (2015: 1.190 tisoč evrov, 

0,1 % bilančne vsote). 

Naložbe v javne in nejavne delniške družbe je banka razporedila med finančna sredstva, razpoložljiva za 

prodajo, saj jih namerava posedovati nedoločeno časovno obdobje in jih lahko kadar koli proda. 

Delnice družb Intereuropa, d. d., Koper, Istrabenz, holdinška družba, d. d., Koper in Zavarovalnica Triglav, d. d., 

Ljubljana, kotirajo na organiziranem trgu in so vrednotene po tržni ceni na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana, 

na datum bilance stanja. Dobički in izgube iz naslova vrednotenja po pošteni vrednosti se prikažejo v kapi-

talu in se prenesejo v izkaz poslovnega izida, ko so sredstva prodana ali oslabljena. Takrat se kumulativni 

dobički ali izgube, ki so bili predhodno prikazani v kapitalu, pripoznajo v izkazu poslovnega izida. V primeru 

nastanka oslabitve se negativni učinki prenesejo iz kapitala v izkaz poslovnega izida. 

Knjigovodska vrednost lastniških vrednostnih papirjev (delnic), ki niso vključeni v trgovalno knjigo: 

   

  (v tisoč EUR) 2016 2015

Papirji, s katerimi se trguje na borzi:

   Intereuropa, d. d., Koper (IEKG) 338 338

   Istrabenz, d. d., Koper (ITBG) 9 15

   Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana (ZVTG) 138 139

485 492

Papirji, s katerimi se ne trguje na borzi1:

   Merkur nepremičnine, d. d., Naklo 0 317

   HIT, d. d., Nova Gorica (HIT2) - 278

   Informatika, d. d., Ljubljana (INFG) 76 76

   Košaki TMI, d. d., Maribor (TKMG) 14 14

   SWIFT, La Hulpe, Belgija 13 13

103 698

Skupaj 587 1.190

Finančne naložbe v lastniške vrednostne papirje v nejavnih družbah: Merkur nepremičnine, d. d., Naklo, In-

formatika, d. d., Ljubljana, Košaki TMI, d. d., Maribor, SWIFT Belgija, Cimos, d. d., Koper (2015: Peko, d. d., Tržič, 

Trimo, d. d., Trebnje, HIT, d. d., Nova Gorica, Informatika, d. d., Ljubljana, Košaki TMI, d. d., Maribor, SWIFT Bel-

gija, Cimos, d. d., Merkur nepremičnine, d. d., Naklo) se ob pridobitvi evidentirajo po svoji nabavni vrednosti. 

Banka upošteva le morebitne prihodke s prejetimi zneski iz razdelitve čistega dobička, ki nastane v družbi, 

v katero vlaga, po datumu, ko je bila finančna naložba opravljena. Za naložbi v družbi Informatika, d. d., Lju-

bljana in Košaki TMI, d. d., Maribor je banka uporabila interni model; njihova knjigovodska vrednost je enaka 

pošteni vrednosti teh naložb.

Banka je imela konec leta 2016 tudi naložbe v kapital družb, ki banki omogočajo opravljanje storitev (GB 

Leasing, d. o. o., Ljubljana, Bankart, d. o. o., Ljubljana, Sisbon, d. o. o., Ljubljana) ali pa predstavljajo dolgoročne 

naložbe v kapital odvisnih družb (Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj, Mersteel nepremičnine, d. o. o., Naklo). V začet-

ku leta 2016 je banka, za namen izvajanja leasing storitev, ustanovila odvisno družbo GB Leasing, d. o. o., ki 

je v 100-odstotni lasti banke. Marca 2015 je vplačala prispevek v Sklad za reševanje bank pri Banki Slovenije. 

1 Banka je bila 
konec leta 2016 
udeležena v 
petih delniških 
družbah (2015: 
osmih delniških 
družbah), 
katerih 
vrednostni 
papirji ne 
kotirajo na 
borzi. V tabeli 
so razkrite tri 
družbe (2015: 
pet družb), saj 
so knjigovodske 
vrednosti 
vrednostnih 
papirjev 
preostalih 
družb enake 0 
evrov.



Gorenjska banka, d. d., Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201646

Naložbo vrednoti po pošteni vrednosti in sicer na podlagi vrednosti iz informacije prejete od upravljavca, 

skladno z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB; Uradni list RS, št. 97/14).  Knjigovodska 

vrednost teh družb je 31. decembra 2016 znašala 11.647 tisoč evrov, kar je 0,8 % bilančne vsote (2015: 7.439 

tisoč evrov, kar je 0,5 % bilančne vsote).

Knjigovodska vrednost lastniških deležev (vključno z deležem banke v skladu za reševanje bank), ki niso 

vključeni v trgovalno knjigo: 

(v tisoč EUR) 2016 2015

   Sklad za reševanje bank 6.750 6742

   Bankart, d. o. o., Ljubljana 150 150

   Kreditni biro SISBON, d. o. o., Ljubljana 19 19

   Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj 3.428 528

   GB Leasing, d. o. o. 1.300 -

11.647 7.439

Banka je v letu 2016 pridobila in odsvojila lastniški delež v družbi FMR, d. d., Idrija ter Akripol SPV, d. o. o., 

Trebnje, odsvojila naložbi v delnice družb HIT, d. d., Nova Gorica ter Trimo, d. d., Trebnje in s tem skupaj rea-

lizirala 3.786 tisoč evrov kapitalskega dobička.

Več informacij o lastniških vrednostnih papirjih je razkrito v revidiranem letnem poročilu v pojasnilih »5.3. 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo« in »5.11. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih in pridruženih 

družb ter nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje«.
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13.1. Narava tveganja obrestne mere in ključne predpostavke (vključno s 
predpostavkami o predčasnih odplačilih kreditov in gibanju nezapadlih vlog) in 
pogostost merjenja obrestnega tveganja

(448. člen uredbe CRR)

Informacije o naravi tveganja obrestne mere so razkrite v revidiranem letnem poročilu v pojasnilu »7.2.2. 

Obrestno tveganje«.

Predpostavke o predčasnih odplačilih kreditov in gibanju vpoglednih vlog 

Dolgoročni krediti, vezani na spremenljivo obrestno mero, so pri fizičnih in tudi pravnih osebah v časovne 

košarice uvrščeni na podlagi ponovnega določanja obrestnih mer, saj so vezani na 3- ali 6-mesečni Euribor, 

v veliko primerih pa je odčitavanje celo vsakomesečno. Tako so ti krediti z vidika izpostavljenosti spremembi 

obrestnih mer obravnavani, kot bi bili kratkoročni, zato je verjetnost, da bi prišlo do predčasnega poplačila še 

pred ponovno spremembo obrestnih mer, majhna. Obenem pa bi bili ti krediti tudi ob razvrščanju na osnovi 

pričakovanega predčasnega poplačila uvrščeni v enake ali pa zelo podobne časovne košarice.

Banka ocenjuje vpogledne vloge kot stabilne. Upoštevaje dejstvo, da se obrestne mere za vpogledne vloge 

ne spreminjajo v enakem obsegu oziroma razmerju, kot se spreminjajo druge tržne obrestne mere, bi bilo 

upravičeno, da bi banka vpogledne vloge pri obravnavi obrestnega tveganja razvrstila v najdaljšo časovno 

košarico. Glede na konservativni pristop banke in teoretično možnost spremembe trenda gibanj vpoglednih 

vlog banka k razvrstitvi pristopa konservativneje in razvršča vpogledne vloge v krajše časovne košarice. 

Na višino učinkov stresnih scenarijev na obrestne prihodke banke in ekonomsko vrednost kapitala ključno 

vpliva predpostavka o spremenljivosti obrestnih mer na vpogledne vloge. Služba kontrolinga tveganj kvar-

talno izdeluje analizo stabilnosti vpoglednih vlog, in sicer z izračunom tvegane vrednosti (Value at Risk) na 

podlagi dnevnih stanj zadnjih dveh let. Analiza VaR razdeli vpogledne vloge na variabilni del, ki je porazdeljen 

v žepek postavk z zapadlostjo do enega meseca, ter na stabilni del, ki se porazdeljuje v preostale žepke z 

zapadlostjo do pet let. S to porazdelitvijo se predpostavlja, da bo v primeru nenadne neugodne spremembe 

na trgu največ vpoglednih vlog dvignjenih v prvem letu, nato pa vsako leto po linearno padajočem trendu.

Izkoriščenost limitov na transakcijskih računih je bila ocenjena kot stabilna, obenem pa z vidika obrestnega 

tveganja izkoriščenost nima vpliva, saj gre za postavke, ki se jim obrestna mera spremeni v zelo kratkem 

času ali pa zapadejo prej, kot bi se jim spremenila obrestna mera. Tako so z vidika obrestnega tveganja 

uvrščeni v podobno kratke časovne košarice ne glede na to, ali in kdaj bi zapadli.

13.2. Spremembe v donosih, ekonomska vrednost ali drugo ustrezno merilo, ki 
ga uporablja vodstvo v primeru naglega zvišanja ali znižanja obrestne mere po 
pomembnejših valutah

(448. b člen uredbe CRR)

Informacije o spremembah v donosih in merilu, ki ga uporablja vodstvo v primeru nagle spremembe obre-

stne mere, so razkrite v revidiranem letnem poročilu v pojasnilu »7.2.2. Obrestno tveganje«.

13. Izpostavljenost obrestnemu tveganju pri postavkah,  
ki niso vključene v trgovalno knjigo
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14. Politika prejemkov

14.1. Informacija o procesu odločanja, ki se uporablja pri določanju politike prejemkov
(450. a člen uredbe CRR)

Banka ima sprejeto politiko prejemkov, s katero določa pravice, ki izhajajo iz dela, vodenja in nadzora ter 

izhodišča, sistem in oblike prejemkov, ki spodbujajo k motiviranosti in doseganju čim boljših poslovnih rezul-

tatov ob ustreznem obvladovanju tveganj ter zagotavlja preglednost prejemkov. S Politiko prejemkov banka 

zagotavlja, da so prejemki zaposlenih v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami 

in odgovornostjo ter s finančnim stanjem banke, vse skladno s veljavnimi predpisi. Politika prejemkov je 

skladno z določili Zakona o bančništvu (v nadaljevanju Zban-2) oblikovana na ravni skupine in vključuje vse 

oblike posrednih ter neposrednih finančnih in nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so zaposleni upra-

vičeni na podlagi sklenjenih pogodb z banko ali drugo osebo v isti skupini. 

Zadnje spremembe politike prejemkov je na predlog Komisije za prejemke in kadrovske ter organizacijske 

zadeve v januarju 2017 sprejel nadzorni svet Gorenjske banke, d. d., Kranj. 

Politika je oblikovana na podlagi Zakona o bančništvu (Zban-2), Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, 

upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala za banke in hranilnice, Delegi-

rane uredbe komisije (EU) št. 604/2014 in Delegirane uredbe (EU) št. 527/2014, Smernicah EBA o preudarnih 

politikah prejemkov ter Usmeritev Banke Slovenije v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju poli-

tik prejemkov. Pri pripravi politike prejemkov v Gorenjski banki d.d., Kranj ni  bila potrebna strokovna pomoč 

zunanjih izvajalcev.

Pristojnosti komisije za prejemke, predvidene z Zban-2, v Gorenjski banki opravlja Komisija za prejemke in 

kadrovske ter organizacijske zadeve.

Komisija ima naslednja pooblastila in naloge:

•  opredeli in nadzornemu svetu priporoči kandidate za člane uprave ter opredeli in skupščini banke pripo-

roči kandidate za člane nadzornega sveta z upoštevanjem politik glede izbora primernih kandidatov iz 

drugega odstavka 34. člena tega zakona;

•  opredeli naloge in zahtevane pogoje za določeno imenovanje, vključno z oceno časa, ki se predvidoma 

zahteva za izvrševanje funkcije;

•  določi cilj zastopanosti spola, ki je v upravi in nadzornem svetu premalo zastopan, ter pripravi politiko gle-

de tega, kako bi za dosego tega cilja povečali število predstavnikov premalo zastopanega spola v upravi 

in nadzornem svetu,

•  obravnava vsebine pogodb o zaposlitvi za predsednika uprave in člane uprave;

•  obravnava predloge o fiksnem in variabilnem delu prejemka za predsednika uprave in člane uprave;

• vsaj enkrat na leto oceni strukturo, velikost, sestavo in uspešnost delovanja uprave in nadzornega sveta 

ter pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;

•  vsaj enkrat na leto oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov uprave in nadzornega sveta ter 

organa kot celote ter o tem ustrezno poroča nadzornemu svetu in upravi;,

•  redno pregleduje politiko uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva 

banke ter pripravi priporočila v zvezi z morebitnimi spremembami;

•  dejavno prispeva k izpolnjevanju odgovornosti banke za sprejetje ustreznih politik o ocenjevanju primer-

nosti članov upravljalnega organa;

•  izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na tej podlagi oblikuje pobude za ukre-

pe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj banke, kapitala in likvidnosti banke;,

•  pripravlja predloge odločitev upravljalnega organa v zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tve-

ganje in upravljanje tveganj banke;
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•  nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti 

poslovanja,

•  obravnava druge zadeve s kadrovskega  in organizacijskega področja po pooblastilu nadzornega sveta, 

če o njih odloča ali jih obravnava nadzorni svet.

Sestava komisije v letu 2016:

•  David Benedek, predsednik;

•  Miran Kalčič, član;

•  Jelena Galić, članica (od 23. 5. 2016);

•  Aleš Aberšek, član (od 23. 5. 2016);

•  Matej Podlipnik, član (do 23.5.2016)

V  letu 2016 je imela komisija osem sej. Skladno s pristojnostmi je komisija obravnavala predvsem zadeve 

s kadrovskega področja, ocenila primernost članov uprave in nadzornega sveta, ocenila delo in učinko-

vitost nadzornega sveta, izvedla postopek kandidiranja in oceno primernosti novih članov nadzornega 

sveta ter pregledala spremembe politike prejemkov, ki jo je posredovala v potrditev nadzornemu svetu 

banke. 

14.2. Informacije o povezavi med plačilom in uspešnostjo 
(450. b člen uredbe CRR)

Banka s politiko prejemkov zagotavlja, da so prejemki zaposlenih v ustreznem sorazmerju z njihovimi poo-

blastili, nalogami, izkušnjami in odgovornostjo ter s finančnim stanjem banke, vse skladno s predpisi. Raz-

merja med fiksnim in variabilnim delom prejemka so uravnotežena tako, da višina celotnih prejemkov za-

poslenega ni pomembno odvisna od variabilnega dela, obenem pa še vedno predstavlja učinkovit način 

spodbujanja zaposlenega za doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela.

Variabilni prejemki, vključno z odloženim deležem, se izplačajo ali dospejo v plačilo le:

•  če so glede na finančno stanje banke kot celote in glede na tveganja, ki jim je banka izpostavljena, vzdržni 

in 

•  če jih upravičuje uspešnost banke, organizacijske enote banke in posameznika.

Pogoj iz prve alineje izpolnjen, če so  vsi planirani cilji (kazalnik, kategorija) poslovanja banke kot celote, 

doseženi. V nasprotnem primeru nadzorni svet  presodi, ali je pogoj vzdržnosti kljub temu izpolnjen in se 

variabilni prejemki lahko določijo in izplačajo.

Do variabilnega dela so upravičeni vsi, ki so bili v obravnavanem obdobju zaposleni v banki. Višina variabilne-

ga dela se izračuna sorazmerno z njihovo prisotnostjo v tem obdobju. O variabilnem delu prejemkov članov 

uprave banke na predlog Komisije za prejemke in kadrovske ter organizacijske zadeve odloča nadzorni svet; 

za višje vodstvo, direktorje in prokuriste odvisnih družb pa odloča uprava. 

Banka je skladno s Politiko prejemkov sprejela merila za določitev variabilnih prejemkov. S merili se določa 

skupna ocena uspešnosti članov uprave, višjega vodstva banke, direktorjev in prokuristov odvisnih družb, ki 

je osnova za določitev višine variabilnega prejemka. 

Skupna ocena uspešnosti članov uprave je odvisna od naslednjih meril:

•  merila uspešnosti na osnovi doseganja individualnih ciljev,

•  merila uspešnosti na osnovi merljivih letnih ciljev,

•  merila uspešnosti na osnovi poslovanja banke kot celote.
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Izpolnjevanje meril se določi z odstotno oceno njihove realizacije in je osnova za določitev višine variabilnega 

prejemka skladno z uporabo lestvice iz tabele:

Skupna ocena uspešnosti v % Število bruto fiksnih mesečnih prejemkov

< 90 0

90 in < 100 1,0

100 in < 105 2,0

105 in < 110 3,0

110 in < 115 4,0

115 in > 115 5,0

Osnova za izračun je povprečje zadnjih treh fiksnih mesečnih bruto prejemkov članov uprave. Variabilni del 

osebnega prejemka v nobenem primeru ne sme presegati 5-kratnika povprečnega fiksnega mesečnega 

osebnega prejemka.

Za določitev skupne ocene uspešnosti višjega vodstva, direktorjev in prokuristov odvisnih družb banka upo-

rablja naslednja merila za določitev variabilnega prejemka:

•  merila uspešnosti na osnovi individualnih ciljev posameznika,

•  merljiva merila uspešnosti na podlagi doseganja letnih ciljev (za Sektor poslovanja s podjetji, Sektor po-

slov z občani in člane uprav ter prokuriste odvisnih družb),

•  merila uspešnosti na osnovi poslovanja banke kot celote.

Izpolnjevanje meril uspešnosti se določi z odstotno oceno njihove realizacije. Na osnovi izračunane skupne 

ocene uspešnosti se določi velikost variabilnega prejemka skladno z uporabo lestvice iz tabele:

 Skupna ocena uspešnosti v % Število bruto fiksnih mesečnih prejemkov

Višje vodstvo OE, ki nima merljivih 

letnih ciljev

Višje vodstvo OE z merljivimi 

letnimi cilji, direktorji  odvisnih 

družb in prokuristi odvisnih družb

< 90 0 0

90 in < 100 0,5 1,0

100 in < 105 1,0 2,0

105 in < 110 2,0 3,0

110 in < 115 3,0 4,0

115 in >115 4,0 5,0

Variabilni del osebnega prejemka v nobenem primeru ne sme presegati:

•  5-kratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika, ki ima določene merljive 

letne cilje,

•  4-kratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika iz organizacijske enote, 

ki nima določenih letnih merljivih ciljev.

Če banka ne dosega predpisane ravni kapitala oziroma kapitalske ustreznosti skladno z zakonodajo, ki 

ureja poslovanje bank in podzakonskimi predpisi oziroma, če so se tveganja, ki jim je banka izpostavljena, 

povečala v nasprotju z ex ante oceno tveganja (po ICAAP-u), ki jih je pripravljena prevzemati, se variabilni 

del prejemkov ne določi in ne izplača. Nadzorni svet (za upravo) oz. uprava (za višje vodstvo ter direktorje in 

prokuriste odvisnih družb)  lahko določita, da se variabilni del prejemkov ne določi in ne izplača, če bi banka 

zaradi določitve in izplačila variabilnega dela utrpela izgubo iz tekočega poslovanja.
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Če se pri merljivih merilih uspešnosti (merljivih merilih organizacijskih enot, odvisnih družb in merilih uspe-

šnosti poslovanja banke kot celote) ugotovi, da so na njihove vrednosti znatno vplivali enkratni, izredni in 

nepredvidljivi dejavniki, lahko nadzorni svet banke, na predlog uprave banke, predlaga izključitev vplivov teh 

dejavnikov na oceno uspešnosti.

14.3. Najpomembnejše značilnosti zasnove sistema prejemkov
(450. c člen uredbe CRR)

Politika prejemkov je oblikovana na ravni skupine in vključuje vse oblike neposrednih ali posrednih finančnih 

in nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so upravičeni zaposleni na podlagi sklenjenih pogodb z banko 

ali drugo osebo v skupini. Banka pri določanju politike in praks prejemkov upošteva naslednja načela:

•  politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tve-

ganj tudi spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki presega  raven sprejemljivega 

tveganja za banko;

•  politika prejemkov je skladna s poslovno strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi banke ter 

vključuje ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov;

•  zaposleni, ki opravljajo kontrolne funkcije, so neodvisni od poslovnih enot, ki jih nadzorujejo, ter imajo 

ustrezne pristojnosti in prejemajo prejemke glede na doseganje ciljev, povezanih s svojimi funkcijami, 

neodvisno od uspešnosti poslovnih področij, ki jih nadzirajo;

•  politika prejemkov jasno razlikuje med merili za določanje fiksnega in variabilnega prejemka;

•  variabilni del prejemka temelji na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove poslovno-organi-

zacijske enote ter splošnega poslovnega rezultata banke;

•  variabilni prejemek vsakega posameznika ne presega 100 odstotkov fiksnega prejemka tega posamezni-

ka;

•  najmanj 40 odstotkov variabilnega prejemka vsakega posameznika je odložen (kar pa ne velja za plačila v 

višini do 50 tisoč evrov bruto, ker je banka uveljavila načelo sorazmernosti v skladu z usmeritvami Banke 

Slovenije); 

•  variabilni prejemki se izplačajo ali dospejo v plačilo le, če so glede na finančno stanje banke kot celote 

vzdržni in če jih upravičuje uspešnost banke, poslovne enote banke in posameznika;

•  za variabilne prejemke ima banka vzpostavljena interna pravila o sistemu zmanjšanja variabilnega pre-

jemka ali vračila sredstev;

•  plačilo vsakemu posamezniku v zvezi s predčasno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi izraža doseženo 

uspešnost tega posameznika v določenem obdobju in ne sme nagrajevati njegove neuspešnosti ali mo-

rebitnih kršitev v banki.

Politiko prejemkov banka uporablja skladno s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za oprede-

litev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij in 

predstavlja normativni okvir za sklepanje pogodb s člani uprave, višjim vodstvom ter direktorji in prokuristi 

odvisnih družb.

Banka je v letu 2017 dopolnila Politiko prejemkov in jo v celoti uskladila s Smernicami EBA o preudarnih 

politikah prejemkov.
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14.4. Razmerje med fiksnimi in variabilnimi prejemki
(450. d člen uredbe CRR)

Osebni prejemek uprave, višjega vodstva banke ter direktorjev in prokuristov odvisnih družb se deli na fiksni 

in variabilni del. 

Višina fiksnega dela prejemka članov uprave ter višjega vodstva, direktorjev in prokuristov odvisnih družb (v 

nadaljevanju: zaposleni) je določena v individualni pogodbi o zaposlitvi. Fiksni del prejemkov višjega vodstva, 

direktorjev in prokuristov odvisnih družb se določi v odvisnosti od zahtevnosti delovnega mesta, odgovor-

nosti, strokovnih zahtev in poklicnih izkušenj, ki se zahtevajo za določeno delovno mesto.

Poleg fiksnega prejemka so zaposleni upravičeni tudi do variabilnega prejemka, ki je zasnovan tako, da ne 

presega 100 % fiksnega prejemka zaposlenega, saj variabilni del osebnega prejemka v nobenem primeru 

ne sme presegati:

•  5-kratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika, ki ima določene merljive 

letne cilje,

•  4-kratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika iz organizacijske enote, 

ki nima določenih letnih merljivih ciljev.

14.5. Informacije o merilih uspešnosti, na katerih temelji pravica do delnic, opcij 
ali variabilnih sestavin prejemkov

(450. e člen uredbe CRR)

Banka na osnovi določitve variabilnega dela prejemka izplača predsedniku oz. članu uprave ter višjemu vod-

stvu, direktorjem odvisnih družb in prokuristom odvisnih družb največ 60 % tako določenega variabilnega 

prejemka, in sicer polovico v gotovini, drugo polovico pa v finančnem instrumentu. Preostali del variabilnega 

prejemka (40 %) se odloži in se izplača predsedniku oziroma članu uprave na dan 3. obletnice izplačila pr-

vega  dela variabilnega prejemka, pri čemer se ob dospelosti polovico odloženega variabilnega prejemka 

izplača v gotovini, drugo polovico pa v finančnem instrumentu. Odloženi del variabilnega prejemka se v času 

odloga ne obrestuje. Do izplačila odloženega variabilnega dela prejemka so upravičeni tudi bivši predsedniki 

oz. člani uprave oz. bivše višje vodstvo, direktorji odvisnih družb in prokuristi odvisnih družb. 

Lastnosti finančnega instrumenta – zadolžnice so določene s Politiko prejemkov in skladne z Delegirano 

uredbo (EU) št. 527/2014.

Banka lahko odloži izplačilo odloženega variabilnega dela prejemka iz prejšnjega odstavka, če ne izpolnjuje 

meril uspešnosti poslovanja kot celota, o čemer odloči nadzorni svet oz. za višje vodstvo, direktorje odvisnih 

družb in prokuriste odvisnih družb pa uprava ob soglasju nadzornega sveta.

Banka mora odložiti izplačilo odloženega variabilnega dela prejemka, če ne dosega ali zagotavlja predpisa-

ne ravni kapitala oziroma kapitalske ustreznosti skladno z zakonodajo, ki ureja poslovanje bank, in podza-

konskimi predpisi. Odlog izplačil traja vse do izpolnitve zakonskih zahtev.

Navedena določila se ne uporabljajo za variabilne prejemke do 50 tisoč evrov bruto, kjer banka uporablja 

načelo sorazmernosti v skladu z usmeritvami Banke Slovenije.
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14.6. Glavni parametri in utemeljitve za vsako shemo vairabilnih sestavin in 
drugih nedenarnih ugodnosti

(450. f člen uredbe CRR)

Skladno z Usmeritvijo Banke Slovenije v zvezi z uporabo načele sorazmernosti pri izvajanju politiki, banka 

variabilnega prejemka, ki je glede na naravo oziroma višino zanemarljiv glede na tveganja za banko, ne upo-

števa kot variabilnega prejemka, za katerega veljata 7. in 8. točka prvega odstavka 170. člena ZBan-2 kot je 

navedeno v točki e). Banka lahko skupni variabilni prejemek na zaposlenega v posameznem letu, ki ne pre-

sega zneska 50.000 EUR bruto in ne predstavlja zneska za katerega veljata 7. in 8. točka prvega odstavka 

170. člena ZBan-2 posamezniku izplača v gotovini. Navedeno velja za variabilne prejemke, ki so določeni za 

upravo, višje vodstvo banke, direktorje odvisnih družb in prokuriste odvisnih družb.

Za izjemne delovne rezultate oz. doseganje najvišje mogoče ocene se zaposlenega lahko nagradi tudi z 

drugimi oblikami stimulacije (dodatni dnevi letnega dopusta,  plačilo stroškov šolanja, zdravljenja, itd.).

14.7. Združene kvantitativne informacije o prejemkih, razčlenjene po področjih 
poslovanja

(450. g člen uredbe CRR)

Banka z dolžniškimi ali kapitalskimi instrumenti ne trguje na javnem trgu, zato ne uporablja MSRP 8 – Po-

slovni segmenti za razkrivanje informacije po poslovnih segmentih. Posledično ne razkriva niti informacij o 

prejemkih, razčlenjenih po področjih poslovanja.

14.8. Združene kvantitativne informacije o prejemkih, razčlenjenih glede na 
višje vodstvo in zaposlene, katerih dejavnosti imajo pomemben vpliv na profil 
tveganosti banke in celotni prejemek vsakega člana upravljalnega organa ali 
višjega vodstva

(450. h in j člena uredbe CRR)

Informacije in podatki o prejemkih višjega vodstva in zaposlenih, katerih dejavnosti imajo pomemben vpliv 

na profil tveganosti banke, so razkriti revidiranem letnem poročilu v poglavju »Pojasnila k računovodskim 

izkazom« v pojasnilu »6.4. Prejemki članov uprave, nadzornega sveta in komisij ter delavcev, zaposlenih po 

individualni pogodbi«.

Vsi variabilni prejemki in izplačila zaradi odpravnin zaposlenih s posebno naravo dela so pogodbeno vnaprej 

dogovorjeni in izplačani v gotovini. V letu 2016 je bilo dodeljenih za 190 tisoč evrov odloženih variabilnih 

delov prejemkov (za 18 upravičencev), pri čemer v letu 2016 ni bilo še nič izplačanih (2015: ni bilo dodeljenih 

odloženih variabilnih delov prejemkov).

V letu 2016 je bilo višjemu vodstvu in zaposlenim, katerih dejavnosti imajo pomemben vpliv na profil tve-

ganosti banke, izplačanih 28 tisoč evrov odpravnin, za enega upravičenca  (2015: 23 tisoč evrov, za enega 

upravičenca).
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15. Finančni vzvod

(451. člen uredbe CRR)

Namen količnika finančnega vzvoda je omejitev velikosti bančnih bilanc s posebnim poudarkom na izposta-
vljenostih, ki niso tehtane v okviru obstoječih izračunov kapitalskih zahtev. V izračunu finančnega vzvoda se 
tako v števcu uporablja temeljni kapital, v imenovalcu pa skupna izpostavljenost vseh aktivnih bilančnih in 
zunajbilančnih postavk po opravljenih prilagoditvah, v okviru katerih so posebej poudarjene izpostavljenosti 
iz izvedenih finančnih instrumentov, izpostavljenosti iz poslov financiranja vrednostnih papirjev ter druge 
zunajbilančne postavke. 

Banka se je skladno s členom 499(2) uredbe CRR odločila, da bo razkrila tako količnik finančnega vzvoda, pri 
katerem je mera kapitala temeljni kapital, kot tudi količnik, pri katerem je mera kapitala temeljni kapital, za 
katerega veljajo odstopanja oziroma prehodne določbe iz poglavij 1 in 2 dela 10 uredbe CRR.

Količnik finančnega vzvoda banke, izračunan skladno z usmeritvami iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 
2015/62, znaša 10,26 % (ob upoštevanju prehodnih določb) oziroma 11,44 % (polna uveljavitev – brez upo-
števanja prehodnih določb) in je nad pragom 3 %, ki ga je določil Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS). 

Banka je za izpolnitev obveznosti glede razkrivanja informacij o finančnem vzvodu uporabila predloge iz iz-
vedbene uredbe za razkritje količnika finančnega vzvoda. V stolpcu A je uporabljena mera kapitala temeljni 
kapital, v stolpcu B pa temeljni kapital, za katerega veljajo odstopanja oziroma prehodne določbe. Postavke 
predlog, ki niso relevantne, niso prikazane. Podatki v predlogah so v tisoč EUR.

Razpredelnica LRSum: Povzetek uskladitve računovodskih sredstev in mere skupne 
izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda, znesek na dan 31. 12. 2016

Zaporedna številka postavke in naziv postavke A B

1 Vsa sredstva glede na objavljene računovodske izkaze 1.512.629 1.512.629

6 Prilagoditev za zunajbilančne postavke (tj. konverzija v kreditne 
nadomestitvene vrednosti zunajbilančnih izpostavljenosti) 65.301 65.301

7 Druge prilagoditve (50.710) (53.698)

8 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda 1.527.219 1.524.232

Predloga LRCom: Količnik finančnega vzvoda – usklajeno razkritje; mera skupne izpostavljenosti 
za izračun količnika finančnega vzvoda po CRR na dan 31. 12. 2016

Zaporedna številka postavke in naziv postavke A B

Bilančne izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih instrumentov, poslov financiranja vrednostnih papirjev

1 Bilančne postavke (razen izvedenih finančnih instrumentov, poslov 
financiranja vrednostnih papirjev in fiduciarnih sredstev, vendar 
vključno z zavarovanji s premoženjem) 1.502.551 1.502.551

2 (Zneski sredstev, ki se odbijejo pri določanju temeljnega kapitala) (40.632) (43.620)

3 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih 
instrumentov, poslov financiranja vrednostnih papirjev in fiduciarnih 
sredstev) (vsota vrstic 1 in 2) 1.461.918 1.458.931

Druge zunajbilančne izpostavljenosti

17 Zunajbilančne izpostavljenosti pri bruto hipotetičnem znesku 213.615 213.615

18 (Prilagoditev za konverzijo v kreditne nadomestitvene vrednosti) (148.314) (148.314)

19 Druge izpostavljenosti za zunajbilančne postavke (vsota vrstic 17 in 18) 65.301 65.301

Kapital in mera skupne izpostavljenosti

20 Temeljni kapital 174.650 171.662

21 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda 
(vsota vrstic 3, 19) 1.527.219 1.524.232

Količnik finančnega vzvoda

22 Količnik finančnega vzvoda 11,44 11,26

Izbira prehodnih ureditev in znesek fiduciarnih postavk, za katere je bilo odpravljeno pripoznanje 

EU-23 Izbira prehodne ureditve za opredelitev mere kapitala Opredelitev, ki ne 
zajema prehodnih 

ureditev

Opredelitev, ki 
zajema predhodne 

ureditve
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Predloga LRSpl: Razdelitev bilančnih izpostavljenosti; mera skupne izpostavljenosti za izračun 

količnika finančnega vzvoda po CRR na dan 31. 12. 2016

Zaporedna številka postavke in naziv postavke A B

EU-1 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih 
instrumentov, poslov financiranja vrednostnih papirjev in izvzetih 
izpostavljenosti), od katerih: 1.461.918 1.458.931

EU-3    Izpostavljenosti v netrgovalni knjigi, od katerih: 1.461.918 1.458.931

EU-5       Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot  
      centralne ravni države 357.445 357.445

EU-7       Institucije 124.349 124.349

EU-8       Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine 164.998 164.998

EU-9       Izpostavljenosti na drobno 213.526 213.526

EU-10       Izpostavljenosti do podjetij 449.162 449.162

EU-11       Neplačane izpostavljenosti 41.997 41.997

EU-12       Druge izpostavljenosti 110.441 107.454

EU-12       Druge izpostavljenosti 126.510 125.420

Predloga LRQua: Polja, namenjena prosti vsebini, za razkritje kvalitativnih postavk

1 Opis procesov, ki se uporabljajo za upravljanje tveganja prevelikega finančnega vzvoda

Banka redno presoja ustreznost višine kazalnika količnika finančnega vzvoda, sočasno s presojo ravni kazalnika 

kapitalske ustreznosti in drugih kazalnikov ustrezne ravni kapitala. Banka uporablja kazalnik finančnega 

vzvoda v naboru kazalnikov za  sistemska opozorila v okviru sanacijskega načrta banke izdelanega skladno 

z določbami Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta, kjer so definirane tudi mejne ravni za aktivacijo 

mehanizmov. Na podlagi postopkov in instrumentov, ki jih ima banka opredeljene za izboljšanje količnika 

kapitalske ustreznosti se, v splošnem, izboljša tudi raven finančnega vzvoda. Instrumenti za upravljanje 

presežnega finančnega vzvoda so tako tisti, ki vodijo v zmanjšanje vrednosti izpostavljenosti, kot tisti za 

povečanje temeljnega kapitala, predvsem izdaja kapitalskih instrumentov, sprejemljivih kot navadni lastniški 

temeljni kapital, in izdaja instrumentov dodatnega temeljnega kapitala. 

2 Opis dejavnikov, ki so vplivali na količnik finančnega vzvoda v obdobju, na katerega se nanaša razkriti 

količnik finančnega vzvoda

Količnik finančnega vzvoda je v letu 2016 dosegal visoke ravni, kot je razvidno iz spodnje tabele. Izračunane 

vrednosti in postavke, upoštevane v izračunu količnika finančnega vzvoda, se konec posameznega kvartala 

2016 vrednostno niso pomembno spreminjale in so bile nekoliko višje kot konec leta 2015, ko je količnik 

finančnega vzvoda po obeh opredelitvah znašal 10,9 %. Na povečanje je vplival predvsem višji kapital, kot 

rezultat dokapitalizacije v višini 13 milijonov evrov, ki je bila končana v januarju 2016. Banka v letu 2016 ni imela 

izvedenih finančnih instrumentov, repo poslov ali drugih poslov financiranja vrednostnih papirjev, ki bi jih morala 

upoštevati v izračunu količnika finančnega vzvoda.

31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015

Količnik finančnega vzvoda – ob 

uporabi opredelitve temeljnega 

kapitala brez prehodnih ureditev 11,4% 12,3% 12,3% 11,6% 10,9%

Količnik finančnega vzvoda – ob 

uporabi opredelitve temeljnega 

kapitala s prehodnimi ureditvami 11,3% 12,0% 12,0% 11,3% 10,9%
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16.1. Politike in procesi za vrednotenje zavarovanja s premoženjem
(453. b člen uredbe CRR)

Krovni dokument, ki v banki ureja zavarovanja, je Pravilnik o oblikah in vrednotenju zavarovanj v Gorenjski 

banki, d. d., Kranj, v katerih so predstavljene vse oblike zavarovanja posojil in temeljne usmeritve, ki jih je 

treba upoštevati pri sklepanju zavarovanj. 

Banka ima vzpostavljeno analitično spremljavo vseh prejetih zavarovanj – skladno z zakonskimi zahtevami 

spremlja in poroča zavarovanja po pošteni vrednosti.

Banka je v letu 2016 zaposlila upravljavca zavarovanj z veljavno licenco Slovenskega instituta za revizijo, ki 

za banko opravlja neodvisno presojo vrednosti zastavljenih nepremičnin skladno z zadnjim veljavnim Med-

narodnim standardom ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Banka je konec leta 2016 končala z implemen-

tacijo modula zavarovanj HIBIS, ki ga za banko razvija zunanja institucija.

Poštena vrednost zavarovanj je podrobneje pojasnjena v revidiranem letnem poročilu v poglavju »7.1.3. 

Poštena vrednost zavarovanj«.

Za vse vrste zavarovanj je v banki vzpostavljena spremljava vrednosti zavarovanj. Praviloma je vrednost 

sklenjenega zavarovanja višja od zavarovane izpostavljenosti (LTV so opredeljeni v Pravilniku o oblikah in 

vrednotenju zavarovanj v Gorenjski banki d.d., Kranj), s čimer banka preprečuje morebitne negativne posle-

dice v primeru večjega nihanja tržnih cen zastavljenega premoženja. Banka zahteva od posojilojemalcev 

dodatna zavarovanja v primeru poslabšanja njihovega finančnega položaja.

Banka pri posamezni obliki zavarovanja upošteva razmerje med vrednostjo zastavljenih sredstev in višino 

zavarovanih terjatev (LTV).

Več o zavarovanjih kot najpogostejšem načinu zmanjševanja kreditnih tveganj je na voljo v revidiranem 

letnem poročilu v poglavju »7.1.1. Sistem merjenja kreditnega tveganja«.

16.2. Opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem, ki jih banka sprejema
(453. c člen uredbe CRR)

Glavne vrste zavarovanj s premoženjem, ki jih banka sprejema, so:

•  zastava stanovanjskih in poslovnih nepremičnin;

•  zastava premičnin;

•  zastava odstopa terjatev/cesije;

•  zavarovanje z garancijami;

•  zastava vrednostnih papirjev in poslovnih deležev;

•  zavarovanje pri zavarovalnici;

•  zastava bančne vloge;

•  zavarovanje s poroštvom;

•  zavarovanje z menicami.

Banka zasleduje cilj, da so naložbe čim bolj zavarovane z ustreznimi zavarovanji. Zastava z nepremičninami 

je najpogostejša oblika zavarovanja naložb pravnih in fizičnih oseb.

16 Uporaba tehnik za zmanjševanje kreditnih tveganj
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16.3. Glavne vrste izdajateljev jamstev in nasprotnih strank v poslih s izvedenimi 
finančnimi instrumenti ter njihovo boniteto

(453. d člen uredbe CRR)

Osebno jamstvo oziroma osebno kreditno zavarovanje je vrsta zmanjševanja kreditnega tveganja, pri katerem 

se tretja oseba zaveže, da bo plačala dolgovani znesek, če tega ne izpolni osnovni dolžnik (kreditojemalec).

Pomembnejše vrste primernih dajalcev osebnih jamstev:

•  jamstva enot centralne ravni države;

•  jamstva institucij.

Institucije, ki jih banka kot dajalce osebnih jamstev upošteva pri pripoznavanju osebnih kreditnih zavarovanj 

v izračunu kapitalske zahteve za kreditna tveganja, nimajo bonitetne ocene primerne ECAI, vendar se izpo-

stavljenostim zaradi države, v kateri so te institucije, dodeli utež 20 % (skladno z uredbo CRR). 

Enote centralne ravni države, ki jih banka kot dajalce osebnih jamstev upošteva pri pripoznavanju osebnih 

kreditnih zavarovanj v izračunu kapitalske zahteve za kreditna tveganja, so enote države članice EU, deno-

minirane in financirane v njeni domači valuti, zato se izpostavljenostim dodeli utež tveganja 0 % (skladno z 

uredbo CRR).

Banka nima poslov s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.

16.4. Informacije o koncentraciji tržnega ali kreditnega tveganja v okviru 
prevzetega zmanjševanja kreditnega tveganja 

(453. e člen uredbe CRR)

Banka se pri zavarovanju z vrednostnimi papirji sooča s tržnim tveganjem, natančneje s tveganjem spre-

membe cene vrednostnih papirjev na kapitalskih trgih. Pri zavarovanju s poroštvi in garancijami se pojavlja 

kreditno tveganje dajalca tega zavarovanja, zato banka višino prejetega poroštva všteva v zgornjo mejo 

zadolževanja poroka oziroma garanta. 

Pri odobravanju naložb sta prvotnega pomena tveganje nasprotne stranke v poslu in ocenjevanje prostega 

finančnega toka komitenta, zavarovanje pa je le sekundarni vir poplačila obveznosti. Zavarovanja imajo po-

membno vlogo v primeru poslabšanja kreditne spodobnosti komitenta. Za namen izogiba učinka tveganj, ki 

so posledica posameznih oblik zavarovanj, ima banka predpisana minimalna razmerja med vrednostjo za-

varovanja in naložbe. Ta kažejo tveganost posameznega zavarovanja in komitenta, določena so na podlagi 

izkušenj banke ter regulatornih usmeritev, predpisana pa so v Pravilniku o oblikah in vrednotenju zavarovanj 

Gorenjske banke, d. d., Kranj.

Banka ima visoko koncentracijo iz zavarovanj z nepremičninami, ki so v preteklosti veljala za zanesljivo in ka-

kovostno vrsto zavarovanja, v razmerah slabe likvidnosti nepremičninskega trga in padanja tržne vrednosti 

nepremičnin pa je ta vrsta zavarovanja prej omenjene lastnosti izgubila. Banka mora posledično za slabe ter-

jatve, zavarovane z nepremičninami, oblikovati dodatne oslabitve in rezervacije na podlagi ocenjenih diskontov 

vrednosti nepremičnin, ki se bodo realizirali v postopku prodaje, upoštevati pa mora tudi stroške, ki so s pro-

dajo povezani. Banka je v letu 2016 z upoštevanjem zavarovanj z nepremičninami – tako stanovanjskimi kot 

poslovnimi – znižala kapitalske zahteve za kreditno tveganje za 6,0 milijona evrov (2015: za 4,6 milijona evrov). 

Banka ne omejuje obsega zavarovanj, ki vključujejo tržno oziroma kreditno tveganje, ga pa tekoče spremlja 

tako po obsegu kot po vrednosti.
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16.5. Vrednost izpostavljenosti, ki jo krije primerno zavarovanje s finančnim 
premoženjem

(453. f člen uredbe CRR)

Banka kot ustrezna zavarovanja pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje uporablja naslednja 
stvarna zavarovanja s finančnim premoženjem:

•  bančne vloge pri banki ali denarju podobni instrumenti, ki jih ima banka (upošteva vloge, katerih dospelost 

je enaka ali daljša od dospelosti kreditne izpostavljenosti);

•  dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale enote centralne ravni držav ali centralnih bank (ki imajo bonite-

tno oceno primerne ECAI, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kakovosti 4);

•  dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale institucije (ki imajo bonitetno oceno primerne ECAI, ki ustreza 

najmanj stopnji kreditne kakovosti 3);

•  dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdali drugi subjekti (ki imajo bonitetno oceno primerne ECAI, ki ustre-

za najmanj stopnji kreditne kakovosti 3);

•  dolžniški vrednostni papirji s kratkoročno bonitetno oceno primerne ECAI (ki ustrezna najmanj stopnji 

kreditne kakovosti 3);

•  lastniški vrednostni papirji ali zamenljive obveznice vključene v glavni indeks;

•  zlato.

Banka v praksi ne uporablja zavarovanja z zlatom in ne upošteva zavarovanj z enotami investicijskih skladov. 
V letih 2015 in 2016 ni imela dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev prejetih v zavarovanje, ki bi ustrezali 
merilom za pripoznavanje primernega zavarovanja s finančnim premoženjem skladno z uredbo CRR.

V spodnji tabeli je prikazana skupna vrednost izpostavljenosti po posameznih kategorijah izpostavljenosti, ki 
jo krije primerno zavarovanje s finančnim premoženjem. Gre za zavarovanja z bančnimi vlogami.

(v tisoč EUR) Zavarovanje s finančnim premoženjem

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Subjekti javnega sektorja - 3

Podjetja 3.647 1.357

Izpostavljenosti na drobno 889 983

Neplačane izpostavljenosti - 2

Skupaj izpostavljenost 4.535 2.345

16.6. Vrednost izpostavljenosti, ki je krita z jamstvi ali s kreditnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti

(453. g člen uredbe CRR)

V spodnji tabeli je prikazana skupna vrednost izpostavljenosti po posameznih kategorijah izpostavljenosti, 

ki je krita z jamstvi.

(v tisoč EUR) Osebna jamstva

31. 12. 2016 31. 12. 2015

Podjetja 47.844 49.403

Izpostavljenosti na drobno 54 175

Skupaj izpostavljenost 47.898 49.578

Banka ni imela izpostavljenosti, zavarovanih s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.
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Priloga

Seznam potrebnih razkritij po členih uredbe: 

Člen Potrebno razkritje Št. razkritja

435.1 Cilji in politike upravljanja tveganj: 

a) strategije in procesi za upravljanje tveganj 1.1

b) struktura in organizacija ustrezne funkcije upravljanja tveganj, vključno z informacijami o 

njeni hierarhiji in statusu, ali druge ustrezne ureditve 

1.2

c) obseg in narava poročanja o tveganjih in sistemih merjenja tveganj 1.3

d) politike za varovanje pred tveganjem in njegovo zmanjševanje ter strategije in procesi za 

spremljanje stalne učinkovitosti varovanj pred tveganji in zmanjševanje tveganj

1.4

e) izjava upravljalnega organa o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj banke 1.5

f) strnjena izjava upravljalnega organa o tveganju 1.6

435.2 Informacije glede ureditev upravljanja:

a) število direktorskih mest, ki jih zasedajo člani upravljalnega organa 1.7

b) politika zaposlovanja za izbor članov upravljalnega organa ter njihovo dejansko znanje, 

veščine in izkušnje

1.7

c) politika glede raznolikosti pri izboru članov upravljalnega organa, splošne in konkretne cilje 

ter politike ter v kolikšni meri so bili doseženi

1.7

d) ustanovitev ločenega odbora za tveganja ter kolikokrat se je odbor za tveganja sestal,  

če je bil ustanovljen

1.7

e) opis toka informacij (glede tveganj) do upravljalnega organa 1.7

436   Področje uporabe:

a) ime banke, za katero veljajo zahteve uredbe 2

b) pregled razlik v podlagi konsolidacije za računovodske in bonitetne namene, če ta obstaja 2

c) vse trenutne ali predvidene pomembne praktične ali pravne ovire za takojšnji prenos 

kapitala ali poravnavo obveznosti med nadrejeno osebo in podrejenimi družbami

2

d) zbirni znesek, za katerega je dejanski kapital nižji od zahtevanega v vseh podrejenih 

družbah, ki niso vključene v konsolidacijo, in ime ali imena teh podrejenih družb

2

e) okoliščine za uporabo členov 7 (odstopanje od uporabe bonitetnih zahtev na posamični 

podlagi) in 9 (metoda individualne konsolidacije) uredbe

Ni relevantno.

437 Kapital:

a) celovita uskladitev postavk kapitala ter filtrov in odbitkov od kapitala z bilanco stanja 3.1

b) opis glavnih značilnosti instrumentov posameznih kategorij kapitala, ki jih izda banka 3.2

c) vsa določila in pogoje za vse instrumente posameznih kategorij kapitala 3.3

d) ločeno razkritje narave in zneskov bonitetnih filtrov in odbitkov od kapitala 3.4

e) opis vseh omejitev, ki se uporabljajo za izračun kapitala v skladu z uredbo, ter 

instrumentov, bonitetnih filtrov in odbitkov, za katere veljajo te omejitve

3.4

f) kadar institucije razkrijejo kapitalske količnike, izračunane z uporabo sestavin kapitala, 

določenih na drugačni osnovi kot v uredbi CRR, celovito obrazložitev osnove, na kateri so 

izračunani ti kapitalski količniki

Ni relevantno.

438 Kapitalske zahteve:

a) povzetek pristopa k ocenjevanju ustreznosti notranjega kapitala za podporo obstoječih in 

prihodnjih dejavnosti

4.1

b) rezultat procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala banke Ni relevantno.

c) kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu 4.2

d) kapitalska zahteva za kreditno tveganje po pristopu IRB Ni relevantno.

e) kapitalska zahteva za tržna tveganja in tveganje poravnave 4.2

f) kapitalska zahteva za operativno tveganje 4.2
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Člen Potrebno razkritje Št. razkritja

439 Izpostavljenost kreditnemu tveganju nasprotne stranke (CCR) 5

440 Kapitalski blažilniki 6

441 Kazalniki splošnega sistemskega pomena (le za globalne sistemsko pomembne institucije) Ni relevantno.

442 Popravki zaradi kreditnega tveganja:

a) opredelitev »zapadlosti« in »oslabljenosti« za računovodske namene 7.1

b) opis pristopov in metod, sprejetih za določanje posebnih in splošnih popravkov zaradi 

kreditnega tveganja

7.2

c) skupni znesek izpostavljenosti po računovodskih pobotih (zmanjšan za oslabitve oziroma 

rezervacije), brez upoštevanja učinkov iz naslova zmanjšanja kreditnega tveganja 

(kreditnih zava-rovanj) ter povprečni znesek izpostavljenosti (iz četrtletnih poročil) v 

poročevalskem obdobju, razčlenjen po vseh kategorijah izpostavljenosti

7.3

d) geografska porazdelitev izpostavljenosti, razčlenjenih v pomembna območja po  

pomembnih kategorijah izposta¬vljenosti, po potrebi tudi dodatne podrobnosti

7.4

e) porazdelitev izpostavljenosti glede na gospodarsko panogo ali vrsto nasprotne stranke, 

razčlenjenih po kategorijah izposta¬vljenosti, vključno s prikazom izpostavljenosti do MSP 

ter po potrebi dodatne podrobnosti

7.5

f) razčlenitev vseh izpostavljenosti po preostali zapadlosti, razčlenjenih glede na kategorije 

izpostavljenosti, po potrebi pa tudi dodatne podrobnosti

7.6

g) podatki za pomembne gospodarske panoge ali vrste nasprotne stranke po stanju konec 

poročevalskega obdobja:  

- znesek zapadlih izpostavljenosti in znesek oslabljenih izpostavljenosti 

- znesek posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja

    - znesek oblikovanih posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja  

  v poročevalskem obdobju

7.7

h) za pomembna geografska območja po stanju konec poročevalskega obdobja znesek 

zapadlih izpostavljenosti in znesek oslabljenih izpostavljenosti, vključno z zneski 

posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja v zvezi z vsakim geografskim 

območjem

7.8

i) prikaz sprememb posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja 7.9

443 Neobremenjena sredstva 8

a) knjigovodska in poštena vrednost obremenjenih sredstev 8

b) poštena vrednost obremenjenega prejetega zavarovanja s premoženjem ali izdanih 

lastnih dolžniških vrednostnih papirjev in poštena vrednost prejetega zavarovanja s 

premoženjem ali izdanih lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se lahko obremenijo

8

c) povezane obveznosti, pogojne obveznosti ali posojeni vrednostni papirji in sredstva, 

prejeta zavarovanja s premoženjem in izdani lastni dolžniški vrednostni papirji, razen kritih 

obveznic in s premoženjem zavarovanih vrednostnih papirjev, ki so obremenjeni

8

d) Informacije o pomenu obremenitve: 

opisne informacije, ki so povezane z učinkom poslovnega modela banke na raven 

obremenitve in pomenom obremenitve v modelu financiranja. Informacije vključujejo 

naslednje vidike:

    1.  glavne vire in vrste obremenitev, po potrebi podrobnosti o obremenitvah zaradi 

pomembnih poslov z IFI, posojanjem vrednostnih papirjev, repo pogodbami, izdajanjem 

kritih obveznic   

2. spremembo obremenitev za celotno obdobje ter zlasti po obdobju zadnjega razkritja 

3. strukturo obremenitev med subjekti znotraj skupine

8
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Člen Potrebno razkritje Št. razkritja

444 Uporaba ECAI:

a) firme imenovanih zunanjih bonitetnih institucij (ECAI) ali izvoznih agencij (ECA) ter razlogi 

za njihovo morebitno zamenjavo

9.1

b) kategorije izpostavljenosti, za katere se uporablja posamezna ECAI ali ECA 9.2

c) opis procesa določanja uteži tveganja za izpostavljenosti, ki niso vključene v trgovalno 

knjigo, na podlagi bonitetnih ocen izdajatelja in izdaje

9.3

d) vzporeditev bonitetne ocene vsake ime¬novane ECAI ali ECA s stopnjami kreditne 

kakovosti iz uredbe CRR (poglavje 2 naslova II dela 3), če gre za vzporeditev, ki ni 

usklajena s standardno shemo vzporeditve, ki jo objavi EBA ( tudi Banka Slovenije )

Ni relevantno.

e) vrednosti izpostavljenosti in vrednosti izpostavljenosti po upoštevanju učinkov zmanjšanja 

kreditnega tveganja (kreditnih zavarovanj), povezanih z vsako  stopnjo kreditne kakovosti 

predpisane v poglavju 2 naslova II dela 3 uredbe CRR, kakor tudi  vrednosti odbitkov od 

kapitala

9.4

445 Izpostavljenost tržnemu tveganju 10

446 Operativno tveganje 11

447 Izpostavljenost iz naslova lastniških instrumentov, ki niso vključeni v trgovalno knjigo:

a) informacije glede razlikovanja med izpostavljenostmi glede na njihove namene, vključno 

z razlogi v zvezi s kapital¬skimi dobički in strateškimi razlogi, ter pregled uporabljenih 

računovodskih tehnik in metodologij vrednotenja, vključno s ključnimi predpostavkami in 

praksami, ki vplivajo na vrednotenje ter kakšnimi koli pomembnimi spremembami teh praks

12

b) vrednost v bilanci stanja (knjigovodska vrednost), poštena vrednost in, za lastniške 

instrumente, s katerimi se trguje na borzi, primerjava s tržno ceno

12

c) vrste, narava in zneski izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, s katerimi se 

trguje na borzi, izpostavlje¬nosti iz naslova lastniških instrumentov nejavnih družb v dovolj 

razpršenih portfeljih in drugih izpostavljenosti

12

d) kumulativno realizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz prodaj in likvidacij v poročevalskem 

obdobju

12

e) skupni znesek nerealiziranih dobičkov ali izgub, skupni znesek latentnih dobičkov ali 

izgub iz prevrednotenja in ka¬terega koli od teh zneskov, ki ga banka vključuje v navadni 

lastniški temeljni kapital

12

448 Izpostavljenost obrestnemu tveganju pri postavkah, ki niso vključene v trgovalno knjigo

a) narava tveganja obrestne mere in ključne predpostavke (vključno s predpostavkami o predčasnih 

odplačilih kreditov in gibanju nezapadlih vlog) in pogostost merjenja obrestnega tveganja

13.1

b) spremembe v donosih, ekonomsko vrednost  ali drugo ustrezno merilo, ki ga uporablja 

vodstvo  v primeru na¬glega zvišanja ali znižanja obrestne mere po pomembnejših valutah

13.2

449 Izpostavljenost pozicijam v listinjenju Ni relevantno.

450 Politika prejemkov:

a) politike in procesi za uporabo bilančnega pobota ter obseg uporabe te vrste zavarovanja 

za bilančni in zunajbilančni pobot ter navedba obsega uporabe te vrste zavarovanja

14.1

b) politike in procesi za vrednotenje zavarovanja s premoženjem 14.2

c) opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem, ki jih banka sprejema 14.3

d) glavne vrste izdajateljev jamstev in na¬sprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi 

in-strumenti ter njihovo boniteto (kreditno kakovost)

14.4

e) informacije o koncentraciji tržnega ali kreditnega tveganja v okviru prevzetega 

zmanjševanja kreditnega tveganja

14.5
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Člen Potrebno razkritje Št. razkritja

f) glavne parametre in utemeljitve za vsako shemo variabilnih sestavin in drugih nedenarnih 

ugodnosti

14.6

g) združene kvantitativne informacije o prejemkih, razčlenjene po področjih poslovanja 14.7

h) združene kvantitativne informacije o prejemkih, razčlenjene glede na višje vodstvo in 

zaposlene, katerih dejavnosti imajo pomemben vpliv na profil tveganosti banke

14.8

i) število posameznikov, ki se jim izplača 1 milijon EUR ali več na finančno leto, za izplačilo 

med 1 milijonom EUR in 5 milijoni EUR, razdeljeno na obroke po 500.000 EUR, in za 

izplačilo 5 milijonov EUR ali več, razdeljeno na obroke po 1 milijon EUR

Ni relevantno.

j) celotni prejemek vsakega člana upravljalnega organa ali višjega vodstva 14.8.

451 Finančni vzvod 15

452 Uporaba pristopa IRB pri kreditnih tveganjih Ni relevantno.

453 Uporaba tehnik za zmanjševanje kreditnih tveganj

a) politike in procesi za uporabo bilančnega pobota ter obseg uporabe te vrste zavarovanja 

za bilančni in zunajbilančni pobot ter navedba obsega uporabe te vrste zavarovanja

Ni relevantno.

b) politike in procesi za vrednotenje zavarovanja s premoženjem 16.1

c) opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem, ki jih banka sprejema 16.2

d) glavne vrste izdajateljev jamstev in na¬sprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi 

in-strumenti ter njihovo boniteto (kreditno kakovost)

16.3

e) informacije o koncentraciji tržnega ali kreditnega tveganja v okviru prevzetega 

zmanjševanja kreditnega tveganja

16.4

f) za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti (po bilančnem ali 

zunajbilančnem pobotu, če se uporabljata), ki jo krije primerno zavarovanje s finančnim 

premoženjem in to po uporabi prilagoditev za nestanovitnost

16.5

g) za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti (po bilančnem ali 

zunajbilančnem pobotu, če se uporabljata), ki je krita z jamstvi ali kreditnimi izvedenimi 

finančnimi instrumenti

16.6

454 Uporaba naprednih pristopov za merjenje operativnega tveganja Ni relevantno.

455 Uporaba notranjih modelov za tržna tveganja Ni relevantno.
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