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Uvodna pojasnila

Evropske banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omo-

gočilo zadostno informiranje potencialnih investitorjev o tveganjih, ki jih banka 

prevzema pri svojem poslovanju. Področje obveznih razkritij 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);

•  Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter 

o pogostosti razkritij skladno 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. de-

cembra 2014 o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter pogostosti 

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

•  Smernice EBA/GL/2016 z dne 4. avgusta 2017 o zahtevah po razkritju infor-

macij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013, (v nadaljevanju: Smernice o razkri-

tjih dela 8 Uredbe CRR) in Sklep o uporabi teh smernic, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 50/17; 

•  Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe 

(EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uved-

be MSRP 9 na kapital (Uradni list RS, št. 11/18) in Smernice o enotnih razkritjih 

v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št.575/2013 v zvezi s prehodnimi ure-

ditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (EBA/GL/2018/01) 

z dne 16. januarja 2018  ter ostala zakonodaja, ki določa vsebino razkritij po 

delu 8 CRR.
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Skladno s 431. členom Uredbe CRR banka javno objavlja informacije iz naslova II, dela 8 Uredbe CRR. Razkritja so skupaj z 

letnim poročilom enkrat letno objavljena na spletni strani banke www.gbkr.si.

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 jih zahteva tudi Uredba 

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 izvedenimi 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 izračunava kapitalskih zahtev za operativno tvega-

nje 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 pred-

stavljajo zanemarljiv del poslovanja banke, banka ne bo podrobno razkrivala kreditnega tveganja nasprotne stranke (439. 

člen Uredbe CRR).

Banka ni globalno sistemsko pomembna institucija, zato zanjo niso relevantna razkritja kazalnikov splošnega sistemske-

ga 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 katerih je 

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

V okviru ukrepov za uskladitev z zahtevami Uredbe CRR in s ciljem, da so zagotovljene informacije primerna podlaga za 

celovito oceno profila tveganosti banke, je banka s pravilnikom o razkritjih: 

•  oblikovala formalno politiko za uskladitev z zahtevami glede razkritij iz dela 8 Uredbe CRR (opredelitev (ne)pomembnih 

in zaupnih informacij ter informacij, ki so poslovna skrivnost; postopki priprave razkritij in način zagotavljanja informacij 

za razkrivanje; razkritja primerjalnega obdobja; verifikacija razkritij);

•  vzpostavila politike za ocenjevanje primernosti teh razkritij, vključno z njihovim preverjanjem in pogostostjo, pri čemer 

je upoštevala vsa priporočila iz naslovov II in V Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter pogostosti 

razkritij, vključno z merili za ocenjevanje, ali razkritja udeležencem na trgu celovito prikazujejo profil tveganosti banke.

Razkritij banke za leto 2018 ni preveril pooblaščeni revizor. Skladnost razkritij s podatki iz letnega poročila in skladnost 

priprave razkritij z veljavnimi pravnimi zahtevami preverja sektor notranjega revidiranja banke. Razkritja banke za leto 

2018 je potrdila uprava banke, Komisija za spremljanje tveganj in upravljanje z bilanco ter Nadzorni svet pa sta se z njimi 

seznanila.

Skladno z zahtevami Uredbe CRR ima banka izdelan Pravilnik o razkritjih v Gorenjski banki, d. d., Kranj, ki ga je sprejela 

uprava banke. V pravilniku je opredeljen formalnopravni okvir razkritij, nosilci, politike, obseg, vsebina, način in pogostost 

razkritij. Določena je kontrola pravilnosti in popolnosti podatkov v razkritjih ter arhiviranje razkritij. 
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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 je v veljavni razvojni strategiji opredelila ključne strateške cilje, ki so izhodišče za opredelitev strategije na področju 

prevzemanja in upravljanja s tveganji.

Banka pri svojem poslovanju prevzema različna tveganja, katerih obseg je po eni strani odvisen od strateških opredelitev 

glede pripravljenosti prevzemanja tveganja ter po drugi strani od omejitev, ki jih predstavlja razpoložljivi kapital banke, v 

okviru katerega banka lahko sprejema tveganja. 

V Izjavi o apetitu po tveganjih so na najvišjem nivoju opredeljeni tipi tveganj in toleranca do posameznih vrst tveganj, ki jih 

je banka pripravljena in sposobna prevzeti za dosego zastavljenih ciljev in predstavljajo spodbude in omejitve v procesu 

sprejemanja poslovnih odločitev v banki.

Ključni usmeritvi pri poslovanju banke sta na področju prevzemanja tveganj:

•  vzdrževanje zmernega apetita do prevzemanja tveganj,

•  učinkovit in odziven sistem upravljanja s tveganji, ki omogoča ažurno in sistematično spremljanje profila tveganosti in 

prilagajanje strateških in poslovnih odločitev in ciljev omejitvam, ki izvirajo iz apetita po tveganjih.

Banka zasleduje profil konservativne ter tveganju nizko do zmerno naklonjene banke. Banka v procesu krepitve notra-

njega kapitala banke daje velik poudarek tudi cilju doseganja ustrezne donosnosti, vendar ostajata njena varnost in likvi-

dnost primarnega pomena. 

Apetit banke tudi v prihodnje ostaja zmeren, kar pomeni, da bo banka za svoj poslovni model in kapitalsko moč sprejema-

la običajen in sprejemljiv nivo tveganj. Apetit po tveganjih banka opredeljuje in presoja po različnih dimenzijah, ki odražajo 

strateške cilje banke. Trenutno banka izvaja presojo profila tveganosti po naslednjih kriterijih:

•  vrsta tveganja (kapitalsko, kreditno, likvidnostno, tržno, obrestno, operativno in ostala),

•  segment strank (velika podjetja, srednja podjetja, prebivalstvo),

•  tveganje koncentracije (po komitentih, produktih, dejavnostih, trgih, vrstah zavarovanj).

Banka je definirala svojo pripravljenost do prevzemanja tveganj, ki temelji na trenutnih in pričakovanih izpostavljenostih, 

pod predpostavko delujoče institucije oziroma nadaljnjega poslovanja (t. i. »going concern«), kar pomeni, da bo banka v 

bližnji prihodnosti ostala v poslu in še naprej delovala neomejeno in dovolj dolgo, da realizira svoje strateške cilje.

Banka svoj apetit po tveganjih poleg kvalitativnih usmeritev na najpomembnejših področjih opredeljuje tudi na kvanti-

tativni način skozi nabor ključnih kazalnikov tveganosti, ki so opredeljeni v apetitu po tveganjih in so hkrati izhodišče za 

postavitev limitnega sistema po tveganjih v banki.

Banka za namen učinkovite alokacije in upravljanja kapitala kot nadgradnjo regulatorne ocene kapitalskih potreb izvaja 

tudi procese za presojo kapitalskih zahtev, ki niso regulatorno predpisane in izhajajo iz poslovnega modela banke. V ta 

namen razvija sistem stresnega testiranja in ocenjevanja in upravljanja ekonomskega kapitala banke, katerega podlaga 

je proces  ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ang. Internal Capital Adequacy Assesment Process oz. ICAAP). 

Pri opredelitvi kriterijev stresnih testov smiselno upošteva tudi nekatere predpostavke stresnih testov, ki jih uporablja 

regulator. V letu 2018 je banka sodelovala v nadzorniških 'bottom-up' stresnih testih, ki so pokazali, da je banka najbolj 

občutljiva na področju kreditnih tveganj, kar deloma izhaja iz izhodiščne konservativnosti banke pri opredelitvi parame-

trov kreditnega tveganja. Rezultati internih stresnih testov, ki jih banka izvaja in učinke izračunava kvartalno, kažejo poleg 

omenjenega tudi na občutljivost banke iz naslova tveganj koncentracije in obrestnega tveganja, skupne kapitalske zah-

teve po internem pristopu so regulatorne v letu 2018 presegale za 35-38 %.

Ugotavljanje, prevzemanje, merjenje in upravljanje s tveganji zaradi razvoja in značilnosti finančnega sistema in bistvenih 

sprememb na gospodarskem področju in okolju ostaja 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;

•  minimiziranje potencialnih izgub;
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•  nudenje podpore v procesu definiranja strateških ciljev;

•  izboljšanje profitabilnosti;

•  upravljanje odnosov z vsemi deležniki;

•  vzpostavitev primernega organizacijskega in upravljavskega ustroja banke.

Banka je z namenom učinkovitega upravljanja s tveganji vzpostavila sistem upravljanja s tveganji, ki sledi načelom t.i. 

»enterprise risk management« pristopa, ki ga sestavljajo štirje ključni elementi:

•  model upravljanja, ki vključuje organizacijski ustroj in sistem notranjih kontrol;

•  »risk« apetit banke;

•  strateški cilji na področju upravljanja s tveganji;

•  orodja za obvladovanje tveganj.

Pri postavitvi modela upravljanja s tveganji banka zasleduje naslednja  načela:

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

teresov;

•  ločitev komercialne funkcije oziroma enot, ki sklepajo posle in prevzemajo tveganja (»front office«) od oddelka podpore 

bančnim poslom in zaledne funkcije, ki spremljata in vodita posle (»back office«) ter funkcije spremljanja in upravljanja 

tveganj; 

•  vzpostavitev neodvisnega sistema kontrol. Procese neodvisno nadzira in nepristransko ocenjuje notranja revizija in 

predlaga izboljšave. 

Banka ima organiziran tudi sektor skladnosti poslovanja, katerega 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 in lastništvo tveganj (tržni sektorji): sklepanje poslov, tekoče spremljanje poslovanja, 

optimizacija naložbenega portfelja, zavedanje o pomenu tveganj;

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

vanja naložb, proces spremljave, presoja novih poslovnih iniciativ, zagotavljanje skladnosti poslovanja;

•  3. obrambna linija – nadzor in kontrola (revizija): redne kontrole izvajanja načel in politik, implementacija in nadzor nad 

izvajanjem določil o skladnosti.
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Učinkovito upravljanje tveganj banka zagotavlja s t. i. strategijo stebrov upravljanja s tveganji:

•  ocenjevanje kreditnih tveganj v okviru kreditnega procesa;

•  razvoj modelov za bonitetno razvrščanje in upravljanje kreditnih tveganj,

•  skrbništvo strategije upravljanja in apetita po tveganjih,

•  spremljanje, merjenje in poročanje o izpostavljenosti tveganjem,

•  upravljanje s kapitalom,

•  prestrukturiranje tveganih terjatev,

•  izterjava,

•  spremljava (EWS),

•  centralizirano upravljanje nepremičnin in

•  upravljanje zavarovanj.

V prvih petih stebrih gre pri upravljanju s tveganji v ožjem smislu predvsem za t. i. preventivno delovanje banke – obvlado-

vanje tveganj, medtem ko gre v drugem sklopu za t. i. kurativno delovanje oziroma minimiziranje izgub.  Način delovanja 

banke v celotnem segmentu področja tveganj urejajo posebne politike in strategije. 

Pomembnejša tveganja v Gorenjski banki, d. d., Kranj

Pomembnost tveganj GBKR presoja skozi izpostavljenost posameznemu tveganju, kjer upošteva naslednje elemente:

•  tveganju prilagojena aktiva oz. kapitalske zahteve tveganj prvega stebra (razen operativnega),

•  obseg realiziranih škod iz operativnih tveganj,

•  obseg potrebnih likvidnostnih rezerv kot enota merjenja likvidnostnega tveganja,

•  ugotovljene dodatne kapitalske zahteve v okviru procesa ICAAP.

Glede na poslovni model (univerzalna komercialna banka) so tveganja, katerim je banka izpostavljena, pretežno tradici-

onalna bančna tveganja. Najpomembnejše je kreditno tveganje, sledita mu operativno in likvidnostno tveganje, medtem 

ko so izpostavljenosti 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 ostale vrste tveganj, ki jih  spremlja skozi posamezne kazalnike in ocenjuje v okviru drugega stebra. 

Kreditna, tržna, valutna, obrestna in likvidnostna tveganja so podrobneje pojasnjena v revidiranem letnem poročilu v po-

glavju »7. Upravljanje tveganj«. Nefinančna tveganja banke so podrobneje predstavljena v nadaljevanju.

Operativno tveganje 

Operativno tveganje je tveganje izgub kot posledice neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih procesov, ravnanj 

ljudi, delovanja sistemov ali zunanjih dejavnikov ter vključuje tudi informacijska tveganja, tveganja skladnosti ter pravno 

in modelsko tveganje.

Tveganje skladnosti je tveganje zakonskih ali regulatornih sankcij, pomembnih finančnih izgub ali izgube ugleda banke 

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

Pravno tveganje banka razume kot tveganje izgub zaradi neustreznega ali nepravočasnega zaznavanja in posledično 

upoštevanja sprememb v pravnem in zakonskem okolju in tveganje izgub zaradi pravnih pomanjkljivosti ali neskladja v 

pogodbenih aktih in drugih dokumentih.

Modelsko tveganje banka razume kot tveganje možnih škodljivih posledic zaradi finančnih ocen ali odločitev, ki temeljijo 

na zlorabi, napačni zasnovi ali nepravilni uporabi modelov, ki jih uporablja. Banka sicer v veliki meri uporablja standardizi-

rane pristope, pri implementaciji lastnih modelov pa vzpostavlja sisteme in notranje kontrole za njihov strokoven razvoj in 

uporabo ter organizacijsko in strokovno infrastrukturo za izvajanje preveritev ustreznosti uporabljenih modelov.
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Sistem in veljavne elemente procesa za identifikacijo, merjenje, ocenjevanje in upravljanje operativnih tveganj, ki se jim 

Gorenjska banka, d. d., Kranj in njene odvisne družbe izpostavljajo pri svojem poslovanju podrobneje opredeljuje Politika 

upravljanja z operativnim tveganjem. 

Namen Politike upravljanja z operativnim tveganjem je opredelitev sistema upravljanja z operativnimi tveganji, določi-

tev odgovornosti, popis ključnih procesov identifikacije, spremljanja, ocenjevanja, obvladovanja in upravljanja operativnih 

tveganj ter poročanja o njih. Specificira tudi sistem ter pristojnosti in odgovornosti v procesih spremljanja in upravljanja 

operativnih škodnih dogodkov oz. incidentov v banki in njenih odvisnih družbah. 

Osnovni cilji upravljanja operativnega tveganja so:

•  učinkovito in uspešno identificiranje, merjenje, ocenjevanje in obvladovanje operativnih tveganj,

•  upravljanje potencialnih operativnih tveganj, ki vključuje identifikacijo in oceno njihovega učinka ter opredelitev načina 

obvladovanja potencialnih operativnih tveganj in notranjih kontrol za znižanje posameznih tveganj, 

•  zagotavljanje preglednega, celovitega in učinkovitega spremljanja realiziranih operativnih tveganj in škodnih dogodkov 

in realiziranih izgub po posameznih poslovnih področjih z namenom preprečevanja in omejevanja zlasti večjih ali pogo-

stih škodnih dogodkov,

•  pripravljanje, predlaganje, koordiniranje ter implementiranje ukrepov za zmanjševanje operativnih tveganj in odpravo 

posledic ter preprečevanje prihodnjih škodnih dogodkov,

•  zagotavljanje ustreznih izračunov kapitalskih zahtev za operativna tveganja skladno z zakonodajo,

•  izvajanje ustrezne presoje operativnih tveganj v okviru procesa ICAAP,

•  pripravo analiz in ustrezno informiranje ter poti poročanja o izpostavljenostih operativnim tveganjem in z njimi poveza-

nih škodnih dogodkov in drugih vsebin,

•  povečevati zavedanje in razumevanje operativnega tveganja s strani vseh zaposlenih v banki in odvisnih družbah.

Sistem upravljanja operativnega tveganja v banki ima naslednje cilje:

•  preprečiti oziroma zmanjšati izpostavljenost malo verjetnim in zelo visokim ali celo katastrofalnim izgubam,

•  povečati zavedanje operativnega tveganja na vseh organizacijskih nivojih v banki in odvisnih družbah,

•  omogočiti boljše napovedovanje tveganih dogodkov,

•  zagotoviti objektivno merilo uspešnosti poslovanja,

•  spremeniti obnašanje v banki v smeri zmanjšanja operativnega tveganja in vzpodbujati »kulturo kontrol« v poslovanju 

ter

•  zagotoviti objektivno informacijo o operativnih tveganjih v posameznih poslih/področjih poslovanja.

Poglavitna področja operativnega tveganja so: 

•  transakcijsko tveganje, 

•  tveganje tehnoloških sistemov,

•  tveganje operativnega nadzora, kamor štejemo tudi pranje denarja. 

Proces upravljanja z operativnim tveganjem je sestavljen iz dveh temeljnih procesov:

•  proces upravljanja potencialnih operativnih tveganj v okviru katerega banka zazna in oceni potencialno operativna tve-

ganja, način obvladovanja potencialnih operativnih tveganj in učinkovitost kontrol za znižanje posameznih tveganj,

•  proces upravljanja škodnih dogodkov realiziranih operativnih tveganj, ki omogoča zaznavo, poročanje in oceno škode 

realiziranih operativnih tveganj.

Rezultat učinkovitega izvajanja obeh temeljnih procesov upravljanja operativnih tveganj je pravočasna zaznava tveganj in 

sprejem ukrepov za izogibanje ali zmanjševanje operativnih tveganj, ki se jim izpostavlja banka.

Banka ima nizek do zmeren apetit do operativnega tveganja in ga spremlja preko: 

•  kvalitativnih dejavnikov - po vrstah škode (po kategorijah škodnih dogodkov, na osnovi osnovnih pojmov operativnega 

tveganja, po povzročiteljih in področjih poslovanja),

•  kvantitativnih dejavnikov na podlagi identifikacije potencialnih in poročanja realiziranih operativnih tveganj ter s spre-

mljavo širšega nabora ključnih kazalnikov za spremljanje operativnih tveganj (KRIs), ki omogočajo pravočasno zaznavo 

trendov, ki potencialno lahko povečujejo izpostavljenost banke operativnim tveganjem. 
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V Izjavi o apetitu po tveganjih banka na področju operativnega tveganja izpostavlja ničelno toleranco do notranjih prevar 

in zlorab ter vzpostavlja sistem aktivnega spremljanja in upravljanja operativnih tveganj tudi z opredelitvijo internih limitov 

glede sprejemljivega obsega posamične škode in zneska skupnih škod operativnih tveganj glede na obseg.

Banka k upravljanju operativnega tveganja pristopa v prvi vrsti z učinkovitimi notranjimi kontrolami pri vseh postopkih,  

ustreznim nadzorom vseh procesov, ustreznim varovanjem, opredeljenimi postopki v primeru izjemnih situacij ter zavaro-

vanjem določenih tveganj.

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

tivnega tveganja, in register potencialnih operativnih tveganj, ki vključuje pregled pomembnih operativnih tveganj v banki.

Glede na tip nastopa in zaznave, banka škodne dogodke deli v sledeče skupine:

•  realizirani škodni dogodki (angl. actual incidents) so tisti, pri katerih je že prišlo do bruto škode za banko,

•  skorajšnji škodni dogodki (angl. near misses), so tisti, pri katerih je prišlo do operativnih napak, vendar zaradi notranjih 

kontrol ali drugih razlogov ne bo prišlo do nastanka škode za banko.

Za obvladovanje tveganj tehnoloških sistemov ima banka vzpostavljen sistem upravljanja varovanja informacij, 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, posredno ali neposredno, upo-

rabljeno za pranje denarja in financiranje terorizma. V okvir tveganj operativnega nadzora banka uvršča tudi varnostna 

tveganja, ki so povezana z varovanjem ljudi in premoženja.

Glede na dejstvo, da je finančna industrija v veliki meri izpostavljena tveganjem prevar, je banka  veliko pozornost posve-

čala tudi krepitvi kontrolnega okolja za zmanjševanje tovrstnega tveganja. V letu 2018 je bil pripravljen tudi osnutek Stra-

tegije upravljanja s tveganjem prevar, ki ga je uprava banke potrdila v začetku leta 2019. Z omenjeno strategijo v banki 

določijo pooblaščeno osebo, ki je pristojna in bo koordinirala aktivnosti za preprečevanje prevar.  Med ključne aktivnosti 

uvrščamo ocenjevanje tveganj s tega področja, ocenjevanje kontrolnega okolja za preprečevanje prevar, izobraževanje in 

osveščanje zaposlenih, upravljanje s konkretnimi primeri morebitnih prevar in poročanje upravljalnemu organu.

Postopke in načine upravljanja z operativnim tveganjem podrobneje urejajo poleg Politike upravljanja z operativnim tve-

ganjem banke še Načrt neprekinjenega delovanja in Krovna varnostna politika.

Odgovornost za učinkovito upravljanje z operativnimi tveganji leži na vseh organizacijskih enotah oziroma njihovih vodjih, 

ki so lastniki operativnih tveganj, saj najbolj poznajo tveganja, s katerimi se soočajo v poslovanju in z njimi upravljajo. Za 

učinkovito integrirano upravljanje z operativnimi tveganji v banki kot celoti in zagotavljanje organizacijske ter odgovorno-

stne strukture je odgovorna Uprava banke.

Poročilo o operativnih tveganjih se pripravlja in na ravni uprave banke obravnava mesečno in je tudi sestavni del poročila 

o tveganjih, ki se kvartalno predloži v obravnavo nadzornemu svetu banke. Obseg realiziranih neto škod je bil tudi v letu 

2018 nizek in ne presega 1,5 % kapitalske zahteve za operativna tveganja.

Druga nefinančna tveganja 

Banka je pri svojem poslovanju izpostavljena tudi nekaterim drugim tveganjem, kot je tveganje skladnosti v povezavi s 

tveganjem ugleda banke, strateško tveganje, tveganje dobičkonosnosti, kapitalsko tveganje, modelsko tveganje in tve-

ganje ravnanja (t. i. »conduct risk«). 

Tveganje ugleda je tveganje nastanka izgube zaradi negativne podobe, ki jo imajo o banki njeni komitenti, poslovni par-

tnerji, lastniki ali nadzorniki. Z vidika kapitalskih zahtev se tveganje skladnosti obravnava v okviru prvega stebra (v sklopu 

operativnih tveganj), v preostalem delu, ki se nanaša zlasti na tveganje ugleda, pa v okviru drugega stebra.
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Strateško tveganje je tveganje, ki nastane zaradi neustreznih poslovnih odločitev ter prepočasne odzivnosti oziroma iden-

tifikacije trendov v bančnem sektorju ali pa sprejemanja napačnih odločitev na osnovi teh trendov.

Tveganje dobičkonosnosti predstavlja tveganje, da banka ne bo mogla zagotavljati ustreznega nivoja dobičkonosnosti 

skozi daljše obdobje, kar bi banki onemogočalo ali oteževalo njen razvoj.

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)

Struktura in organizacija  ustreznih funkcij upravljanja tveganj v banki je organizirana z namenom urejenosti in dorečeno-

sti vsebin dela posameznih poslovnih področij na različnih organizacijskih nivojih na način, da se vsi posli, ki so določeni v 

statutu in poslovni politiki, opravljajo normalno in brez težav. 

Za uspešno obvladovanje tveganj in razvoj kulture upravljanja s tveganji je ključnega pomena vloga poslovodstva – tj. 

uprave in nadzornega sveta banke. 

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

cesom), osrednje aktivnosti upravljanja s tveganji pa vodi področje za tveganja, ki ga vodi izvršni direktor za področje 

tveganj, ki je neposredno podrejen članu uprave, zadolženem za področje tveganj. Področje za tveganja sestavljajo na-

slednje tri organizacijske enote (sektorji), ki jim vsebinsko sledi Sektor upravljanja nepremičnin:

•  Sektor ocenjevanja kreditnih tveganj, ki je zadolžen za bonitetno razvrščanje komitentov, ocenjevanje kreditnega tve-

ganja (presoja komitenta in naložbe) ter proces spremljave,

•  Sektor kontrolinga tveganj, ki je zadolžen za portfeljsko upravljanje kreditnih in ne-kreditnih tveganj in upravljanje s 

kapitalom,

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

•  Sektor upravljanja nepremičnin, ki centralizirano upravlja z vsemi nepremičninami skupine Gorenjska banka.

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

je odgovoren Sektor skladnosti poslovanja.

Upravljanje nepremičnin, pridobljenih v procesu unovčenja zavarovanj, se na podlagi strategije, ki jo opredeli Sektor upra-

vljanja nepremičnin, operativno izvaja v odvisni družbi Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj.

Poleg organizacijskih enot ima banka še več kolektivnih organov, ki sprejemajo odločitve, povezane s prevzemanjem in 

upravljanjem tveganj. To so:

•  Odbor za upravljanje z bilanco banke (OZUB),

•  Odbor za naložbe,

•  Kreditni odbor (KO),

•  Odbor za spremljavo naložb (OSN),

•  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 navedenih orga-

nov, kar zagotavlja minimiziranje konfliktov interesov in ločevanje pristojnosti za prevzemanje in upravljanje tveganj vse 

do uprave banke, ki je vključena v delovanje teh organov. 
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V okviru celotne upravljavske strukture je v okviru nadzornega sveta oblikovana tudi Komisija za spremljanje tveganj in upra-

vljanje z bilanco banke, ki se je v letu 2018 sestala na petih rednih sejah. Naloge in področja obravnave komisije so naslednje:

•  sodeluje 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 prejemkov, upošte-

vani tveganje, kapital, likvidnost ter verjetnost in časovni razpored prihodkov banke, z namenom oblikovanja preudarnih 

politik in praks prejemkov,

•  preverja, ali so cene produktov banke v celoti združljive s poslovnim modelom in strategijo upravljanja tveganj 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 upravlja-

nja 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 pomembne vrste tve-

ganja 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 

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 sistemski in operativni ravni. Odgo-

vornost za oblikovanje in nadziranje ciljev glede profila tveganosti ter zagotavljanje, da so limitni sistemi skladni z apeti-

tom po tveganju, nosijo direktorji sektorjev, ki vsebinsko pokrivajo posamezna področja. Poleg tega so naloge vključene 

v operativni načrt posameznega sektorja in se spremljajo skladno s pravili spremljanja in izvajanja operativnega načrta 

posameznega sektorja, o čemer se mesečno poroča kolegiju banke.

Pri razvojnih nalogah so posamezni ukrepi in aktivnosti glede profila tveganosti določeni v okviru delovnih skupin za reali-

zacijo  posameznega projekta in se spremljajo v okviru spremljanja realizacije posameznega projekta (poročanje komisiji 

za spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco in revizijski komisiji). 

Pomemben element upravljanja s tveganji so tudi kadri -  ustrezno število zaposlenih z ustreznimi kvalifikacijami in znanji 

za upravljanje tveganj. Pri tem je ključnega pomena, da je zagotovljena zamenljivost zaposlenih, ki so ključni v procesu 

celovitega sistema prevzemanja in upravljanja tveganj.

Za uspešno obvladovanje tveganj in razvoj kulture upravljanja s tveganji je ključnega pomena vloga poslovodstva – tj. 

uprave in nadzornega sveta 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 

kriteriji apetita po tveganjih in limitnega sistema. Ugotovljena odstopanja so poročana ustreznim kolektivnim organom. V 

okviru procesa spremljave kreditnih tveganj banka posebno pozornost namenja sistemu zgodnjega zaznavanja t. i. EWS 

na področju spremljave naložb (»early warning system«), ki ji omogoča preventivno ravnanje z uporabo različnih tehnik 

zniževanja tveganj oz. minimiziranja izgub. Sistem EWS temelji na sistemu izbranih kazalnikov poslovanja kreditojemalcev, 
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ki jih banka tekoče spremlja. Ugotovljene odklone se redno mesečno poroča ustreznim organom banke. Metodologija in 

sam proces EWS sta podrobneje definirana v Politiki upravljanja s tveganimi terjatvami.

Banka ima vzpostavljen interni sistem poročanja o tveganjih, ki omogoča pravočasno zaznavanje in ukrepanje v primeru 

ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma odklonov. Sistem poročanja vključuje:

•  mesečno poročanje o pomembnejših tveganjih na odboru za upravljanje bilance banke in kolegiju direktorjev (operativ-

na tveganja),

•  mesečno poročanje o komitentih, uvrščenih na  »watch« listo na OSN in KSINT,

•  kvartalno pripravo Poročila o tveganjih, ki vključuje tudi izračun ICAAP in ga obravnava poleg kolegija in uprave banke 

tudi Odbor za upravljanje z bilanco banke ter nadzorni svet banke,

•  mesečno poročanje o sklenjenih kreditnih poslih in izvajanju naložbene strategije na OZUB,

•  kvartalno spremljanje kazalcev poslovanja v povezavi z načrtom sanacije banke na OZUB,

•  dnevno poročanje o likvidnostni situaciji banke na likvidnostni komisiji.

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 upravljanja s tveganji,

•  Izjava o apetitu po tveganjih,

•  Politika upravljanja s kapitalom,

•  Politike upravljanja posameznih vrst tveganj,

•  Naložbena politika,

•  Načrt sanacije banke,

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

banka izvedla v tekočem letu z namenom učinkovitejšega upravljanja s tveganji.

Poleg navedenih krovnih dokumentov s področja upravljanja s tveganji ima banka izdelane tudi politike prevzemanja in 

upravljanja posameznih tveganj, ki podrobneje opredeljujejo postopke in metodologije pri ocenjevanju tveganj, pri skle-

panju poslov v banki, postopke za ocenjevanje izpostavljenosti tveganjem v času trajanja poslov, limitni sistem omejeva-

nja, obvladovanja in zmanjševanja tveganj ter ugotavljanje potrebnega notranjega kapitala, postopke za notranje poro-

čanje in mehanizme notranjih kontrol pri poslovanju, ki jih potrjuje uprava banke. Na tretjem, najnižjem, nivoju se nahajajo 

navodila, metodologije oziroma pravilniki za izvajanje posameznih aktivnosti oziroma postopkov v procesu prevzemanja 

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,

•  politika varovanja informacij (krovna varnostna politika),

•  politika notranjega upravljanja v Gorenjski banki, d. d., Kranj,

•  politika prejemkov  v Gorenjski banki, d. d., Kranj,

•  politika upravljanja nepremičnin,

•  pravilnik o politiki 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 skla-

dno s postopki, opredeljenimi v politikah upravljanja tveganj, oceni sposobnost banke za prevzemanje tveganj.
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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 vzpo-

stavljeni sistemi za upravljanje tveganj ustrezajo poslovni strategiji in modelu, kompleksnosti in profilu tveganosti banke.

                                                                                                              

Kranj, 22. marec 2019

Mario Henjak  
predsednik Uprave

Mojca Osolnik Videmšek
članica Uprave

Jelena Galić
predsednica Nadzornega sveta

1.6. Strnjena izjava upravljalnega organa o tveganjih
(435.1 f člen Uredbe CRR)

Strnjena izjava upravljalnega organa o tveganjih je podana v poslovnem delu revidiranega letnega poročila za leto 2018. 

1.7. Informacije glede ureditve 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. Ob koncu leta 2018 je imela več kot 

250 delničarjev in več kot štiri milijone evrov celotnega kapitala, zato je tudi zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme. 

Družba AIK Banka je 26. 1. 2019 objavila prevzemno namero za odkup delnic Gorenjske banke, d. d., Kranj in 13. 2. 2019 

prevzemno ponudbo za prevzem vseh delnic Gorenjske banke, d. d. Kranj z oznako  GBKR. Aktivnosti v zvezi s prevzemno 

ponudbo vodi ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d. Ljubljana.

Poleg zunanje regulative je Politika notranjega upravljanja ključni akt, ki ureja notranje upravljanje v banki. Politika no-

tranjega upravljanja v Gorenjski banki, d. d., Kranj,  (v nadaljevanju: politika) ureja tudi postopek  pri izbiranju kandidatov 

za člane uprave, nadzornega sveta in nosilce ključnih funkcij. Politika opredeljuje podrobnejša pravila o ravnanjih članov 

uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij pri opravljanju njihove funkcije, skladno s standardi ustrezne profesi-

onalne skrbnosti ter najvišjimi strokovnimi in etičnimi standardi upravljanja, ter merila za ugotavljanje nasprotja interesov 

in za opredelitev pomembnega neposrednega in posrednega poslovnega stika.

Politika opredeljuje tudi ključna pričakovanja – merila pri izboru kandidatov upravljalnega organa, s katerimi se skuša do-

seči raznolikost sestave upravljalnega organa z vidika izobrazbe, izkušenj in veščin. Izpolnjevanje 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 – od 18. 2. 2019 Kadrovska 

komisija (do takrat pa Komisija za prejemke, kadrovske in organizacijske zadeve banke). Komisijo sestavljajo trije člani, 

ki so hkrati člani nadzornega sveta,

•  za nosilce ključnih funkcij v banki oceno primernosti izdela uprava na predlog interne komisije za oceno primernosti 

nosilcev ključnih funkcij. 
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Banka uporablja merili ugleda in izkušenosti ter druga merila, ki so pomembna za delovanje uprave in nadzornega 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 zmožnostjo 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 zbiranja objek-

tivnih podatkov z izpolnjevanjem vprašalnika. Tako pridobljene podatke mora ocenjevalni organ (Kadrovska komisija za 

oceno primernosti kandidatov pri izbiri za člana uprave oz. nadzornega sveta ali uprava oziroma interna komisija pri kan-

didatih za člana oz. nosilca ključne funkcije v banki) poleg drugih pridobljenih informacij upoštevati pri presoji primernosti 

kandidata za člana pristojnega organa oz. njegove primernosti za funkcijo.

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

tnem 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, katerega smiselna uporaba velja 

tudi za komisije, ki jih imenuje in jim pristojnosti določa nadzorni svet (glej opis v nadaljevanju).

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 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 formalnega 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 Ko-

misije 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 2018 spremenila. Z 

dnem 28. 8. 2018 je potekel mandat članoma nadzornega sveta, in sicer: g. Gregorju Rovanšku in g. Miranu Kalčiču. Na 

skupščini banke 20. 7. 2018 pa so bili za mandatno obdobje petih let imenovani g. Jurij Bajec, g. Tim Umberger in g. Vla-

dimir Sekulić. 

Konec leta 2018 je tako nadzorni svet deloval v šestčlanski sestavi:

•  Jelena Galić, predsednica,

•  Aleš Aberšek, namestnik predsednice,

•  Jurij Bajec, član,

•  Matej Podlipnik, član,

•  Vladimir Sekulić, član,

•  Tim Umberger, član.

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

• Revizijsko komisijo: predsednik Aleš Aberšek, namestnik predsednika Vladimir Sekulić in član Jurij Bajec; 

•  Komisijo za tveganja (prej Komisija za spremljanje tveganj in upravljanje z bilanco): predsednik Tim Umberger, name-

stnica predsednika Jelena Galić in član Matej Podlipnik;

•  Kadrovsko komisijo (prej Komisija za prejemke in kadrovske ter organizacijske zadeve): predsednik Vladimir Sekulić, 

namestnik predsednika Jurij Bajec in član Tim Umberger. 

V letu 2018 je bilo v banki realizirano naslednje število sej nadzornega sveta oz. pristojnih komisij:

•  nadzorni svet: enajst rednih sej in šest korespondenčnih sej;

•  Revizijska komisija: šest rednih sej in ena korespondenčna seja; 

•  Komisija za tveganja: pet rednih sej;

•  Kadrovska komisija: enajst rednih sej in štiri korespondenčne seje.
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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 razporeditev 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. 

Konec leta 2018 je Uprava banke delovala v tričlanski sestavi:

•  Mario Henjak, predsednik  (predsednik uprave od 10. 12. 2018 dalje),

•  David Benedek, član  (od 1. 4. do 10. 12. 2018 predsednik, nato kot član uprave),

•  Mojca Osolnik Videmšek, članica.

Funkcijo predsednika uprave banke je do 31. 3. 2018 opravljal g. Andrej Andoljšek. 

1.7.1. Število direktorskih mest, ki jih zasedajo člani upravljalnega organa
           (435.2 a člen Uredbe CRR)

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

Uprava Naziv pravne osebe Funkcija

Andrej Andoljšek – predsednik 
(do 31. 3. 2018) 

Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana     član nadzornega sveta

David Benedek – član uprave Triglav INT d.d., Ljubljana član upravnega odbora

Triglav osiguranje Zagreb član upravnega odbora

Nadzorni svet Naziv pravne osebe Funkcija

Jelena Galić – predsednica 
(do 3. 9. 2018 članica)

AIK Banka, a. d., Beograd predsednica izvršnega odbora

Aleš Aberšek – namestnik predsednice  ZTSR d.o.o., Ljubljana direktor (od 13. 9. 2018)

Skupna pokojninska družba, d. d., Ljubljana član nadzornega sveta

Vladimir Sekulić – član
(od 23. 7. 2018)

AIK Banka, a. d., Beograd član upravnega odbora

HG Budvanska rivijera, Budva član odbora direktorjev

Tim Umberger – član
(od 29. 8. 2018)

B92 a.d., Beograd član upravnega odbora 
(do novembra 2018)

Miran Kalčič – član
(do 28. 8. 2018)

Skupna pokojninska družba d. d., Ljubljana član nadzornega sveta

Gregor Rovanšek – član
(do 28. 8. 2018)

Sava d. d. Kranj izvršni direktor

Istrabenz turizem d. d. član nadzornega sveta

Predsednik uprave g. Mario Henjak, članica uprave ga. Mojca Osolnik Videmšek ter člana nadzornega sveta g. Matej Pod-

lipnik in g. Jurij Bajec nimajo direktorskih funkcij v drugih pravnih osebah.
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1.7.2. Politika zaposlovanja za izbor upravljalnega organa ter njihovo dejansko znanje, 
veščine in izkušnje

           (435.2 b člen Uredbe CRR)

Banka ima sprejeto Politiko notranjega upravljanja v Gorenjski banki, d. d., Kranj, ki je bila dopolnjena v začetku februarja 

2018. Z dopolnitvijo te Politike je prenehala veljati Politika strokovnih in etičnih standardov ter ocenjevanja primernosti 

članov uprave in nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij v Gorenjski banki, d. d., Kranj. Politika natančno opredeljuje 

strokovne standarde (znanja, izkušnje), etične standarde (ugled, kolektivna primernost, nasprotje interesov) in profesio-

nalne standarde (dolžnost skrbnega in lojalnega ter neodvisnega ravnanja) članov upravljalnega organa, ki se upoštevajo 

pri izboru članov upravljalnega organa. 

Banka je v letu 2018 dopolnila Politiko glede raznolikosti sestave upravljalnega organa (z vidika zastopanosti spolov in 

drugih značilnosti), upoštevajoč smernice Evropskega bančnega organa in sicer Smernic o notranjem upravljanju (Gu-

idelines on internal Governance) in Smernic o oceni primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij 

(Guidelines on the Assessment of the Suitability of the Members of the Management Body and Key Function Holders).

Član upravljalnega organa mora imeti zadostno (teoretično) strokovno znanje, veščine in (praktične) izkušnje, vključno z 

osebno integriteto, za samostojno konstruktivno kritično presojo pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu 

banke. Ves čas mandata mora biti sposoben izvajati temeljito in objektivno presojo o zadevah banke.

Član upravljalnega organa mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in teoretična strokovna znanja, veščine in praktič-

ne izkušnje iz naslednjih področij:

1. s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih 

predpisov, matematike oziroma statistike),

2. najmanj pet let nedavnih praktičnih izkušenj na področjih, povezanih z bančništvom ali finančnimi storitvami, prido-

bljenih s preteklim poslovnim ravnanjem, zlasti  (ne pa izključno) na področjih:

•  kapitalskih trgov,

•  finančnih trgov,

•  bančne zakonodaje in predpisov,

•  strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta banke,

•  računovodstva in revizije,

•  upravljanja tveganj,

•  ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov notranjih  

kontrol,

•  razumevanja in tolmačenja finančnih podatkov banke (finančne analize, finančno poročanje, finančna stabilnost),  pre-

poznavanja glavnih problemov na podlagi teh informacij,

•  informacijske tehnologije.

Član uprave banke mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področij iz predhodnega odstavka, pri čemer jih mora 

biti pretežen del na vodstvenem delovnem mestu (vodstvene sposobnosti).

Član nadzornega sveta mora imeti predvsem dovolj izkušenj za namen zagotavljanja konstruktivno kritične presoje odlo-

čitev uprave in učinkovit nadzor nad njo, za učinkovito uresničevanje svoje vloge pri sprejemanju politik in odločitev v pri-

stojnosti nadzornega sveta, zlasti glede nadzorovanja izvajanja strateških ciljev banke, določanja, sprejemanja in rednega 

pregledovanja strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter glede prispevka k vzpostavitvi in uresničitvi stabilne 

ureditve notranjega upravljanja ter učinkovitega sodelovanja v komisijah nadzornega sveta.

Izpolnjevanje meril ugleda ter strokovnih standardov članov uprave in nadzornega sveta se je presojalo skladno s Politiko 

ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij v Gorenjski banki, d. d., Kranj.
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Predstavitev članov upravljalnega organa

Člani uprave

G. Mario Henjak, predsednik uprave, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Svojo karierno pot v bančništvu je začel leta 

2006, z zaposlitvijo v banki Intesa SanPaolo na Hrvaškem kot član uprave odgovoren za področja financiranja malih in 

srednje velikih podjetij, leasinga in factoringa. V obdobju 2010 do 2013 je bil tudi član uprave Banke Koper (Skupina Intesa 

SanPaolo), zadolžen za poslovanje s  prebivalstvom in malimi ter srednje velikimi podjetji. Nato je nadaljeval svojo karierno 

pot v Sberbank kot član uprave, zadolžen za poslovanje s podjetji in področje zakladništva. V letu 2016 je prevzel funkcijo 

predsednika uprave Sberbank Hrvaška, ki jo je opravljal do januarja 2018. Funkcijo predsednika uprave Gorenjske banke, 

d. d., Kranj je prevzel z 10. 12. 2018, ko je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave. 

G. David Benedek, član uprave, je magister poslovnih ved (MBA). Leta 1997 se je zaposlil v Novi Ljubljanski banki, d. d., 

Ljubljana, nato je med letoma 2000 in 2003 v UBS Investment Bank C New York svetoval 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 direk-

torja Področja za poslovanje z velikimi podjetji, in med letoma 2005 in 2007 kot namestnik direktorja Centra za upravljanje 

Skupine NLB ter med letoma 2008 in 2009 kot direktor Področja finančnih trgov in zakladništva NLB Skupine. Med letoma 

2009 in 2012 je bil član Uprave, nato pa dve leti pomočnik Uprave in direktor Področja za nestrateške dejavnosti. Od leta 

2014 do 31. 3. 2018 je opravljal funkcijo glavnega izvršnega direktorja v družbi Triglav INT, d. d., Ljubljana, sedaj pa je član 

upravnega odbora. Član nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj je bil od decembra 2014, funkcijo predsednika 

nadzornega sveta pa je opravljal od 24. 4. 2015 do 31. 3. 2018, ko je s 1. 4. 2018 prevzel funkcijo nadomestnega predse-

dnika uprave banke. Funkcijo nadomestnega predsednika uprave je opravljal do 30. 9. 2018, nato pa je bil s 1. 10. 2018  

imenovan na funkcijo predsednika uprave, ki jo je opravljal do 10. 12. 2018, od tega dne dalje pa je član uprave banke.

Ga. Mojca Osolnik Videmšek, članica uprave, 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 med letoma 1990 in 1993 vodja trženja. Nato je poslovno pot nadaljevala na Vladi RS – najprej kot svetovalka pred-

sednika 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 med letoma 2001 in 2003 direktorica Urada predsednika 

Vlade RS. Poslovno pot je nadaljevala v bančništvu, in sicer najprej kot direktorica Kabineta Uprave v obdobju med letoma 

2003 in 2004 ter nato kot generalna sekretarka in direktorica Kabineta Uprave v Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana, 

med letoma 2004 in 2009. Med letoma 2009 in 2014 je bila zaposlena v NLB, d. d., Ljubljana kot pomočnica in nato name-

stnica direktorja Področja za upravljanje 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 za opravljanje funkcije 

članice uprave je bila od 5. 5. do 19. 6. 2014 predsednica Uprave, funkcijo članice Uprave pa je nastopila 20. 6. 2014.
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Člani nadzornega sveta

Ga. Jelena Galić, predsednica nadzornega sveta, je doktorica ekonomskih znanosti. Ima več kot 20 let poklicnih izkušenj, 

od tega zadnjih 15 let na izvršilnih vodstvenih funkcijah. V obdobju med letoma 1994 in 2007 je bila zaposlena na Ekonom-

skem inštitutu Beograd, od leta 2001 naprej kot izvršna 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 insti-

tucijam. Od leta 2008 je tudi izredna profesorica na Beograjski bančni akademiji. Od leta 2015 je predsednica izvršnega 

odbora AIK banke, a. d., Beograd. Članica nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj je od 23. 5. 2016, funkcijo pred-

sednice nadzornega sveta banke je prevzela s 3. 9. 2018.

G. Aleš Aberšek, namestnik predsednice nadzornega sveta,  je univerzitetni diplomirani ekonomist. Delovne izkušnje je začel 

pridobivati med letoma 2002 in  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 med letoma 2007 in 2011, dve leti kot po-

močnik 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.  Med letoma 2016 in 2018 je bil član uprave 

v družbi Telekom Slovenije, d. d. Namestnik predsednika nadzornega sveta Gorenjske banke, d. d., Kranj je od 23. 5. 2016.

G. Jurij Bajec, član nadzornega sveta, je doktor ekonomskih znanosti in profesor (upokojeni) na Ekonomski fakulteti Uni-

verze v Beogradu. Njegova trenutna pozicija je tudi posebni svetovalec na Ekonomskem inštitutu v Beogradu. Bil je 

predavatelj sodobnih ekonomskih sistemov in ekonomije javnega sektorja. Predaval je na ekonomskih fakultetah v Banja 

Luki, Novem Sadu in v tujini (Univerza Adis Abbaba v Etiopiji). Je avtor in soavtor šestih knjig in številnih člankov. Je član 

predsedstva Zveze ekonomistov Srbije, Srbske akademije ekonomskih znanosti in član Sveta mednarodne ekonomske 

asociacije  (IEA). Med letoma 2008 in 2012 je bil ekonomski svetovalec predsednika vlade Srbije (področje fiskalnih in mo-

netarnih vprašanj), sodeloval je z Mednarodnim denarnim skladom, Svetovno banko in drugimi mednarodnimi organizaci-

jami in inštitucijami. Bil je tudi član strokovnih ekip za pripravo zakona o javnem dolgu in razvojni banki ter koordinator za 

pripravo strateških makroekonomskih dokumentov gospodarskih reform in programov ekonomske politike mednarodnih 

projektov in študij v Srbiji. Funkcijo člana nadzornega sveta je nastopil z 29. 8. 2018.

G. Matej Podlipnik, član nadzornega sveta, je univerzitetni diplomirani pravnik. Med letoma 1996 in 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. Med letoma 2001 in 2004 je bil sveto-

valec v pravni službi na Ministrstvu za okolje in prostor. Med letoma 2004 in 2008 je bil zaposlen v odvetniški pisarni Mira 

Senice 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.

G. Vladimir Sekulić, član nadzornega sveta, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Od leta 2008 dalje opravlja funkcijo glav-

nega borznega posrednika v družbi BDD M&V Investments a. d. Beograd in je zadolžen za trgovanje z vsemi vrednostnimi 

papirji in vodi večje transakcije na Beograjski borzi in tujih borzah ter za investicijsko odločanje. Bil je tudi član upravnih 

odborov različnih družb (Telefonkabel a. d. Beograd, Energoprojekt Holding a. d. Beograd, Ikarbus a. d. Beograd in M&V 

Investments a. d. Beograd). Poleg te funkcije v BDD M&V Investments a. d. je  trenutno tudi član upravnega odbora AIK 

Banke in član odbora direktorjev v družbi HG Budvanska riviera a. d. Član nadzornega sveta banke je od 23. 7. 2018.

G. Tim Umberger, član nadzornega sveta, je univerzitetni diplomirani ekonomist, zaključil pa je tudi podiplomski študij IBM 

in CFA. Trenutno opravlja funkcijo višjega svetovalca v družbe East Capital v Moskvi (East Capital, Stockholm) kot name-

stnik predstojnika vzhodnoevropske investicijske skupine. Je član Global Frontier investicijskega tima, s poudarkom na 

upravljanju skladov v vzhodni Evropi in na Balkanu. Na poziciji višjega svetovalca v navedeni družbi je pridobil posebna 

znanja, ki zadevajo upravljanje s sredstvi, prodajo in nakup delnic v javnih in zaprtih družbah kapitala ter o strukturiranju 

pomembnih transakcij pri poslih, povezanih s prodajo velikih deležev v različnih družbah. Kot višji analitik je deloval pri šte-

vilnih projektih in analizah, na podlagi katerih je bil ocenjevalec družb doma in v regiji. Kot analitik je v preteklosti deloval 

še v KD Group, Ljubljana, dve leti je bil tudi član nadzornega  svet družbe AIK banke. Med letoma 2011 in 2018 je bil tudi 

član nadzornega sveta srbske družbe B92. Ukvarjal se je tudi s kreiranjem različnih finančnih modelov in sestavljanjem 

priporočil za nakup deležev v različnih družbah. Član nadzornega sveta je od 29. 7. 2018. 
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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

            (435.2 c člen Uredbe CRR)

Banka skladno s Politiko notranjega upravljanja v Gorenjski banki, d. d., Kranj sledi načelu uravnotežene zastopanosti obeh 

spolov, s predpostavko, da je v upravljalnem organu (uprava, nadzorni svet) praviloma zastopanih najmanj 20 % članov 

vsakega spola. Sestava upravljalnega organa odraža raznolikost teoretičnih strokovnih znanj in izkušenj z različnih podro-

čij, s čimer je zagotovljena:

•  pričakovana (potrebna) kvalifikacijska struktura članstva glede na velikost, zahtevnost in profil tveganja banke ter

•  podlaga (ozadje) za spodbujanje raznolikosti pogledov (mnenj) glede obravnavanih zadev (vprašanj). 

Vsaj polovico članov organa nadzora sestavljajo praviloma neodvisni člani. Sem se prištevajo tisti, ki nimajo nobenega 

nasprotja interesov ter pri delovanju in odločanju delujejo samostojno in objektivno v prid banke ter pri katerih ne obstaja 

tesnejša ekonomska povezava z banko, upravo ali večjimi delničarji.

Sestava upravljalnega organa (tudi zadostno število neodvisnih članov) pa že v osnovi lahko zagotavlja učinkovito spreje-

manje utemeljenih, objektivnih in neodvisnih odločitev v korist banke.

Politika notranjega upravljanja v Gorenjski banki, d. d., Kranj terja od članov nadzornega sveta banke, da praviloma enkrat 

letno izvedejo samooceno učinkovitosti svojega dela in samooceno kolektivne primernosti prav z vidika raznolikosti se-

stave ter sprejmejo program ukrepov za izboljšanje učinkovitosti svojega dela.

Raznolikost pa je v banki pomembna kategorija tudi pri upoštevanju meril glede ocenjevanja izkušenosti. Če pri taki oce-

ni  kandidata za člana upravljalnega organa in višjega vodstva banke niso doseženi kvantitativni pragovi meril (pretekle 

delovne izkušnje), je kandidata še vedno mogoče šteti za primernega, če se po dopolnilnem ocenjevanju in morebitnem 

opravljenem razgovoru to ustrezno utemelji, pri tem pa se upoštevata tudi zadostna raznolikost in širok nabor izkušenj z 

vidika upravljalnega organa kot celote.

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

in praktičnimi izkušnjami prispeva 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 in pred-

videnih izkušenj, pri čemer nadzorni svet kot celota razpolaga s ključnimi področji izkušenj, ki so opredeljena kot zahteva-

na merila. S tem je dosežena pričakovana sestava nadzornega sveta z vidika izobrazbe in raznolikosti izkušenj.

Osnovni merili 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 doseženo razmerje zastopa-

nosti obeh spolov, in sicer v upravi sorazmernih 2 : 1, v nadzornem svetu pa je razmerje v korist moškega spola (5 : 1), s 

čimer je dosežena ciljna struktura določena s Politiko notranjega upravljanja. 

1.7.4. Odbor za tveganja
           (435.2 d člen Uredbe CRR)

Banka tveganja, ki jim je izpostavljena, mesečno obravnava na Odboru za upravljanje bilance banke (OZUB), kvartalno 

pa se Poročilo o upravljanju tveganj obravnava na seji Nadzornega sveta banke po predhodni obravnavi na Komisiji za 

spremljanje tveganj in upravljanja z bilanco banke. Kolektivni organi za upravljanje tveganj so podrobneje predstavljeni v 

točki 1.2 teh razkritij (435.1 b člen Uredbe CRR).

1.7.5. Tok informacij (glede tveganj) do upravljalnega organa
           (435.2 e člen Uredbe CRR)

Sistem poročanja in opis toka informacij glede tveganj je opisan v točki 1.3 teh razkritij (435.1 c člen Uredbe CRR).



Gorenjska banka, d.d., Kranj in Skupina Gorenjska banka Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201820

2. Področje uporabe

(436. člen Uredbe CRR)

Gorenjska banka, d. d., Kranj (v nadaljevanju banka) je zavezanka za objavo razkritij, zahtevanih z uredbo. Banka je samo-

stojna delniška družba, s sedežem v Kranju, na naslovu Bleiweisova cesta 1. 

V konsolidacijo za računovodske namene so zajete odvisne družbe Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj, GB Leasing, d. o. o., Lju-

bljana in Hypo Alpe-Adria-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 skupine Gorenjska banka za računovodske namene 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 »2.3. Odvisne 

in pridružene družbe«. V letnem poročilu so vključena tudi razkritja glede spremembe nadrejene družbe.

Banka konec leta 2018 ni bila zavezana k izvajanju zahtev iz Uredbe 575/2013 na konsolidirani osnovi.
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3. Kapital

3.1. Celovita uskladitev postavk kapitala ter filtrov in odbitkov od kapitala  
z izkazom finančnega položaja 

(437. a člen Uredbe CRR)

Kapital banke je sestavljen iz elementov celotnega kapitala, dodatno pa ga zmanjšujejo odbitne postavke in bonitetni filtri.

V  spodnji tabeli je prikazano, v kolikšnem obsegu se posamezne postavke izkaza poslovnega položaja vključujejo v 

izračun kapitala za namen kapitalske ustreznosti. Poleg zneskov, ki so bili dejansko vključeni v kapital po izračunu konec 

leta, so za leto 2017 prikazani tudi zneski teh postavk v polnem obsegu, torej takšni, kot bi bili upoštevani v izračunu 

kapitala, če ne bi bilo olajšav iz prehodnega obdobja. Za leto 2018 so vsi zneski v izračunu kapitala upoštevani v polnem 

obsegu.

V tisoč EUR 2018 2017

Izkaz 
finančnega 

položaja

Vključeno v 
kapital 

Izkaz 
finančnega 

položaja

Vključeno 
v kapital (s 
prehodnimi 
določbami)

Polna 
vključitev (brez 

prehodnih 
določb)

Denar v blagajni, stanje na računih pri 
CB in vpogledne vloge bank 391.730 - 310.537 - - 

Finančna sredstva v posesti za 
trgovanje 150 - - - -

Finančna sredstva, obvezno merjena po 
pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
ki niso v posesti za trgovanje 26.194 (26) - - -

Finančna sredstva, merjena po 
pošteni vrednosti prek drugega 
vseobsegajočega donosa 108.394 (108) - - -

Finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti 1.240.951 - - - -

Finančna sredstva, razpoložljiva za 
prodajo - - 319.446 (109) (136)

Krediti - - 1.080.593 (513) (513)

Finančna sredstva v posesti do 
zapadlosti - - 104.105 - - 

Naložbe v kapital odvisnih družb 6.406 - 6.314 - - 

Opredmetena osnovna sredstva 42.523 - 30.394 - - 

• opredmetena osnovna sredstva 9.242 - 9.023 - - 

• naložbene nepremičnine 33.281 - 21.371 - - 

Neopredmetena sredstva 4.033 (4.033) 3.843 (3.843) (3.843)

Odložene terjatve za davek 10.076 - 11.825 - - 

• ki se ne nanašajo na prihodnji dobiček - - - - - 

• ki se nanašajo na prihodnji dobiček in 
ne izhajajo iz začasnih razlik 8.577 (8.577) 10.314 (8.251) (10.314)

• ki se nanašajo na prihodnji dobiček in 
izhajajo iz začasnih razlik 1.499 - 1.511 - - 

Druga sredstva 1.075 - 1.437 - - 

Nekratkoročna sredstva v posesti za 
prodajo in ustavljeno poslovanje 1 - 3.450 - - 

SKUPAJ SREDSTVA 1.831.533  1.860.119   
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V tisoč EUR 2018 2017

Izkaz 
finančnega 

položaja

Vključeno v 
kapital 

Izkaz 
finančnega 

položaja

Vključeno 
v kapital (s 
prehodnimi 
določbami)

Polna 
vključitev (brez 

prehodnih 
določb)

Finančne obveznosti, v posesti  
za trgovanje 37 - 6 - - 

Finančne obveznosti, določene za 
merjenje po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida 307 - - - - 

Finančne obveznosti, merjene po 
odplačni vrednosti 1.617.991 - 1.662.711 - - 

Rezervacije 4.851 - 3.364 - - 

Obveznosti za davek od dohodkov 
pravnih oseb 1.087 - 2.412 - - 

• obveznosti za davek 592 - - - - 

• odložene obveznosti za davek 495 - 2.412 - - 

Druge obveznosti 2.019 - 3.393 - - 

SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.626.292 - 1.671.886 - - 

Osnovni kapital 16.188 16.188 16.188 16.188 16.188 

Kapitalske rezerve 20.023 20.023 20.023 20.023 20.023 

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos 1.892 1.892 10.571 612 10.571 

Rezerve iz dobička 174.151 - 171.664 - - 

• rezerve iz dobička prejšnjih let 171.664 171.664 170.721 170.721 170.721 

• rezerve iz uporabe dobička  
poslovnega leta 2.487 - 943 - - 

Lastni deleži (26.007) (26.007) (26.007) (26.007) (26.007)

Zadržani dobiček (vključno s čistim 
dobičkom poslovnega leta) 16.994 - 7.619 - - 

• zadržani dobiček prejšnjih let 4.331 4.331 2.061 - - 

• čisti dobiček poslovnega leta, po 
uporabi za rezerve 14.663 5.558 - - 

SKUPAJ KAPITAL 205.241  200.058   

SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.831.533  1.871.944   

Zastavljeni lastni deleži (151) (151) (151)

Seštevek postavk iz izkaza finančnega 
položaja in zastavljenih lastnih deležev 175.195 168.670 176.539 

KAPITAL  175.195  168.670 176.539 
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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 EUR

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.



Gorenjska banka, d.d., Kranj in Skupina Gorenjska banka Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201824

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 izpolnjujejo določila in 

pogoje iz 28. člena Uredbe CRR. Med pomembnejšimi določili in pogoji instrumentov navadnega 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 skladno 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 lastniški temeljni kapital je konec 

leta 2018 presegal zahteve za 126.576 tisoč evrov (l. 2017 121.490 tisoč evrov), temeljni kapital za 110.370 tisoč evrov (l. 

2017 105.763 tisoč evrov), skupni kapital pa za 88.761 tisoč evrov (l. 2017 84.794 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 skladno z Uredbo CRR, uporabila predlogo za razkritje narave in zneskov posebnih po-

stavk 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. 2018, v stolpcu A(2) znesek na dan 31. 12. 2017, v stolpcu B so navedeni sklici na člene Uredbe CRR, 

v stolpcu C pa zneski dne 31. 12. 2017, za katere se uporablja preostali znesek, določen skladno z Uredbo CRR (31. 12. 

2018 so vsi upoštevani v polnem obsegu).

V tisoč EUR

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

2018 2017 2017

Navadni lastniški temeljni kapital: instrumenti in 
rezerve

1 Kapitalski instrumenti in z njimi povezan vplačani presežek 
kapitala 36.211 36.211

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

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

2 Zadržani dobiček 4.331 - 26(1)(c)

3 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos (in druge rezerve, 
da se vključijo nerealizirani dobički in izgube skladno z 
veljavnimi računovodskimi standardi) 173.556 178.225 26(1)

6 Navadni lastniški temeljni kapital pred regulativnimi 
prilagoditvami 214.098 214.436  

Navadni lastniški temeljni kapital: regulativne 
prilagoditve

7 Dodatne prilagoditve vrednosti (135) (109) 34, 105

8 Neopredmetena sredstva (zmanjšana za povezane 
obveznosti za davek) (4.033) (3.843) 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) (8.577) (10.314) 36(1 )(c), 38, 472(5)

16 Neposredni in posredni deleži institucije v lastnih 
instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala (26.158) (26.158) 36(1 )(f), 42, 472(8)
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V tisoč EUR

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

2018 2017 2017

26 Regulativne prilagoditve za navadni lastniški temeljni 
kapital v zvezi z zneski, za katere se uporablja obravnava 
pred uredbo o kapitalskih zahtevah - 529

26a Regulativne prilagoditve, povezane z nerealiziranimi 
dobički in izgubami iz členov 467 in 468 - 612  6.892

 • od tega: nerealizirane izgube iz naslova izpostavljenosti 
do enot centralne ravni države - (94) 467 (23)

• od tega: nerealizirane izgube iz naslova ostalih 
izpostavljenosti - (292) 467 (73)

• od tega: nerealizirani dobički iz naslova izpostavljenosti 
do enot centralne ravni države - - 468 6.739

• od tega: nerealizirani dobički iz naslova ostalih 
izpostavljenosti - 997 468 249

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 - (513)

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

27 Kvalificirani odbitki dodatnega temeljnega kapitala, ki 
presegajo dodatni temeljni kapital institucije - (5.970) 36(1)(j)

28 Skupne regulativne prilagoditve navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala (38.903) (45.766)  

29 Navadni lastniški temeljni kapital 175.195 168.670  

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 skladno s 472. 
členom uredbe (EU) št. 575/2013 - 5.970

472, 472(3)(a), 472(4), 
472(6), 472(8)(a), 

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

• od tega: neopredmetena sredstva - 769  

• od tega: neposredni deleži institucije v lastnih 
instrumentih navadnega lastniškega temeljnega kapitala - 5.201  

42 Kvalificirani odbitki dodatnega kapitala, ki presegajo 
dodatni kapital institucije (negativni znesek) - (5.970) 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) 175.195 168.670  

Dodatni kapital: instrumenti in rezervacije

51 Dodatni kapital pred regulativnimi prilagoditvami - -  
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V tisoč EUR

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

2018 2017 2017

Dodatni kapital: regulativne prilagoditve

57 Skupne regulativne prilagoditve dodatnega kapitala - -  

58 Dodatni kapital - -  

59 Skupni kapital (skupni kapital = temeljni kapital + dodatni 
kapital) 175.195 168.670  

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 skladno z Uredbo (EU) št. 575/2013 (tj. 
preostali znesek skladno z uredbo o kapitalskih zahtevah) 16.481 16.076

472, 472(5), 472(8)(b), 
472(10)(b), 472(11)
(b), 475, 475(2)(b),  

477(2)(c), 477(4)(b)

• od tega: odložene terjatve za davek, ki nanašajo na 
prihodnji dobiček in ne izhajajo iz časovnih razlik 8.577 8.251

• od tega: odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na 
prihodnji dobiček in izhajajo iz časovnih razlik 1.498 1.511  

• od tega: znesek deležev v finančnem sektorju, kjer ima 
banka  pomemben delež 6.406 6.314  

60 Skupna tveganju prilagojena sredstva 1.080.419 1.048.449  

Kapitalski količniki in blažilniki

61 Navaden lastniški temeljni kapital (kot odstotni delež 
zneska izpostavljenosti tveganju) 16,22% 16,09% 92(2)(a), 465

62 Temeljni kapital (kot odstotni delež zneska izpostavljenosti 
tveganju) 16,22% 16,09% 92(2)(b), 465

63 Skupni kapital (kot odstotni delež zneska izpostavljenosti 
tveganju) 16,22% 16,09% 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) 6,383% 5,755%

128, 129 in 130 
direktive o kapitalskih 

zahtevah

65 • od tega: zahteva po varovalnem kapitalskem blažilniku 1,875% 1,250%

66 • od tega : zahteva po proticikličnem blažilniku 0,008% 0,005%

68 Navadni lastniški temeljni kapital, ki lahko izpolnjuje 
zahteve po blažilnikih (kot odstotni delež zneska 
izpostavljenosti tveganju) 16,22% 16,09%

128 direktive o 
kapitalskih zahtevah

Zneski pod pragi za odbitke (pred tehtanjem tveganja)

72 Neposredni in posredni deleži kapitala subjektov 
finančnega sektorja, kadar institucija v teh subjektih nima 
pomembne naložbe (znesek pod pragom 10%, zmanjšan 
za sprejemljive kratke pozicije) 375 321

36(1)(h), 45, 46, 
472(10), 56(c), 59, 60, 

475(4), 66(c), 69, 70, 
477(4)

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) 6.406 6.314

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) 1.498 1.511

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) 

Banka za namen učinkovite alokacije in upravljanja kapitala kot nadgradnjo regulatorne ocene kapitalskih potreb izvaja 

tudi procese za presojo kapitalskih zahtev, ki niso regulatorno predpisane in izhajajo iz poslovnega modela banke. V ta 

namen razvija sistem ocenjevanja in upravljanja ekonomskega kapitala banke, katerega podlaga je proces ocenjevanja 

ustreznega notranjega kapitala (ang. Internal Capital Adequacy Assesment Process oz. ICAAP).

Osnovni namen procesa ICAAP  je presojanje, ugotavljanje in zagotavljanje ustreznega (ekonomskega) kapitala bank gle-

de na dejanska tveganja, ki jih banka prevzema pri svojem poslovanju, in s tem zagotavljanje odpornosti banke na možne 

pretrese. V procesu ICAAP banka pri presoji kapitalskih potreb upošteva strateške usmeritve banke, planske usmeritve 

in oceno učinkov morebitnih neugodnih stresnih scenarijev, ki lahko vplivajo na poslovanje in kapitalsko pozicijo banke. 

Sestavni del procesa ICAAP je preverjanje učinkovitosti obvladovanja tveganj, pri čemer se presojajo naslednji elementi:

•  gibanje ključnih kazalnikov tveganosti, ker banka uporablja nabor kazalnikov iz apetita po tveganjih, limitnega sistema 

in Načrta sanacije banke, 

•  »risk profil« (obstoječi in ciljni),

•  presoja pomembnosti posameznih vrst tveganj,

•  oceno sistema notranjih kontrol.

Pri izvajanju procesa ICAAP banka izhaja iz upoštevanja velikosti, kompleksnosti in poslovnega modela ter poslovnega 

okolja banke ter temu sorazmerno prilagaja pristope in metodologije za izvedbo procesa. Proces ICAAP in njegovi rezul-

tati so v banki vključeni v sistem upravljanja banke.

Banka za izračun razpoložljivega kapitala po notranjem pristopu uporablja izračunani kapital za obvladovanje tveganj, ki 

upošteva potrebe, ki izhajajo iz rednega poslovanja banke in izredne, vendar verjetne razmere poslovanja banke. 

Za izračunavanje kapitalskih zahtev banka praviloma in smiselno uporablja načelo zaporednega dodajanja posamičnih 

kapitalskih zahtev za posamezne vrste tveganja. Taka ocena je izrazito konzervativna, ker implicira popolno korelacijo 

med različnimi tveganji in ne upošteva učinkov diverzifikacije tveganj, zato banka v nekaterih primerih izhaja tudi iz ocene 

medsebojne soodvisnosti posameznih tveganj, stresnih scenarijev in njihovih učinkov. 

Kapitalske zahteve, ki temeljijo na oceni tveganj, so bistvene za zagotovitev zadostnega kapitala za kritje nepričakovanih 

izgub. Banka pri definiranju vrste tveganj, za katere v okviru drugega stebra izračunava kapitalske zahteve, izhaja iz že 

omenjenih gradnikov procesa ICAAP – strategij, »risk apetita« in profila tveganj. 

V okviru izračunavanja kapitalskih zahtev prvega stebra banka izračunava kapitalske zahteve za kreditna in operativna 

tveganja, tržnim tveganjem iz naslova trgovalne knjige banka ni izpostavljena. Banka za izračun kapitalskih zahtev za 

kreditna tveganja uporablja standardizirani pristop ter za operativna enostavni pristop. 

Tveganja, ki jih banka obravnava in po potrebi izračunava kapitalsko zahtevo v okviru drugega stebra, so naslednja: 

•  kreditno tveganje,

•  obrestno tveganje iz bančne knjige,

•  tveganje koncentracije (v povezavi s kreditnim tveganjem),

•  valutno tveganje,

•  likvidnostno tveganje,

•  tveganje ugleda (ki vključuje tveganje skladnosti poslovanja),

•  tveganje dobičkonosnosti,

•  strateško tveganje,

•  kapitalsko tveganje,

•  druga tveganja, ki izhajajo iz zunanjega okolja (stanje spološnega poslovnega cikla, regulatorno okolje, drugi scenariji).
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Banka upoštevaje poslovni model in strukturo bilance banke v izračun kapitalskih zahtev ne vključuje ocene potrebnega 

kapitala za tveganja listinjenja.

Rezultat procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala banke

(438. b člen Uredbe CRR) 

Popis postopkov za izvedbo procesa in metodologij za izračun kapitalskih zahtev drugega stebra banka opredeljuje v  

internih aktih za področje izvajanja stresnih scenarijev, izračun kapitalskih zahtev in izvedbo procesa ICAAP.

Pri pripravi interne ocene kapitalskih potreb skuša banka identificirati dodatna tveganja, ki niso vključena v izračun po 

regulatornem pristopu, vendar so zanjo prav tako pomembna. Tveganje nastopa izrednih gospodarskih razmer se pravi-

loma odrazi v izjemnem poslabšanju kvalitete kreditnega portfelja, znižanju vrednosti zavarovanj in slabšem finančnem 

položaju nekaterih komitentov banke. Tveganje banka meri s pomočjo stresnih scenarijev, s katerimi ocenjujemo učinek 

teh sprememb na obseg dodatno potrebnih oslabitev kreditnega portfelja. Tveganje koncentracije se upoštevaje profil 

tveganosti banke pojavlja na področju izpostavljenosti do posamičnih komitentov/skupin povezanih oseb, v okviru dejav-

nosti in kot tveganje koncentracije zavarovanj. 

Tako banka na segmentu kreditnega tveganja izračunava učinke naslednjih stresnih scenarijev:

•  uresničitev pesimističnega makroekonomskega scenarija,

•  povečanje tveganja velikih izpostavljenosti,

•  povečano tveganje iz naslova panožne koncentracije,

•  negativni učinki zaradi koncentracije zavarovanj,

•  znižanje cen nepremičnin na pošteno vrednost naložb.

Učinki stresnih scenarijev ter tveganja koncentracije se izračunavajo za kreditni portfelj banke. Rezultati možnih izgub iz 

teh tveganj so poleg regulatornih kapitalskih zahtev vključeni v interne kapitalske potrebe banke v sklopu drugega stebra 

oziroma P2R in P2G.

Banka poleg kreditnega tveganja presoja tudi učinke povečanega tveganja iz naslova sprememb valutnih tečajev, spre-

memb nivojev obrestnih mer, zvišanja zahtevanih donosov na vrednost portfelja vrednostnih papirjev banke, vpliva pre-

tresov na nepremičninskih trgih na vrednost naložb banke v nepremičnine, likvidnostnega tveganja, tveganja dobičkono-

snosti, ugleda, kapitalskega in strateškega tveganja. 

Skupne kapitalske zahteve po internem pristopu so v letu 2018 presegale regulatorne kapitalske zahteve za 35-38 %.

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. Kapitalska zahteva za 

kreditno tveganje se izračuna v višini 8 % zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunanih skladno z določbami 

113. člena Uredbe CRR. Zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti banka izračuna po posameznih kategorijah izposta-

vljenosti, 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 poročilu v pojasnilu »7.5. Upra-

vljanje kapitala«.



Gorenjska banka, d.d., Kranj in Skupina Gorenjska banka Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201829

5. Izpostavljenost kreditnemu tveganju nasprotne stranke

(439. člen Uredbe CRR)

Banka je v letu 2018 kupila 9 % delež podjetja v znesku 4.059.000 EUR.

Družba, od katere je banka odkupila delež, je banki podelila prodajno (put) opcijo za prodajo tega deleža, istočasno pa 

je banka s to družbo sklenila tudi nakupno (»call«) opcijo,  po kateri ima Gorenjska banka, d. d., Kranj z dnem 30. 6. 2020 

možnost prodati delež, družba pa ga je dolžna sprejeti po vnaprej dogovorjeni ceni.

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

redno spremlja njihovo spoštovanje. Limit je odvisen od bonitetne ocene nasprotne stranke in vrste finančnega instru-

menta.

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 prevrednotijo z up-

orabo 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 nomi-

nalne vrednosti ali vrednosti osnovnih finančnih instrumentov pomnožijo z ustreznimi konverzijskimi faktorji glede na 

preostalo zapadlost;

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

Pogodbene vrednosti vseh izvedenih finančnih instrumentov so razkrite v revidiranem letnem poročilu v pojasnilu »6.1.2. 

Izvedeni finančni instrumenti«.
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6. Kapitalski blažilniki

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 blažil-

nikov 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 gospodarstvu. 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 kreditiranje 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 izpostavlje-

nosti tveganjem (izjemoma 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 opredelitvi višine bla-

žilnika je Banka Slovenije upoštevala metodologijo BCBS, ESRB in oceno stanja kreditnega cikla v Sloveniji. Za izpostavlje-

nosti 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 ter jih nista določila niti Banka 

Slovenije niti pristojni organ posameznih držav, uporabi stopnja blažilnika 0 %.

Za namen izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega blažilnika banka določi geografsko razporeditev izposta-

vljenosti, ki so predmet izračuna kapitalskih zahtev za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu, in posebno tve-

ganje 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 tveganje po standardiziranem pristopu. 

Naslednja tabela zajema geografsko razporeditev kreditnih izpostavljenosti banke, ustreznih za izračun proticikličnega 

kapitalskega blažilnika.

(440. člen Uredbe CRR)
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Na dan 31. 12. 2018

Splošne kreditne 
izpostavljenosti, v 

tisoč EUR

Kapitalske zahteve, v 
tisoč EUR

Uteži kapitalske 
zahteve, v % 

Stopnja 
proticikličnega 

kapitalskega 
blažilnika, v %

Albanija 14 1 0,00 0,00

Avstrija 3.520 281 0,36 0,00

Bosna in Hercegovina 3.727 65 0,08 0,00

Belgija 13 2 0,00 0,00

Bolgarija 26 2 0,00 0,00

Brazilija 594 27 0,03 0,00

Curacao 21 1 0,00 0,00

Švica 1.404 112 0,15 0,00

Kurasao 14.778 236 0,31 0,00

Nemčija 911 72 0,09 0,00

Danska 6 0 0,00 0,00

Estonija 2.811 225 0,29 0,00

Velika Britanija 1.022 82 0,11 1,00

Hrvaška 9.791 573 0,74 0,00

Madžarska 398 32 0,04 0,00

Italija 9.827 763 0,99 0,00

Črna Gora 5 0 0,00 0,00

Makedonija 3.473 278 0,36 0,00

Nizozemska 7.341 587 0,8 0,00

Poljska 1.716 137 0,2 0,00

Srbija 422 26 0,03 0,00

Ruska federacija 1.266 101 0,13 0,00

Slovenija 1.490.059 72.763 94,21 0,00

Slovaška 5.912 462 0,60 1,25

Turčija 3 0 0,00 0,00

Ukrajina 4 0 0,00 0,00

Združene države Amerike 5.043 403 0,52 0,00

Skupaj 1.564.107 77.231 100,00
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Na dan 31. 12. 2017

Splošne kreditne 
izpostavljenosti, v 

tisoč EUR

Kapitalske zahteve, v 
tisoč EUR

Uteži kapitalske 
zahteve, v % 

Stopnja 
proticikličnega 

kapitalskega 
blažilnika, v %

Albanija 25 1 0,00 0,00

Avstrija 3.570 285 0,39 0,00

Bosna in Hercegovina 3.982 62 0,08 0,00

Belgija 1.423 114 0,16 0,00

Bolgarija 44 3 0,00 0,00

Kanada 23 1 0,00 0,00

Curacao 14.550 233 0,32 0,00

Nemčija 2.567 197 0,27 0,00

Danska 6 0 0,00 0,00

Estonija 5.518 441 0,60 0,00

Velika Britanija 1.032 82 0,11 0,00

Hrvaška 11.880 592 0,81 0,00

Irska 93 3 0,00 0,00

Italija 1.878 127 0,17 0,00

Črna Gora 7 0 0,00 0,00

Nizozemska 8.169 628 0,86 0,00

Poljska 1.361 109 0,15 0,00

Srbija 769 58 0,08 0,00

Slovenija 1.353.313 69.477 94,9 0,00

Slovaška 9.550 764 1,0 0,50

Turčija 4 0 0,00 0,00

Ukrajina 5 0 0,00 0,00

Skupaj 1.419.770 73.177 100,00
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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 blažilnikov za države, 

v katerih ima banka ustrezne kreditne izpostavljenosti. Za zdaj so le redke države uvedle proticiklični blažilnik s stopnjo, 

višjo od 0 %. Banka ima le v dveh od teh držav ustrezne kreditne izpostavljenosti, zato je stopnja banki lastnega protici-

kličnega blažilnika konec leta 2018 znašala le 0,01 % (l. 2017: 0,01 %).

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

31. 12. 2018 31. 12. 2017

1. Znesek skupne izpostavljenosti tveganjem, v tisoč EUR 1.080.419 1.048.449

2. Stopnja banki lastnega proticikličnega blažilnika, v % 0,01 0,01

3. Zahteva za banki lasten proticiklični blažilnik, v tisoč EUR (1.*2.) 91 55
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7. Popravki zaradi kreditnega tveganja

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 svojih 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 izpostavljenosti 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 tve-

ganj« v pojasnilu »7.1.4. Krediti«. 

Skladno z Uredbo CRR so v kategoriji neplačanih izpostavljenosti vključeni deli katere koli postavke, pri katerih je prišlo 

do neplačila dolžnika. Neplačilo posameznega dolžnika nastopi, kadar dolžnik zamuja s plačilom katere 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 izpo-

stavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar ni manjša kot 200 evrov. Črpana izpostavljenost dolžnika je seštevek 

črpanih zneskov po posameznih pogodbah postavk finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v ka-

pital 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.

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)

Za vse pomembne izpostavljenosti na nivoju komitenta, ki so višje od 200 tisoč EUR, banka oceni, ali so izpolnjeni pogoji 

za posamično oslabitev sredstev in/ali obseg potrebnih rezervacij za zunajbilančne prevzete obveznosti. Oblikovanje 

oslabitev opredeljuje standard MSRP9 in interna metodologija. Oslabitev finančnega sredstva je razlika med knjigovodsko 

in nadomestljivo vrednostjo. MSRP kot nadomestljivo vrednost opredeljujejo sedanjo vrednost (diskontirano vrednost) 

pričakovanih prihodnjih denarnih tokov ob uporabi izvirne efektivne obrestne mere. Pri izračunu oslabitve finančnega 

sredstva oziroma rezervacije za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah se upoštevajo tudi pričakovani denarni 

tokovi iz unovčitve zavarovanj (primernih zavarovanj z zastavo premičnin in nepremičnin), ki se ocenijo s pomočjo upošte-

vanja časa unovčevanja posamezne oblike zavarovanj in pričakovanih stroškov unovčevanja. Zavarovanja s premičninami 

in nepremičninami banka upošteva pri izračunu oslabitve finančnega sredstva oziroma rezervacije za prevzeto obveznost 

po zunajbilančnih postavkah le, če razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je zastavljena pre-

mičnina ali nepremičnina učinkovito in ustrezno sredstvo sekundarnega poplačila, kar pomeni, da mora banka dokazati, 

da za to premičnino ali nepremičnino obstaja trg in da je unovčljiva v razumnem roku. Pri izračunu vrednosti poplačila iz 

naslova unovčevanja zavarovanja se upošteva pričakovana doba unovčevanja posameznih vrst zavarovanj, kar banka 

opredeljuje v internem Pravilniku o oblikah in vrednotenju zavarovanj.

Na osnovi preteklih podatkov o prehajanju komitentov med bonitetnimi razredi, banka za namen oblikovanja skupinskih 

oslabitev ugotavlja, kakšnim tveganjem je banka izpostavljena iz naslova kreditnega tveganja, oziroma kakšne so ocenje-

ne povprečne pričakovane izgube za posamezne bonitetne razrede, pri čemer sta ključna verjetnost prehoda v skupino 

D ali E ter delež poplačila teh terjatev od trenutka, ko so bile razvrščene v skupini D in E.
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Banka za namen izračunavanja skupinskih oslabitev razvršča komitente v naslednje segmente:

•  Centralne ravni države in centralne banke

•  Institucije

•  Druge finančne organizacije

•  Corporate real estate

•  Corporate non real estate

•  SME

•  Fizične osebe

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

of default« – PD). Banka pri ocenjevanjeu verjetnosti neplačila loči pravne osebe, samostojne podjetnike in fizične osebe. 

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 skupine od A do E, in sicer za namen poro-

čanja strukture portfelja Banki Slovenije skladno z Navodili za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij. 

Za ocenjevanje verjetnosti neplačila za samostojne podjetnike in fizične osebe se uporablja tri donosne razrede (A, B in 

C) ter dva nedonosna razreda (D in E), ki so neposredno skladni z Navodili za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih 

finančnih institucij.

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

mitenta v skupino D ali E, zato ocenjevanje izgub temelji na enoletnih dejanskih prehodih iz desetih donosnih razredov 

v nedonosna razreda za obdobje sedmih let, kjer so v izračunu upoštevani vsi komitenti z izpostavljenostjo, večjo od sto 

evrov. Na osnovi enoletnih prehodov v obdobju sedmih let se izračuna delež prehodov posameznih desetih donosnih 

razredov v nedonosna razreda (»default rate« – stopnja neplačila). Vsaka matrika prehodov se cenzurira z namenom, da 

se tudi poplačila, ki se dogodijo med prehodnim obdobjem, upoštevajo pri oceni verjetnosti prehodov. S pomočjo Z-shift 

metode iščemo povezavo med makroekonomskimi razmerami v državi in deleži prehodov v prehodni matriki. Uporabo 

makroekonomskih kazalnikov banka pojasnjuje v točki 7.1.1. Letnega poročila. Na podlagi dobljenih regresijskih enačb 

in napovedanih vrednosti makroekonomskih kazalnikov banka izračunava bodoče Z vrednosti in z uporabo ocene priho-

dnjih matrik prehodov zagotavlja vključitev t. i. pogleda vnaprej (»forward-looking«). S pomočjo metode markovske verige 

banka izračunava verjetnosti neplačil, ki veljajo za časovno obdobje daljše od enega leta. Za oceno verjetnosti, ali bo 

donosen komitent z določeno začetno bonitetno oceno postal neplačnik v določenem letu, pri pogoju, da od začetka do 

tega trenutka ni bil neplačnik, banka izračunava pogojne verjetnosti neplačila. S pomočjo pogojne verjetnosti neplačila se 

določa kumulativna verjetnost neplačila, ki podaja verjetnost, da bo do dogodka neplačila prišlo kadarkoli v določeni dobi.

Za ocenjevanje verjetnosti neplačila za samostojne podjetnike in fizične 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 treh 

donosnih razredov v nedonosna razreda za obdobje sedmih let, kjer so v izračunu upoštevani vsi komitenti z izpostavlje-

nostjo, večjo od sto evrov. Na osnovi enoletnih prehodov v obdobju sedmih let se izračuna delež prehodov posameznih 

treh donosnih razredov v nedonosna razreda, ki kaže verjetnost prehoda iz posameznih donosnih razredov v nedonosna 

razreda  (»default rate« – stopnja neplačila). Vsi ostali postopki izračuna verjetnosti neplačila so enaki kot za pravne osebe.

Kot kriterij razvrščanja v razrede se pri fizičnih osebah upošteva število dejanskih dni zamud zapadle terjatve na zadnji 

dan v mesecu, skladno s spodnjo tabelo.

Skupina Število dni zamud

A do 15 dni 

B nad 15 do 31 dni

C nad 31 do 90 dni

D nad 90 do 360 dni

E nad 360 dni 
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Za izračun odstotkov potrebnih skupinskih oslabitev in rezervacij se poleg matrike prehodov ugotavlja tudi delež popla-

čila terjatev, ki so bile razvrščene v skupini D in E. V izračunu deleža poplačila terjatev se upošteva vsa poplačila prejeta 

od razvrstitve komitenta v skupino D oziroma E do konca opazovanega obdobja. Kot  dejanska izguba se tako upošteva 

neplačani del terjatve v celotnem obdobju od razvrstitve komitenta v skupino D oziroma E do konca opazovanega obdo-

bja. Povprečna dejanska izguba je izračunana kot povprečje odstotkov izgub iz posameznih primerov, uteženih z višino 

izpostavljenosti posameznega dolžnika v času prehoda v skupino D ali E. Pri oceni končnega stanja (konec opazovanega 

obdobja) se upošteva:

•  posamezne zaključene partije posameznega komitenta, kljub temu da je morebiti komitent še vedno komitent v port-

felju nedonosnih naložb in ostale partije nezaključene,

•  v znesek potencialne izgube se upošteva izpostavljenost na datum nastanka neplačila,

•  prenosi terjatev iz »non-performing« komitentov na komitente v »performing« razredih se upoštevajo kot »cured« oz. je 

predvideno njihovo poplačilo,

•  »cured« komitenti so obravnavani kot izpostavljenost, za katero je predvideno poplačilo celotne izpostavljenosti,

•  kot poplačila se upoštevajo vsi denarni tokovi iz naslova unovčenja zavarovanj,

•  zavarovanja knjižena primarno pod sredstva banke (»debt to assets«) so ob prodaji upoštevana kot unovčena zavaro-

vanja,

•  prejeta poplačila se diskontirajo z uporabo diskontne stopnje (EOM) za čas od trenutka prehoda komitenta v status 

neplačnika do prejema denarnega toka (t. i. obrestna izguba),

•  vsi odpisi v opazovanem obdobju se štejejo v izgubo.

Izračunani LGD faktorji se nanašajo na celotno izpostavljenost banke do posameznega komitenta.

LGD se izračunava in ažurira enkrat letno in sicer za naslednje segmente:

•  Corporate (velike pravne osebe),

•  SME - Small business (mikro, mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki),

•  Real estate development (nepremičninska financiranja),

•  Other financial institutions (druge finančne institucije).

Na portfelju fizičnih oseb se uporablja z Uredbo 575/2013 CRR predpisana stopnja izgube (LGD) v višini 45 %. Prav tako 

se priporočeni regulatorni LGD lahko uporabi na drugih segmentih v primeru, da banka zaradi različnih argumentiranih 

razlogov ne more izračunati stopnje izgube. 

Izpostavljenost ob neplačilu (EAD) v banki modeliramo na način, da obstoječo izpostavljenost prilagajamo s pogodbeno 

dogovorjenimi bodočimi denarnimi tokovi, kjer bodočih pogodbenih denarnih tokov v obdobju treh mesecev pred ne-

plačilom ne upoštevamo. Pri izpostavljenostih, kjer pogodbeno dogovorjenih bodočih denarnih tokov ni, se kot denarni 

tok šteje celotno poplačilo ob zapadlosti. Če izpostavljenost nima zapadlosti, se kot datum zapadlosti upošteva obdobje 

enega leta, kjer se kot denarni tok šteje celotno poplačilo ob tej novi zapadlosti. V EAD se upošteva izvenbilančna izpo-

stavljenost, pomnožena z CCF, ki ga banka uporablja skladno z Prilogo 1 Uredbe 575/2013.

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

neplačila (LGD) se izvaja vsako leto. Vsake tri leta omenjeni model presojajo tudi zunanji revizorji.

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

ranem letnem poročilu v pojasnilu »2.2.5. Oslabitev finančnih instrumentov«. V točki 7.1. računovodskega dela Letnega 

poročila je tudi podrobno predstavljen sistem spremljanja in upravljanja kreditnega tveganja, prikazana izpostavljenost 

kreditnemu tveganju in poštena vrednost zavarovanj.
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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 upoštevanja učinkov 

kreditnih zavarovanj, in povprečni znesek teh izpostavljenosti v letu, razčlenjen po kategorijah izpostavljenosti. Povprečni 

znesek izpostavljenosti je izračunan kot aritmetično povprečje četrtletnih podatkov. 

Na dan 31. 12. 2018

 (v tisoč EUR) Neto vrednost izpostavljenosti 
(31. 12. 2018)

Neto vrednost izpostavljenosti 
(povprečje 2018)

   Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 243.610 252.176

   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 6.797 5.286

   Subjekti javnega sektorja 14.346 14.472

   Institucije 86.285 146.799

   Podjetja 625.109 633.548

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 197.794 177.147

   Izpostavljenosti na drobno 434.970 418.007

   Neplačane izpostavljenosti 20.939 22.085

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 54.464 52.918

   Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.782 6.773

   Lastniški instrumenti 8.359 7.001

   Druge izpostavljenosti 406.763 323.665

Skupaj izpostavljenost 2.106.218 2.059.877

Na dan 31. 12. 2017

 (v tisoč EUR) Neto vrednost izpostavljenosti 
(31. 12. 2018)

Neto vrednost izpostavljenosti 
(povprečje 2018)

   Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 331.105 303.676

   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 5.659 7.635

   Subjekti javnega sektorja 14.915 14.517

   Institucije 177.337 159.371

   Podjetja 646.109 645.191

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 220.014 195.010

   Izpostavljenosti na drobno 348.497 311.479

   Neplačane izpostavljenosti 28.762 33.927

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 51.035 29.085

   Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.741 6.741

   Lastniški instrumenti 6.832 5.580

   Druge izpostavljenosti 281.318 210.919

Skupaj izpostavljenost 2.118.324 1.923.131
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7.4. Geografska porazdelitev izpostavljenosti, razčlenjenih na pomembna območja po 
pomembnih kategorijah izpostavljenosti

(442. d člen Uredbe CRR)

Spodnja tabela zajema vrednost izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve oziroma rezervacije, brez upoštevanja učinkov 

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

Na dan 31. 12. 2018

(v tisoč EUR) Slovenija Druge države 
Evropske unije

Druge države Skupaj

   Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 141.793 96.691 5.126 243.610

   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 6.797 - - 6.797

   Subjekti javnega sektorja 14.346 - - 14.346

   Institucije 15.419 38.438 32.428 86.285

   Podjetja 541.377 50.892 32.840 625.109

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 197.209 585 - 197.794

   Izpostavljenosti na drobno 430.804 2.677 1.489 434.970

   Neplačane izpostavljenosti 20.937 2 - 20.939

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 54.451 13 - 54.464

   Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.737 - 45 6.782

   Lastniški instrumenti 8.359 - - 8.359

   Druge izpostavljenosti 406.749 14 - 406.763

Skupaj izpostavljenost 1.844.978 189.312 71.928 2.106.218

Na dan 31. 12. 2017

(v tisoč EUR) Slovenija Druge države 
Evropske unije

Druge države Skupaj

   Enote centralne ravni držav ali centralnih bank 127.416 135.647 68.042 331.105

   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 5.659 - - 5.659

   Subjekti javnega sektorja 14.915 - - 14.915

   Institucije 45.183 78.798 53.356 177.337

   Podjetja 576.181 50.806 19.122 646.109

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 219.147 844 23 220.014

   Izpostavljenosti na drobno 344.114 3.208 1.175 348.497

   Neplačane izpostavljenosti 28.388 374 - 28.762

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 51.022 13 - 51.035

   Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.741 - - 6.741

   Lastniški instrumenti 6.832 - - 6.832

   Druge izpostavljenosti 281.301 17 - 281.318

Skupaj izpostavljenost 1.706.899 269.707 141.718 2.118.324

 



Gorenjska banka, d.d., Kranj in Skupina Gorenjska banka Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201839

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 upoštevanja učinkov 

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

Na dan 31. 12. 2018

 (v tisoč EUR) Država Velike 
družbe

Majhne in 
srednje družbe

Prebivalstvo Banke Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih 
bank 243.610 - - - - 243.610

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 6.797 - - - - 6.797

Subjekti javnega sektorja 14.260 - 86 - - 14.346

Institucije - - - - 86.285 86.285

Podjetja - 421.960 203.149 - - 625.109

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine - 84.334 70.626 42.834 - 197.794

Izpostavljenosti na drobno - - 148.866 286.104 - 434.970

Neplačane izpostavljenosti - 4.721 15.681 537 - 20.939

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim 
tveganjem - 1.748 52.716 - - 54.464

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.737 - 45 - - 6.782

Lastniški instrumenti - 1.878 6.481 - - 8.359

Druge izpostavljenosti - 340.809 64 5.451 60.439 406.763

Skupaj izpostavljenost 271.404 855.450 497.714 334.926 146.724 2.106.218

Na dan 31. 12. 2017

 (v tisoč EUR) Država Velike 
družbe

Majhne in 
srednje družbe

Prebivalstvo Banke Skupaj

Enote centralne ravni držav ali centralnih 
bank 331.105 - - - - 331.105

Enote regionalne ali lokalne ravni držav 5.659 - - - - 5.659

Subjekti javnega sektorja 14.809 - 106 - - 14.915

Institucije - - - - 177.337 177.337

Podjetja - 434.024 212.085 - - 646.109

Zavarovano s hipotekami na nepremičnine - 98.891 62.676 58.447 - 220.014

Izpostavljenosti na drobno - - 122.980 225.517 - 348.497

Neplačane izpostavljenosti - 5.687 21.593 1.482 - 28.762

Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim 
tveganjem - 13 51.022 - - 51.035

Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) 6.741 - - - - 6.741

Lastniški instrumenti - 4.318 2.514 - - 6.832

Druge izpostavljenosti - 250.358 87 21.628 9.245 281.318

Skupaj izpostavljenost 358.314 793.291 473.063 307.074 186.582 2.118.324
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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 bilančnih izpostavljenosti, zmanjšano za oslabitve oziroma rezervacije, brez upoštevanja 

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

Na dan 31. 12. 2018 

 (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 3.589 37.088 139.090 61.887 241.654

   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 1.131 415 1.517 454 3.517

   Subjekti javnega sektorja 83 234 13.912 35 14.264

   Institucije 69.700 10.205 5.932 - 85.837

   Podjetja 42.429 183.055 171.125 50.259 446.868

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 3.029 29.240 95.294 65.050 192.613

   Izpostavljenosti na drobno 23.384 91.955 182.190 63.216 360.745

   Neplačane izpostavljenosti 18.269 - - - 18.269

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 1.930 10.682 10.386 10.107 33.105

   Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) - - - 6.782 6.782

   Lastniški instrumenti - - - 8.359 8.359

   Druge izpostavljenosti 358.839 1.371 3.754 42.796 406.760

Skupaj izpostavljenost 522.383 364.245 623.200 308.945 1.818.773

Na dan 31. 12. 2017

 (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 26.687 95.445 164.182 43.491 329.805

   Enote regionalne ali lokalne ravni držav 50 422 1.685 772 2.929

   Subjekti javnega sektorja 6 240 14.485 111 14.842

   Institucije 149.405 1.391 815 25.236 176.847

   Podjetja 23.016 149.845 233.552 89.346 495.759

   Zavarovano s hipotekami na nepremičnine 3.612 25.061 101.866 81.868 212.407

   Izpostavljenosti na drobno 15.057 79.689 135.871 44.911 275.528

   Neplačane izpostavljenosti 26.220 963 881 326 28.390

   Izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem 9.293 13.993 3.777 1.389 28.452

   Kolektivni naložbeni podjemi (KNP) - - - 6.741 6.741

   Lastniški instrumenti - - - 6.832 6.832

   Druge izpostavljenosti 250.527 1.392 4.293 25.106 281.318

Skupaj izpostavljenost 503.873 368.441 661.407 326.129 1.859.850
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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. Pri razvršča-

nju terjatev med zapadle terjatve tako pri pravnih kot tudi fizičnih osebah, vključno z leasingom, banka upošteva kriterij 

pomembne zamude, to je ko vse zapadle kreditne obveznosti posameznega dolžnika presegajo 2 % črpane izpostavlje-

nosti tega dolžnika ali dosegajo 50.000 EUR in več, in niso manjše kot 200 EUR.

Na dan 31.12.2018

(v tisoč EUR) Bruto vrednost  
kreditov in terjatev 

 Bruto vrednost 
zapadlih kreditov 

Znesek v zamudi Oblikovane oslabitve 
na zapadle terjatve 

Pravne osebe

Krediti velikim družbam 293.500 9.660 7.123 (6.161)

Krediti MSD 355.512 42.354 37.685 (21.989)

Država 5.742 29 30 0

Fizične osebe  

Okvirni krediti 15.508 199 83 (7)

Stanovanjski krediti 107.715 55 11 (7)

Potrošniški in drugi krediti 54.251 126 11 (14)

Leasing 199.365 22.901 1.401 (593)

Druga finančna sredstva 2.304 235 105 (50)

Skupaj 1.033.897 75.558 46.448 (28.821)

Na dan 31.12.2017

(v tisoč EUR) Bruto vrednost  
kreditov in terjatev 

 Bruto vrednost 
zapadlih kreditov 

Znesek v zamudi Oblikovane oslabitve 
na zapadle terjatve 

Pravne osebe

Krediti velikim družbam 359.090 21.201 14.569 (11.547)

Krediti MSD 458.326 82.517 52.008 (29.228)

Država 4.860    

Fizične osebe  

Okvirni krediti 12.446 831 138 (35)

Stanovanjski krediti 98.776 2.600 78 (266)

Potrošniški in drugi krediti 120.969 14.638 1.461 (1.006)

Druga finančna sredstva 8.368 141 87 (21)

Skupaj 1.062.835 121.931 70.341 (42.103)
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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 46.448 tisoč evrov, za katere je oblikovanih 28.821 tisoč evrov oslabitev (1. 1. 2018: 70.175 

tisoč evrov zapadlih izpostavljenosti, 41.555 tisoč evrov oslabitev), se večinoma nanašajo na območje Slovenije.

Na dan 31. 12. 2018

(v tisoč EUR) Bruto vrednost  
kreditov in terjatev 

Bruto vrednost 
zapadlih kreditov 

Znesek v zamudi Oblikovane oslabitve 
na zapadle terjatve 

Slovenija 1.007.912 75.129 46.032 (28.810)

Ostale države 25.986 429 416 (11)

Skupaj 1.033.897 75.558 46.448 (28.821)

Na dan 31. 12. 2017

(v tisoč EUR) Bruto vrednost  
kreditov in terjatev 

Bruto vrednost 
zapadlih kreditov 

Znesek v zamudi Oblikovane oslabitve 
na zapadle terjatve 

Slovenija 1.036.786 117.937 67.707 (39.856)

Ostale države 23.048 3.994 2.635 (2.247)

Skupaj 1.062.835 121.931 70.341 (42.103)

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 »5.8. Krediti strankam, ki niso banke, merjeni po od-

plačni vrednosti (MSRP 9)«, »5.11. Krediti strankam, ki niso banke (MRS 39)«, »5.9. Druga finančna sredstva, merjena po 

odplačni vrednosti (MSRP 9)« in »5.25. Rezervacije«.
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8. Neobremenjena sredstva

(443. člen Uredbe CRR)

V letu 2018 je imela banka svoje premoženje obremenjeno zaradi zavarovanja prejetih virov po denarnih operacijah 
centralne banke, zagotavljanja likvidnih sredstev sklada za reševanje bank, zavarovanja z denarnim premoženjem, vpla-
čanega pri klirinških sistemih, centralnih nasprotnih strankah in drugih institucijah za infrastrukture kot pogoj za dostop 
do storitve (poravnalne jamstvene sheme SEPA) ter zaradi zavarovanja terjatev tujih poslovnih bank na podlagi s strani 
banke danih kontra garancij in akreditivov (l. 2017 zaradi prejetih virov po denarnih operacijah centralne banke ter zaradi 
zavarovanja terjatev tujih poslovnih bank na podlagi od banke danih kontra garancij in akreditivov). Banka svojega pre-
moženja iz drugih virov financiranja, poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, posojanjem vrednostnih papirjev, repo 
pogodbami, izdajanjem kritih obveznic in listinjenjem, z izjemo navedenega, v letih 2018 in 2017 ni obremenjevala.  

Od 2. januarja 2018 dalje velja Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in ne-
obremenjenih sredstev (v nadaljevanju: Uredba AE). V spodnjih tabelah so razkrite srednje vrednosti, skladno z Uredbo AE.

Leto 2018

Predloga A: Obremenjena in neobremenjena sredstva 

 (v tisoč EUR) Knjigovodska vrednost 
obremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 
obremenjenih 

sredstev

Knjigovodska vrednost 
neobremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 
neobremenjenih 

sredstev

Sredstva banke 116.349  1.695.394  

Lastniški instrumenti - - 11.620

Dolžniški vrednostni papirji 74.180 71.752 243.998 257.114

  ki jih izda država 74.180 71.752 167.850 178.536

  ki jih izdajo finančne družbe - - 17.402 17.402

  ki jih izdajo nefinančne družbe - - 58.746 61.176

Druga sredstva 42.169  1.439.776  

  sredstva na zahtevo 40.234 290.683

  drugi krediti 1.935 1.067.011

  druga sredstva - 82.082

Predloga B: Prejeto zavarovanje s premoženjem

Banka nima obremenjenega prejetega zavarovanja s premoženjem ali obremenjenih izdanih lastnih dolžniških vredno-
stnih papirjev.

Predloga C: Viri obremenitve

 (v tisoč EUR) Povezane obveznosti Sredstva in prejeta zavarovanja  
s premoženjem, ki so obremenjena

Knjigovodska vrednost izbranih finančnih obveznosti 69.607 74.180

   Zavarovani depoziti 69.607 70.170

 
Predloga D: Opisi

Podatki v predlogah A in C so izračunani z uporabo srednjih vrednosti (median) četrtletnih podatkov, ki so bili poročani v 
obdobju zadnjih dvanajstih mesecev.

Med neobremenjenimi sredstvi iz predloge A je 4,8 % postavk, ki niso na voljo za obremenitev pri običajnem poslovanju. 
To so sredstva v blagajni, neopredmetena sredstva, odložene terjatve za davek, opredmetena osnovna sredstva, nalož-
bene nepremičnine, naložbe v kapital odvisnih družb, nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in druga nefinančna 
sredstva (v predlogi A so te postavke zajete med drugimi sredstvi).

V primeru zavarovanja terjatev tujih poslovnih bank na podlagi od banke danih kontra garancij in akreditivov, banka tujim 
poslovnim bankam zagotavlja zavarovanje v vrednosti najmanj 100 % vrednosti terjatve, če je terjatev v domači valuti oz. 
najmanj v 125 % vrednosti terjatve, če je terjatev v tuji valuti. Zapadlost zavarovanja mora biti daljša od zapadlosti terjatev 
tujih poslovnih bank.
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Leto 2017

Predloga A: Obremenjena in neobremenjena sredstva 

 (v tisoč EUR) Knjigovodska vrednost 
obremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 
obremenjenih 

sredstev

Knjigovodska vrednost 
neobremenjenih 

sredstev

Poštena vrednost 
neobremenjenih 

sredstev

Sredstva banke 74.603  1.647.804  

Lastniški instrumenti - - 7.498

Dolžniški vrednostni papirji 72.564 73.008 317.404 320.984

  ki jih izda država 72.564 73.008 233.714 236.667

  ki jih izdajo finančne družbe - - 17.327 17.327

  ki jih izdajo nefinančne družbe - - 66.363 67.000

Druga sredstva 1.858  1.356.033  

  sredstva na zahtevo - 229.903

  drugi krediti 1.858 1.054.694

  druga sredstva - 71.436

Predloga B: Prejeto zavarovanje s premoženjem

Banka nima obremenjenega prejetega zavarovanja s premoženjem ali obremenjenih izdanih lastnih dolžniških vredno-
stnih papirjev.

Predloga C: Viri obremenitve

 (v tisoč EUR) Povezane obveznosti Sredstva in prejeta zavarovanja  
s premoženjem, ki so obremenjena

Knjigovodska vrednost izbranih finančnih obveznosti 70.000 72.564

   Zavarovani depoziti 70.000 72.564

 

Predloga D: Opisi

Podatki v predlogah A in C so izračunani z uporabo srednjih vrednosti (median) četrtletnih podatkov, ki so bili poročani v 

obdobju zadnjih dvanajstih mesecev.

Med neobremenjenimi sredstvi iz predloge A je 4,3 % postavk, ki niso na voljo za obremenitev pri običajnem poslovanju. 

To so sredstva v blagajni, neopredmetena sredstva, odložene terjatve za davek, opredmetena osnovna sredstva, nalož-

bene nepremičnine, naložbe v kapital odvisnih družb, nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in druga nefinančna 

sredstva (v predlogi A so te postavke zajete med drugimi sredstvi).

Med obremenjenimi sredstvi banka v letu 2017 ni poročala sredstev, ki niso neposredno povezana z določenimi viri finan-

ciranja ali zunajbilančnimi prevzetimi obvezami. Konec leta 2017 so bila med njimi naslednja sredstva: 

•  vrednostni papirji, ki so namenjeni zagotavljanju likvidnih sredstev sklada za reševanje bank, kot to določa Zakon o or-

ganu in skladu za reševanje bank, v višini 5.188 tisoč evrov (2016: 5.188 tisoč evrov); 

•  zahtevano povprečno stanje obveznih rezerv na denarnem računu pri Banki Slovenije, v višini 13.183 tisoč evrov (2016: 

10.886 tisoč evrov);

•  zavarovanje s premoženjem, vplačano pri klirinških sistemih, v višini 51.909 tisoč evrov (2016: 5.252 tisoč evrov).

V primeru zavarovanja terjatev tujih poslovnih bank na podlagi od banke danih kontra garancij in akreditivov banka tujim 

poslovnim bankam zagotavlja zavarovanje v vrednosti najmanj 100 % vrednosti terjatve, če je terjatev v domači valuti oz. 

v najmanj 125 % vrednosti terjatve, če je terjatev v tuji valuti. Zapadlost zavarovanja mora biti daljša od zapadlosti terjatev 

tujih poslovnih bank.
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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 razpredelnica vzporejanja iz Priloge 

III Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi 

z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje skladno s členom 136(1) in (3) Uredbe 

(EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

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

Pri razvrščanju izpostavljenosti v kategorije izpostavljenosti je banka uporabljala metodo na osnovi uteži tveganja 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 primernih imenovanih pooblaščenih zunanjih bonitetnih institucij (ECAI). 

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

tveganja države, kjer ima dolžnik sedež.

Banka za določanje uteži tveganja uporablja samo dolgoročne bonitetne ocene. Upoštevajo se ratingi zunanje 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 ocene imenovanih 

zunanjih bonitetnih institucij je upoštevala le pri terjatvah v kategoriji izpostavljenosti enot centralne ravni države. Zaradi 

upoštevanja 4. točke 114. člena Uredbe CRR je bila večini izpostavljenostim v tej kategoriji dodeljena utež tveganja 0 %. 

Na dan 31. 12. 2018    

(v tisoč EUR) 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% Drugo Skupaj Od tega 
neocenjeno

Enote centralne 
ravni držav ali 
centralnih bank 252.497 16.921 - - - - - 1.498 - 270.916 270.916

Enote regionalne 
ali lokalne ravni 
držav - 4.171 - - - - - - - 4.171 4.171

Subjekti javnega 
sektorja 33 - - 14.231 - - - - - 14.264 14.264

Institucije - 97.124 - 89 - - - - - 97.213 97.213

Podjetja - - - - - 477.107 - - - 477.107 477.107

Zavarovano s 
hipotekami na 
nepremičnine - - 52.317 142.635 - - - - - 194.952 194.952

Izpostavljenosti 
na drobno - - - - 365.876 - - - - 365.876 365.876

Neplačane 
izpostavljenosti - - - - - 16.261 4.616 - - 20.877 20.877

Izpostavljenosti, 
povezane z 
zelo visokim 
tveganjem - - - - - - 43.233 - - 43.233 43.233

Kolektivni 
naložbeni 
podjemi (KNP) - - - - - 45 - - 6.737 6.782 5.945

Lastniški 
instrumenti - - - - - 1.953 - 6.405 - 8.358 8.358

Druge 
izpostavljenosti 358.363 - - - - 48.396 - - - 406.759 406.759

Skupaj 
izpostavljenost 610.893 118.216 52.317 156.955 365.876 543.762 47.849 7.903 6.737 1.910.508 1.909.671
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Na dan 31. 12. 2017    

(v tisoč EUR) 0% 20% 35% 50% 75% 100% 150% 250% Drugo Skupaj Od tega 
neocenjeno

Enote centralne 
ravni držav ali 
centralnih bank 343.678 18.440 - 5.217 - - - 1.511 - 368.846 368.846

Enote regionalne 
ali lokalne ravni 
držav - 3.475 - - - - - - - 3.475 2.784

Subjekti javnega 
sektorja - - - 14.857 - - - - - 14.857 14.857

Institucije - 187.974 - 3.149 - 372 - - - 191.495 191.495

Podjetja - - - - - 507.693 - - - 507.693 507.693

Zavarovano s 
hipotekami na 
nepremičnine - - 64.350 152.262 - - - - - 216.612 216.612

Izpostavljenosti 
na drobno - - - - 279.010 - - - - 279.010 279.010

Neplačane 
izpostavljenosti - - - - - 21.510 7.161 - - 28.671 28.671

Izpostavljenosti, 
povezane z 
zelo visokim 
tveganjem - - - - - - 39.563 - - 39.563 39.563

Kolektivni 
naložbeni 
podjemi (KNP) - - - - - - - - 6.741 6.741 5.976

Lastniški 
instrumenti - - - - - 518 - 6.314 - 6.832 6.832

Druge 
izpostavljenosti 265.974 - - - - 15.343 - - - 281.317 281.317

Skupaj 
izpostavljenost 609.652 209.889 64.350 175.485 279.010 545.436 46.724 7.825 6.741 1.945.112 1.943.656

Skladno s 4. točko 114. člena Uredbe CRR se namreč izpostavljenostim do enot centralne ravni držav in centralnih 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) 2018 2017

Lastni deleži in zastavljene lastne delnice 26.158 26.158

Neopredmetena sredstva 4.033 3.843

Odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček (l. 2017 80 %) 8.577 8.251

80 % negativnega presežka iz prevrednotenja vrednostnih papirjev - 386

Posebni popravki zaradi kreditnega tveganja - 513

Prilagoditev vrednosti zaradi zahtev po preudarnem vrednotenju 135 109

Odbitne postavke od kapitala 38.903 39.260
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10. Izpostavljenost tržnemu tveganju

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

banka namerava v kratkem roku prodati in/ali katerih namen je zaslužek iz dejanskih ali pričakovanih kratkoročnih spre-

memb med nakupno in prodajno ceno ali iz drugih sprememb cene ali obrestne mere. 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 trgovalne knjige:

•  za pozicijsko tveganje in 

•  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 dolžniške 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 2017 in 2018 banka ni imela dolžniških finančnih instrumentov, namenjenih trgo-

vanju.

Kapitalska zahteva za tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja (v letih 2017 in 

2018 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 po-

zicijsko tveganje, in njihova vsota je enaka znesku presežnih izpostavljenosti 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 po-

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

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

instrumentov na podlagi n-tega neplačila.

(445. člen Uredbe CRR)
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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 upora-

blja enostavni pristop. 

Kapitalska zahteva, izračunana po enostavnem pristopu, je enaka 15 % triletnega povprečja vsote čistih obrestnih in ne-

obrestnih prihodkov. Na dan 31. 12. 2018 je znašala 6.675 tisoč evrov (l. 2017 je znašala 6.313 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 2018 udeležena v kapitalu desetih delniških družb (leta 2017 v kapitalu osmih delniških družb), 

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

31. decembra 2018 znašala 3.735 tisoč evrov, kar je 0,20 % bilančne vsote (2017: 608 tisoč evrov, 0,03 % bilančne vsote). 

Delnice družb Istrabenz, holdinška družba, d. d., Koper, Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana in ZIF Eurofond-1 d. d., Tuzla, 

kotirajo na organiziranem trgu in so vrednotene po enotnem tečaju na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana oz. na Sarajevski 

borzi d. d., Sarajevo, na datum bilance stanja. Dobički in izgube iz naslova vrednotenja po pošteni vrednosti se prikažejo 

v kapitalu 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: 

Finančne naložbe v lastniške vrednostne papir-

je ali deleže v nejavnih družbah: Merkur nepre-

mičnine, d. d., Naklo, Informatika, d. d., Ljubljana, 

Košaki TMI, d. d., Maribor, Bernardin arkade d. d., 

Portorož, SWIFT Belgija, GEN-EL naložbe d.o.o. 

(l. 2017 Merkur nepremičnine, d. d., Naklo, Infor-

matika, d. d., Ljubljana, Košaki TMI, d. d., Maribor, 

Bernardin arkade d. d., Portorož, SWIFT Belgija) 

se ob pridobitvi evidentirajo po svoji nabavni 

vrednosti. Banka upošteva le morebitne pri-

hodke s prejetimi zneski iz razdelitve čistega 

dobička, ki nastane v družbi, v katero vlaga, po 

datumu, ko je bila finančna naložba opravljena. 

Za naložbe v družbah Intereuropa d. d., Koper, 

Informatika, d. d., Ljubljana in Hoteli Bernardin 

d. d., Portorož je banka uporabila interni model. 

Njihova knjigovodska vrednost je enaka pošteni 

vrednosti teh naložb. 

Naložbe v kapital družb, ki banki omogočajo opravljanje storitev (Bankart, d. o. o., Ljubljana, SWIFT Belgija in Sklad za reše-

vanje bank) banka razvršča med strateške naložbe in jih vrednoti po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega 

donosa. Skladno z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB; Uradni list RS, št. 97/14) ima banka tudi na-

ložbo v Sklad za reševanje bank pri Banki Slovenije, ki jo vrednoti po pošteni vrednosti na podlagi vrednosti iz informacije 

prejete od upravljavca.  

Knjigovodska vrednost lastniških deležev (vključno z deležem banke v Skladu za reševanje bank), ki niso vključeni v trgo-

valno knjigo:

Naložbe v kapital  družb Imobilia-GBK, d. o. o., 

Kranj, Hypo leasing d.o.o., Ljubljana, GB Leasing, 

d. o. o., Ljubljana predstavljajo dolgoročne kapi-

talske naložbe v odvisne oz, pridružene družbe. 

Banka je v letu 2018 pridobila lastniški delež 

v družbah Hoteli Bernardin d. d., Portorož, ZIF 

Eurofond-1 d. d., Tuzla in GEN-EL naložbe d. o. 

o.  V letu 2018 je bila družba Mersteel Nepre-

mičnine, d. o. o., Naklo likvidirana in izbrisana iz 

sodnega registra. Učinkov v izkazih banke ni bilo, saj je bila družba evidentirana po vrednosti 0 evrov. 

Več informacij o lastniških vrednostnih papirjih je razkrito v revidiranem letnem poročilu, v pojasnilih »5.5. Finančna sred-

stva, razpoložljiva za prodajo (MRS 39)« in »5.14. Naložbe v kapital odvisnih družb«.

(v tisoč EUR) 2018 2017

Papirji, s katerimi se trguje na borzi:

   Intereuropa, d. d., Koper (IEKG) 1.688 338

   Istrabenz, d. d., Koper (ITBG) 9 9

   Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana (ZVTG) 180 171

   ZIF Eurofond-1, d. d., Tuzla (EFNFRK1) 45 0

1.922 518

Papirji, s katerimi se ne trguje na borzi:

   Informatika, d. d., Ljubljana (INFG) 76 76

   Bernardin arkade, d. d., Portorož (BERR in BERP) 1 1

   Hoteli Bernardin, d. d., Portorož (HBPN) 1.736 0

   SWIFT, La Hulpe, Belgija 13 13

1.826 90

Skupaj 3.735 608

(v tisoč EUR) 2018 2017

   Sklad za reševanje bank 6.737 6.741

   Bankart, d. o. o., Ljubljana 150 150

   Imobilia-GBK, d. o. o., Kranj 2.521 2.430

   GB Leasing, d. o. o., Ljubljana 3.800 3.800

   Hypo leasing, d. o. o., Ljubljana 84 84

13.292 13.205
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13. Izpostavljenost obrestnemu tveganju pri postavkah,  
ki niso vključene v trgovalno knjigo

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. a člen Uredbe CRR)

Banka ima vzpostavljen sistem za spremljanje obrestnega tveganja z namenom zagotavljanja ustreznega nivoja neto obre-

stnih prihodkov in ustreznega nivoja kapitala banke v okolju spreminjajočih se obrestnih mer. Politika banke je, da se redno 

spremlja in nadzira izpostavljenost banke obrestnemu tveganju ter da se razvijajo scenariji razvoja obrestnih mer in pripravi-

jo ukrepi za primere gibanj obrestnih mer, ki bi resno negativno vplivali na neto obrestne prihodke in na kapital banke.

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 

Banka je kot obrestno občutljive postavke brez pogodbene ročnosti identificirala:

•  vpogledne vloge, kamor sodijo stanja na transakcijskih računih, pri prebivalstvu pa še hranilne vloge oziroma varčevalni 

računi v delu, ki je vpogleden,

•  vloge na odpoklic, kamor  uvršča vloge na odpoklic pravnih oseb,

•  limite na transakcijskih računih in revolving posojila.

Banka skladno z interno metodologijo mesečno izračunava stabilnost vpoglednih vlog in najmanj enkrat letno analizira tudi 

spremembe obsega in karakteristike vpoglednih vlog ter vpliv gibanj na njihovo stabilnost. Glede na ugotovitve analize 

se banka lahko odloči, da del vpoglednih vlog obravnava kot 'non-core' vpogledna sredstva in jih prerazporedi v ustrezne 

časovne žepke krajše ročnosti. Upoštevaje dejstvo, da se obrestne mere za vpogledne vloge ne spreminjajo v enakem ob-

segu oziroma razmerju kot se spreminjajo druge tržne obrestne mere, banka vpogledne vloge obravnava konzervativno in 

jih v časovne žepke razvršča glede na njihovo stabilnost. Nestabilni del je razporejen v žepek obrestno občutljivih postavk 

z zapadlostjo do enega meseca ter stabilni del v preostale žepke z zapadlostjo do pet let. S to porazdelitvijo se predpo-

stavlja, da bo največ vpoglednih vlog v primeru nenadne neugodne spremembe vseh obrestnih mer ob nespremenjenih 

internih obrestnih merah za vpogledne vloge, dvignjenih v prvem letu, nato pa po vsako leto v linearno padajočem trendu.

Vloge na odpoklic pravnih oseb banka analizira enkrat letno in na podlagi rezultatov analize glede obsega in ročnosti teh 

vlog presoja o načinu obravnave v okviru sistema upravljanja obrestnih tveganj po kriteriju materialnosti njihovega vpliva 

na obrestne pozicije.

Banka spremlja tudi izkoriščenost limitov na transakcijskih računih, ki je stabilna in z vidika obrestnega tveganja nima 

pomembnega vpliva.

Kot postavke z vgrajenimi opcijami so opredeljeni predvsem dolgoročni krediti z nespremenljivo obrestno mero. Na pod-

lagi analize predčasnih vračil je bilo ugotovljeno, da je delež izkoriščenja opcije predčasnega poplačila na ravni celotnega 

kreditnega portfelja nizek, zato se pri razvrstitvi postavk v časovne košarice možnih predčasnih poplačil ne upošteva. Dol-

goročni krediti, vezani na spremenljivo obrestno mero, so tako pri fizičnih kot tudi pri pravnih osebah v časovne košarice 

uvrščeni na podlagi ponovnega določanja obrestnih mer. Ti krediti so tako z vidika izpostavljenosti spremembi obrestnih 

mer obravnavani kot kratkoročni, zato je verjetnost da bi prišlo do predčasnega poplačila še pred ponovno spremembo 

obrestnih mer, majhna.

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 obrestne mere, so 

razkrite v revidiranem letnem poročilu v pojasnilu »7.2.2. Obrestno tveganje«.
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14. Politika prejemkov

(450. člen Uredbe CRR)

14.1. Informacija o procesu odločanja, ki se uporablja pri določanju politike prejemkov
(450. a člen Uredbe CRR)

Gorenjska banka, d. d., Kranj ima od marca 2018 sprejeto novo Politiko prejemkov Gorenjske banke, d. d., Kranj (v na-

daljevanju: Politika prejemkov), ki upošteva Smernice o preudarnih politikah prejemkov (izdala EBA 22. 6. 2016). Poleg 

Politike prejemkov ima banka tudi Kriterije za določitev variabilnih prejemkov (v nadaljevanju: Kriteriji) v skladu s Politiko 

prejemkov Gorenjske banke, d. d., Kranj,  Usmeritve v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov 

(sprejela Banka Slovenije 22. 11. 2016) pa so bile vgrajene v Politiko prejemkov konec leta 2017.

Politika prejemkov je skladno z določili 169. in 170. člena ZBan-2 oblikovana na ravni skupine in vključuje vse oblike nepo-

srednih ali posrednih finančnih in nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so zaposleni upravičeni na podlagi sklenjenih 

pogodb z banko ali drugo osebo v isti skupini.  

Banka pri določanju politike in praks prejemkov upošteva naslednja načela Politike prejemkov:

•  politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tveganj tudi spod-

buja (ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki presega raven sprejemljivega tveganja za banko),

•  politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi banke ter vključuje ukrepe 

za preprečevanje nasprotja interesov,

•  zaposleni, ki opravljajo kontrolne funkcije, so neodvisni od organizacijskih enot, ki jih nadzorujejo, ter imajo ustrezne 

pristojnosti in prejemajo prejemke glede na doseganje ciljev, povezanih z njihovimi funkcijami, neodvisno od uspešnosti 

poslovnih področij, ki jih nadzirajo,

•  politika prejemkov jasno razlikuje med merili za določanje fiksnega prejemka ter  variabilnega prejemka,

•  variabilni del prejemka temelji na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove organizacijske enote ter splo-

šnega poslovnega rezultata banke,

•  variabilni prejemek vsakega posameznika ne presega 100 odstotkov fiksnega prejemka tega posameznika,

•  najmanj 40 odstotkov variabilnega prejemka vsakega posameznika je odloženih in se jih izplača zaposlenemu na dan 

3. obletnice izplačila prvega dela variabilnega prejemka, vsakič pa se del variabilnega prejemka izplača tudi v alterna-

tivnem finančnem instrumentu z zapadlostjo dveh let, 

•  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, organizacijske enote banke in posameznika,

•  v Politiki prejemkov ima banka vzpostavljena pravila o sistemu zmanjšanja variabilnega prejemka 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 morebitnih kršitev v banki.

Banka s politiko prejemkov zagotavlja, da so prejemki zaposlenih v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, naloga-

mi, izkušnjami in odgovornostjo ter finančnim stanjem banke.

Razmerja med fiksnim in variabilnim delom prejemka so uravnotežena tako, da višina celotnih prejemkov zaposlenega 

ni pomembno odvisna od variabilnega dela, hkrati pa še vedno predstavlja učinkovit način spodbujanja zaposlenega za 

doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela. 

Politiko prejemkov banka uporablja skladno s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij 

zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij, in predstavlja normativni okvir 

za sklepanje pogodb z:

•  upravo banke,

•  višjim vodstvom banke (izvršnimi direktorji ter direktorji sektorjev),

•  direktorji in prokuristi odvisnih družb.
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Politika prejemkov predstavlja normativni okvir za sklepanje pogodb s člani uprave banke, izvršnimi direktorji, direktorji 

sektorjev v banki, direktorji ter prokuristi odvisnih družb.

Osebni prejemek uprave, višjega vodstva banke ter direktorjev in prokuristov odvisnih družb se deli na fiksni in variabilni 

del.

Fiksni prejemek predstavlja dovolj visok delež v celotnih prejemkih zaposlenega, da lahko banka izvaja popolnoma prila-

godljivo politiko variabilnega prejemka, vključno z možnostjo njegovega neizplačila.

Nadzor nad prejemki opravlja Kadrovska komisija, ki jo sestavljajo trije člani, ki so hkrati člani Nadzornega sveta. Sestava 

komisije je skladna z določili 49. člena ZBan-2. 

Vloga Kadrovske komisije v funkciji komisije za prejemke

V Gorenjski banki vlogo komisije za prejemke opravlja Kadrovska komisija in ima v tej vlogi naslednje naloge:

• odgovorna je za pripravo odločitev o prejemkih, ki jih sprejme Nadzorni svet, zlasti za zaposlene, katerih poklicne dejav-

nosti pomembno vplivajo ali bi lahko pomembno vplivale na profil tveganosti institucije,

•  zagotavlja podporo in svetovanje nadzornemu svetu v zvezi z oblikovanjem politike prejemkov in predlaga njene spre-

membe,

•  ocenjuje sisteme in mehanizme, da sistem prejemkov ustrezno upošteva vse vrste tveganj, ravni likvidnosti in kapitala 

in je nasploh skladen s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj,

•  da je politika prejemkov skladna s poslovno strategijo, cilji, korporativno kulturo in vrednotami ter dolgoročnimi interesi 

institucije,

• ocenjuje doseganje ciljev uspešnosti v skladu s sprejetimi internimi metodologijami in predlaga naknadno prilagoditev 

dodeljenih variabilnih prejemkov tveganjem, vključno z uporabo določil o sistemu malusa (zmanjšanja) in vračila sred-

stev,

•  izvajati testiranja meril za določanje variabilnih prejemkov in meril za prilagoditve variabilnih prejemkov na podlagi re-

zultatov realiziranih tveganj,

•  neposredno nadzira prejemke višjih uslužbencev v neodvisnih kontrolnih funkcijah.

V letu 2018 se je Kadrovska komisija sestala na enajstih rednih sejah in štirih korespondenčnih sejah, v letu 2017 pa se je 

sestala na štirih rednih sejah in imela eno korespondenčno sejo.

14.2. Informacije o povezavi med plačilom in uspešnostjo 
(450. b člen Uredbe CRR)

Banka je skladno s Politiko prejemkov sprejela Kriterije za določitev variabilnih prejemkov. S kriteriji 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, višjega vodstva banke, direktorjev in prokuristov odvisnih družb je odvisna od 

naslednjih kriterijev:

•  kriterija uspešnosti na osnovi doseganja individualnih ciljev (določeni so na osnovi letnih pogovorov s predpostavljenimi 

in zajemajo ključne aktivnosti ali projekte posameznikov),

•  kriterija uspešnosti na osnovi merljivih letnih ciljev (merljivi cilji so določeni za poslovna področja in obsegajo določanje 

vrednostnih obsegov, števila poslov, planiranih prihodkov in stroškov ipd.),

•  kriterija uspešnosti na osnovi poslovanja banke kot celote (vključujejo doseganje planiranih prihodkov, stroškov in čiste-

ga dobička).
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Izračunane ocene uspešnosti na osnovi doseganja individualnih ciljev, merljivih ciljev in uspešnosti poslovanja banke kot 

celote so osnova za določitev skupne ocene uspešnosti. Skupna ocena uspešnosti je osnova za določitev višine variabil-

nega dela prejemkov skladno s spodnjo preglednico.

Število bruto fiksnih mesečnih prejemkov

Skupna ocena uspešnosti v % 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:

•  petkratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika, ki ima določene merljive letne cilje;

• štirikratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika iz organizacijske enote, ki nima do-

ločenih letnih merljivih ciljev.

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 je izpolnjen, če so vsi planirani cilji (kazalnik, kategorija) poslovanja banke kot celote doseženi. V na-

sprotnem primeru nadzorni svet presodi, ali je pogoj vzdržnosti kljub temu izpolnjen in se variabilni prejemki lahko določijo 

in izplačajo.

O variabilnem delu prejemkov članov uprave banke na predlog Kadrovske komisije odloča nadzorni svet, za višje vodstvo, 

direktorje in prokuriste odvisnih družb pa odloča uprava. Kadrovska komisija pa je seznanjena s podrobnim poročilom o 

izplačilu prejemkov višjega vodstva banke.

V primeru, 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 izraženim apetitom po prevzemanju tveganj, se variabilni del prejemkov ne določi in ne izplača. Skladnost prevzemanja 

tveganj z izraženim apetitom po prevzemanju tveganj banka ugotavlja z doseganjem v Izjavi o apetitu po tveganjih opre-

deljenih kazalnikov, ki se spremlja in prikazuje v Poročilu o upravljanju s tveganji in ga kvartalno obravnava nadzorni svet. 

Variabilni del prejemkov se ne določi in ne izplača, če banka presega referenčno vrednost dveh od prikazanih indikatorjev 

apetita po tveganjih, ki so določeni v Izjavi o apetitu po tveganjih.

Nadzorni svet (za upravo) oz. uprava (za višje vodstvo, direktorje in prokuriste odvisnih družb) lahko določi, da se variabilni 

del prejemkov ne določi in ne izplača, če bi banka zaradi določitve in izplačila variabilnega dela utrpela izgubo iz tekočega 

poslovanja, ali pa določi sorazmerno manjši znesek variabilnih prejemkov, ki je skladen s poslovnim in finančnim načrtom 

banke oziroma načrtovanimi postavkami za variabilni del prejemkov.

Če se pri merljivih kriterijih uspešnosti (merljivih kriterijih organizacijskih enot, odvisnih družb in kriterijih uspešnosti poslo-

vanja 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.

Skladno z opisanimi značilnostmi in določili Politike prejemkov je banka v letu 2018 določila variabilni prejemek 32 članom 

višjega vodstva banke, direktorjem, prokuristom odvisnih družb ter  članom uprave. 
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14.3. Najpomembnejše značilnosti zasnove sistema prejemkov
(450. c člen Uredbe CRR)

O variabilnem delu prejemkov za predsednika uprave in člane uprave banke na predlog Kadrovske komisije odloča nad-

zorni svet. Variabilni del prejemkov zapade v izplačilo, skladno s pogoji Politike prejemkov, po potrditvi letnega poročila 

na nadzornem svetu banke oziroma najkasneje do 30. 6. v tekočem letu za preteklo leto. O variabilnih prejemkih višjega 

vodstva banke, direktorjev in prokuristov odvisnih družb odloča uprava družbe skladno s Kriteriji za določitev variabilnih 

prejemkov in o določitvi in dodelitvi poroča Kadrovski komisiji.

Do variabilnega dela so upravičeni vsi, ki so bili v obravnavanem obdobju zaposleni v banki. Višina variabilnega dela se 

izračuna sorazmerno z njihovo prisotnostjo v tem obdobju.

Sektor organizacije, kadrov in splošnih poslov v sodelovanju z drugimi sektorji izračuna skupno oceno uspešnosti za pred-

sednika uprave in člane uprave banke v preteklem letu skladno s Kriteriji za določitev variabilnih prejemkov.

Skupno oceno uspešnosti predsednika in članov uprave na predlog Kadrovske komisije potrdi nadzorni svet.

Če predsednik oz. član uprave banke ne doseže najmanj 90 % ocene uspešnosti na osnovi individualnih letnih ciljev, ni 

upravičen do variabilnega prejemka.

Variabilni del prejemka se določi na osnovi izračunane skupne ocene uspešnosti za predsednika in člane uprave na osnovi 

ocene uspešnosti doseganja individualnih letnih ciljev, merljivih letnih ciljev in uspešnosti poslovanja banke kot celote, ki jo 

obravnava Komisija za kadrovske zadeve ter predlaga dokončni predlog v potrditev nadzornemu svetu. Velikost variabil-

nega prejemka je merjena s številom povprečnih fiksnih mesečnih bruto prejemkov predsednika oz. člana uprave banke 

v zadnjih treh mesecih in je določena, v odvisnosti od skupne ocene, kot izhaja iz notranjih aktov v banki. Variabilni del 

prejemka višjega vodstva banke, direktorjev in prokuristov odvisnih družb se določi na osnovi ocene uspešnosti dosega-

nja individualnih letnih ciljev posameznika, merljivih letnih ciljev organizacijske enote (merljive letne cilje imajo določene 

direktorji komercialnih organizacijskih enot) ter uspešnosti poslovanja banke kot celote in se za vsakega posameznika 

izračuna skladno s Kriteriji za določitev variabilnih prejemkov.

Ocena uspešnosti se opravi enkrat letno. Opis meril za ocenjevanje uspešnosti in prilagoditev zaradi tveganj je naveden 

v točki 14.5. teh razkritij.

Politika variabilnih prejemkov zagotavlja, da zaposleni v kontrolnih funkcijah niso plačani v odvisnosti od uspešnosti po-

slovnih enot. Njihova skupna uspešnost, ki je osnova za določanje variabilnega prejemka, je odvisna od doseganja indivi-

dualnih ciljev, ki odražajo predvsem uspešnost izvajanja zaupane kontrolne funkcije in od doseganja ciljev banke kot ce-

lote. Pri izračunu skupne uspešnosti predstavlja ocena izpolnjevanja individualnih ciljev 2/3, ocena uspešnosti poslovanja 

banke kot celote pa 1/3 skupne ocene.

Banka na osnovi določitve variabilnega dela prejemka izplača upravičencu 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 upravičencu na dan 3. obletnice izplačila prvega  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.

Banka uporablja načelo sorazmernosti skladno z usmeritvami Banke Slovenije. Banka Slovenije v usmeritvah navaja, da 

glede na splošne gospodarske razmere in razmere v bančnem sistemu skupni variabilni prejemek na zaposlenega v po-

sameznem letu, ki ne presega zneska 50.000 EUR bruto, ne predstavlja zneska za katerega veljata 7. in 8. točka prvega 

odstavka 170. člena ZBan-2 in se zato lahko izplača posamezniku v gotovini. Navedeno velja za variabilne prejemke, ki so 

določeni za upravo, višje vodstvo banke, direktorje odvisnih družb in prokuriste odvisnih družb.

Banka lahko odloži izplačilo odloženega variabilnega dela prejemka iz prejšnjega odstavka, če ne izpolnjuje meril uspe-

šnosti poslovanja kot celota, o čemer odloči nadzorni svet.
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Banka mora odložiti izplačilo odloženega variabilnega dela prejemka, če ne dosega ali zagotavlja predpisane ravni kapita-

la oziroma kapitalske ustreznosti skladno z zakonodajo, ki ureja poslovanje bank in podzakonskimi predpisi. Odlog izplačil 

traja vse do izpolnitve zakonskih zahtev.

Kadrovska komisija enkrat letno na osnovi povratnega testiranja ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za izplačilo variabilnega 

dela prejemkov. V primeru nastopa naslednjih okoliščin:

•  znakov hujšega malomarnega ravnanja in napak zaradi kršitev zunanje in notranje regulative;

•  znatnega poslabšanja poslovanja organizacijske enote ali banke kot celote;

•  neustreznega upravljanja tveganj na določenem področju oziroma posamezni organizacijski enoti;

•  zahtevi po povečanju kapitalske zahteve zaradi povečanja tveganj v zvezi z določeno dejavnostjo oziroma organizacij-

sko enoto in

•  regulatornih sankcij kot posledica neustreznega ravnanja zaposlenih.

mora Kadrovska komisija odločati o morebitnem znižanju, odpravi ali vračilu variabilnega dela prejemkov.

Članom uprave in višjemu vodstvu banke pripada odpravnina skladno z določili veljavne pogodbe o zaposlitvi. Odpravnina 

se ne sme dodeliti v primeru očitne neuspešnosti zaposlenega in v primeru, kadar zaposleni zaposlitev odpove prostovolj-

no, ker sprejme drugo delovno mesto. Odpravnina se lahko določi in izplača, če nastopijo razlogi, ki jih opredeljuje zakon 

in največ do višine, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja delovna razmerja.

Odpravnina lahko vključuje plačila zaradi predčasne izgube mandata v naslednjih primerih:

• če institucija prekine pogodbe zaposlenih zaradi neuspešnosti poslovanja institucije,

• če gre za prekinitev pogodbe zaradi zmanjšanja obsega dejavnosti ali prenosa dejavnosti na drug subjekt,

• če gre za poravnavo v primeru morebitnega ali dejanskega delovnega spora, da se prepreči odločanje na sodišču.

Kadar banka dodeli odpravnino iz predhodnega odstavka, mora pristojnemu organu (Banki Slovenije) predstaviti razloge 

za odpravnino ter dokazati primernost meril za določanje zneska odpravnine in primernost dodeljenega zneska.

Odpravnina v nobenem primeru ne sme presegati maksimalnega zneska iz zakona, ki določa odpravnine za zaposlene. 

Odpravnino se šteje kot variabilni prejemek in izplača v skladu z določili Smernic o preudarnih politikah prejemkov.

14.4. Razmerje med fiksnimi in variabilnimi prejemki 
(450. d člen Uredbe CRR)

Razmerja med fiksnim in variabilnim delom prejemka so uravnotežena tako, da višina celotnih prejemkov zaposlenega 

ni pomembno odvisna od variabilnega dela, hkrati pa še vedno predstavlja učinkovit način spodbujanja zaposlenega za 

doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela. Izračunane ocene uspešnosti na osnovi doseganja individualnih 

ciljev, merljivih ciljev in uspešnosti poslovanja banke kot celote so osnova za določitev skupne ocene uspešnosti. Skupna 

ocena uspešnosti je osnova za določitev višine variabilnega dela prejemkov skladno s preglednico iz točke 14.2. Variabilni 

del osebnega prejemka je v skladu s Politiko prejemkov in Kriteriji za določitev variabilnih prejemkov izračunan na osnovi 

kriterijev in v nobenem primeru ne sme presegati:

•  petkratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika, ki ima določene merljive letne cilje;

•  štirikratnika povprečnega fiksnega mesečnega osebnega prejemka posameznika iz organizacijske enote, ki nima dolo-

čenih letnih merljivih ciljev.

Na osnovi navedenega variabilni prejemki posameznika, ki so izračunani na osnovi skupnih ocen uspešnosti v skladu 

s Kriteriji za določitev variabilnih prejemkov, ne presegajo 5/12 oziroma 4/12 letnega fiksnega prejemka posameznika. 

Glede na to, da je lahko posameznik upravičen tudi do variabilnega prejemka iz drugih naslovov (na primer odpravnina 

ali odškodnina), sektor, ki je odgovoren za kadrovsko področje, zagotavlja, da variabilni prejemki posameznika skupaj v 

nobenem primeru ne presegajo 100 % fiksnega prejemka.

V nadaljevanju so v obliki preglednice prikazana razmerja med fiksnimi in variabilnimi sestavinami celotnih prejemkov na 

konsolidirani ravni ločeno za nadzorni svet, upravo, poslovna področja, korporativne funkcije in kontrolne funkcije. V pre-

glednici so zajeti vsi zaposleni, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije. 
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Omenjena kategorija zajema upravo banke in vse člane višjega vodstva. Poimenski seznam prejemkov članov uprave in 

nadzornega sveta po različnih kategorijah je objavljen  tudi v revidiranem  letnem poročilu za leto 2018 v pojasnilu »6.4. 

Bruto prejemki članov Uprave, Nadzornega sveta in komisij ter delavcev, zaposlenih po individualni pogodbi«.

v tisoč EUR 
 

Fiksni 
prejemki

Variabilni prejemki, dodeljeni v letu 2018 
za poslovno leto 2017 

Razmerje 
med 

fiksnim in 
variabilnim 

delom

Povračila 
stroškov

Zavarovalne 
premije

Druga 
plačila

Skupaj

Izplačilo v 
gotovini

Izplačilo v 
finančnih 

instrumentih

Odloženi 
prejemek

vodstvena 
funkcija 
(uprava):  
4 delavci 422,4 82,4 82,4 109,8 1 : 0,65 2,3 17,6 91,9 808,8

bančništvo 
na drobno:  
9 delavcev 589,0 100,7 73,6 75,1 1 : 0,42 24,0 16,2 11,4 890,1

neodv. 
funkcije notr. 
kontrol:  
6 delavcev 524,6 71,1 1 : 0,14 41,2 15,1 0,0 652,1

upravljanje 
premoženja: 
3 delavci 179,7 38,5 1 : 0,21 5,8 6,2 4,9 235,0

korporativna 
funkcija:  
4 delavci 257,7 51,1 1 : 0,20 15,4 8,9 0,0 333,2

drugo:  
8 delavcev 480,5 72,2 1 : 0,15 18,6 12,3 8,8 592,3

Skupaj  
34 delavcev 2.453,9 415,9 156,0 185,0  107,4 76,3 117,0 3.511,5

nadzorni 
svet:  
9 članov 110,1     49,1 1,7 0,0 160,9

Skupaj 2.564,0 415,9 156,0 185,0  156,5 78,0 117,0 3.672,4

Opomba: Banka ima v kategoriji zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti vplivajo na tveganost, vključene člane uprave in višje vodstvo, kar po stanju na dan 31.12.2018 znaša 
25 zaposlenih. Večje število zaposlenih v tabeli je rezultat fluktuacije med letom. 

Ugotavljanje skupne uspešnosti posameznikov, ki poteka v skladu z metodologijo, opredeljeno v Kriterijih za določitev 

variabilnih prejemkov, je potrebno izvesti na osnovi podatkov za preteklo leto iz revidiranega letnega poročila banke naj-

kasneje do 30. 6. v tekočem letu. Banka je ocenjene stroške za obračun variabilnih prejemkov vkalkulirala med stroške 

dela.  

14.5. Informacije o merilih uspešnosti, na katerih temelji pravica do delnic, opcij ali 
variabilnih sestavin prejemkov

(450. e člen Uredbe CRR)

Politika prejemkov Gorenjske banke, d. d., Kranj in Kriteriji za določitev variabilnih prejemkov določajo nabor kazalnikov in 

metodologijo, na osnovi katerih se izračunava ocena uspešnosti, na osnovi katere se določa in dodeli variabilni prejemek. 

Za določitev ocene uspešnosti predsednika in članov uprave banke, ki služi kot osnova za določitev variabilnega prejemka 

v skladu s Politiko prejemkov v Gorenjski banki, d. d., Kranj (v nadaljevanju Politika prejemkov), se uporabljajo naslednji 

kriteriji oziroma merila:

•  kriteriji uspešnosti na osnovi doseganja individualnih ciljev: individualni cilji so določeni na začetku poslovnega leta, pri 

čemer so cilji z upravo določeni s strani NS, višje vodstvo pa jih uskladi in določi s pristojnim članom uprave;
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•  kriteriji uspešnosti na osnovi merljivih letnih ciljev: uporabljajo se številni kvantitativni kriteriji tako za upravo kot tudi za 

višje vodstvo in uprave podrejenih družb kot na primer obseg vezanih depozitov, obseg bruto kreditov posameznim 

segmentom strank, delež NPE na kreditni portfelj, rast NPE glede na predhodno leto, realizirani obsegi ostalih produktov 

itn., pri čemer je za vsakega posameznika upoštevan tudi vidik tveganj z opredelitvijo ustreznega kazalnika;

•  kriteriji uspešnosti na osnovi poslovanja banke kot celote: obseg čistih obresti in opravnin, doseganje planiranih stro-

škov, RORAC, obseg NPE/tvegano aktivo.

Izpolnjevanje kriterijev uspešnosti se določi z odstotno oceno njihove realizacije. Banka na osnovi določitve variabilnega 

dela prejemka (v skladu z metodologijo iz Kriterijev za določitev variabilnih prejemkov) izplača posamezniku 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 posamezniku na dan 3. obletnice izplačila prvega 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. Opisani način izplačevanja 

variabilnih prejemkov je določen s Politiko prejemkov, banka pa lahko uporabi načela sorazmernosti v skladu z Usmeritvijo 

Banke Slovenije z dne 22. 11. 2016, po kateri skupni variabilni prejemek na zaposlenega v posameznem letu, ki ne presega 

zneska 50.000 EUR bruto, ne predstavlja zneska, za katerega veljata 7. in 8. točka prvega odstavka 170. člena ZBan-2, in 

je zato lahko izplačan posamezniku v gotovini. Uporaba načela sorazmernosti je prav tako določena v Politiki prejemkov 

Gorenjske banke, d. d., Kranj.

Značilnosti finančnega instrumenta so določene s Politiko prejemkov v Gorenjski banki, d. d., Kranj in so skladne s 4. čle-

nom Uredbe EU št. 527/2014. Banka uporablja za delno plačilo variabilnega prejemka samo en finančni instrument za vse 

upravičence v enakem razmerju.

14.6. Glavni parametri in utemeljitve za vsako shemo variabilnih sestavin in drugih 
nedenarnih ugodnosti

(450. f člen Uredbe CRR)

Politika prejemkov predvideva določitev in dodelitev variabilnih prejemkov uprave in višjega vodstva v skladu z načeli iz 

Politike prejemkov in Kriteriji za določitev variabilnih prejemkov na osnovi mere uspešnosti posameznika. Poleg navede-

nega lahko uprava banke članom višjega vodstva banke, direktorjem in prokuristom odvisnih družb v primeru izrazitega 

angažiranja in ob izrednih dosežkih v okviru nalog in projektov, ki jih izvajajo, odobri enkratno nagrado, ki se šteje kot va-

riabilni prejemek. Za izjemne delovne rezultate oz. doseganje najvišje mogoče ocene se posameznika lahko nagradi tudi 

z drugimi oblikami stimulacije (dodatni dnevi letnega dopusta, plačilo stroškov šolanja, zdravljenja itd.). Politika prejemkov 

v Gorenjski banki ne predvideva drugih plačil posameznikom, katerih poklicne dejavnosti imajo pomemben vpliv na tve-

ganja, ki bi bili lahko opredeljeni kot variabilni prejemki, razen odpravnin, ki pa so usklajene z določili Smernic o preudarnih 

politikah prejemkov.

V okviru poročila, ki ga uprava banke predloži Kadrovski komisiji, je potrebno poročati za vsakega zaposlenega, katerih 

poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije, o skupnem znesku variabilnega prejemka. Uprava 

banke v preteklem obdobju ni odobrila enkratnih nagrad oziroma drugih oblik stimulacije.

14.7. Združene kvantitativne informacije o prejemkih, razčlenjene po področjih poslovanja
(450. g člen Uredbe CRR)

Združene kvantitativne informacije za člane nadzornega sveta o prejetih prejemkih v letu 2018 so navedene v tabeli v 

točki 14.4. Podroben pregled prejemkov posameznih članov uprave in  NS je predstavljen v tabelarični obliki v Letnem 

poročilu za leto 2018 v pojasnilu »6.4. Bruto prejemki članov Uprave, Nadzornega sveta in komisij ter delavcev, zaposlenih 

po individualni pogodbi«.



Gorenjska banka, d.d., Kranj in Skupina Gorenjska banka Kranj | Razkritja dodatnih informacij za leto 201859

14.8. Združene kvantitativne informacije o prejemkih, razčlenjenih glede na višje vodstvo, 
zaposlene in nadzorni svet, katerih dejavnosti imajo pomemben vpliv na profil tveganosti 
banke in celotni prejemek vsakega člana upravljalnega organa ali višjega vodstva

 (450. h člen Uredbe CRR)   

14.8.1. Zneski prejemkov za finančno leto, razdeljeni na fiksne in variabilne prejemke in  število 

upravičencev

Združene kvantitativne informacije so prikazane v tabeli v točki 14.4. teh razkritij. Gre za variabilne prejemke, ki so bili 

določeni v letu 2018 na osnovi revidiranih podatkov za leto 2017. Variabilni prejemki na osnovi rezultatov v letu 2018 še 

niso bili določeni.

14.8.2. Zneski in oblika variabilnih prejemkov, ločeno na gotovino, delnice, z delnicami povezane 

instrumente in druge vrste teh prejemkov

Prikazano v tabeli v točki 14.4. teh razkritij.

14.8.3. Zneski neporavnanih odloženih prejemkov, ločeno na del z in del brez dodeljene pravice do izplačila

Stanje neizplačanih glavnic v alternativnem instrumentu in odloženem plačilu na dan 31. 12. 2018     

 Neizplačane glavnice

zadolžnica odloženi del skupaj

vodstvena funkcija (uprava): 2 delavca 132.840 177.120 309.960

bančništvo na drobno: 2 delavcev 73.605 75.140 148.745

neodv.funkcije notr.kontrol: 0 delavcev -  - -

upravljanje premoženja: 0 delavci - - -

korporativna funkcija: 0 delavci - - -

drugo: 0 delavcev - - -

Skupaj 4 delavci 206.445 252.260 458.705

14.8.4. Zneski odloženih prejemkov, dodeljeni v finančnem letu, izplačani in zmanjšani s prilagoditvijo glede 

na uspešnost 

V letu 2018 ni bilo takih izplačil.

14.8.5. Novi pogodbeno vnaprej dogovorjeni variabilni prejemki in odpravnine v finančnem letu in število 

upravičencev do teh plačil

Banka ni imela nobenega vnaprej dogovorjenega variabilnega prejemka v letu 2018. 
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14.8.6. Zneski odpravnin, dodeljenih med finančnim letom, število upravičencev in najvišja takšna dodelitev 

posamezni osebi

Izplačane odpravnine v letu 2018 

 Odpravnine

vodstvena funkcija (uprava): 2 delavca 185.977

bančništvo na drobno: 1 delavcev 71.100

neodv.funkcije notr.kontrol: 0 delavcev -

upravljanje premoženja: 0 delavci -

korporativna funkcija: 0 delavci -

drugo: 1 delavec 20.262

Skupaj 4 delavci 277.339

V letu 2018 so bile izplačane odpravnine v višini 277.399 EUR za štiri osebe. Najvišja odpravnina po posamezniku je zna-

šala 106.272 EUR.

14.9. Število posameznikov, ki se jim izplača 1 milijon EUR ali več
 (450. i člen Uredbe CRR)

Banka nima posameznikov, ki se jim izplača najmanj milijon evrov.

 

14.10. Celotni prejemek vsakega člana upravljalnega organa
   (450. j člen Uredbe CRR)

Celotni prejemki posameznega člana upravljalnega organa so navedeni v Letnem poročilu za leto 2018, v pojasnilu »6.4. 

Bruto prejemki članov Uprave, Nadzornega sveta in komisij ter delavcev, zaposlenih po individualni pogodbi«.
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15. Finančni vzvod

Namen količnika finančnega vzvoda je omejitev velikosti bančnih bilanc s posebnim poudarkom na izpostavljenostih, 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 in 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 odstopa-
nja oziroma prehodne določbe iz poglavij 1 in 2 dela 10 Uredbe CRR. Navedeno velja za leto 2017, medtem ko v letu 2018 
odstopanja in prehodne določbe za banko niso več relevantne.

Količnik finančnega vzvoda banke, izračunan skladno z usmeritvami iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/62, znaša 
9,33 % in je nad pragom 3 %, ki ga je določil Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) (l. 2017 8,85 % ob upoštevanju pre-
hodnih določb oziroma 9,08 % ob polni uveljavitvi, brez upoštevanja prehodnih določb).

Banka je za izpolnitev obveznosti glede razkrivanja informacij o finančnem vzvodu uporabila predloge iz izvedbene ured-
be za razkritje količnika finančnega vzvoda. Za leto 2017 je v stolpcu A uporabljena mera kapitala temeljni kapital, v stolp-
cu 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.

Na dan 31. 12. 2018

Razpredelnica LRSum: Povzetek uskladitve računovodskih sredstev in mere skupne izpostavljenosti za izračun 
količnika finančnega vzvoda

Zaporedna številka postavke in naziv postavke

1 Vsa sredstva glede na objavljene računovodske izkaze 1.831.533

6 Prilagoditev za zunajbilančne postavke (tj. konverzija v kreditne nadomestitvene vrednosti zunajbilančnih izpostavljenosti) 97.014

7 Druge prilagoditve (51.663)

8 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda 1.876.884

Predloga LRCom: Količnik finančnega vzvoda – usklajeno razkritje; mera skupne izpostavljenosti za izračun ko-
ličnika finančnega vzvoda po CRR

Zaporedna številka postavke in naziv postavke

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) 1.818.773

2 (Zneski sredstev, ki se odbijejo pri določanju temeljnega kapitala) (38.903)

3 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih instrumentov, poslov financiranja vrednostnih 
papirjev in fiduciarnih sredstev) (vsota vrstic 1 in 2) 1.779.870

Druge zunajbilančne izpostavljenosti

17 Zunajbilančne izpostavljenosti pri bruto hipotetičnem znesku 289.011

18 (Prilagoditev za konverzijo v kreditne nadomestitvene vrednosti) (191.997)

19 Druge izpostavljenosti za zunajbilančne postavke (vsota vrstic 17 in 18) 97.014

Kapital in mera skupne izpostavljenosti

20 Temeljni kapital 175.195

21 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda (vsota vrstic 3, 19) 1.876.884

Količnik finančnega vzvoda

22 Količnik finančnega vzvoda, v % 9,33

Izbira prehodnih ureditev in znesek fiduciarnih postavk, za katere je bilo odpravljeno pripoznanje

(451. člen Uredbe CRR)
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Predloga LRSpl: Razdelitev bilančnih izpostavljenosti; mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finanč-

nega vzvoda po CRR 

Zaporedna številka postavke in naziv postavke

EU-1 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih instrumentov, poslov financiranja vrednostnih 
papirjev in izvzetih izpostavljenosti), od katerih: 1.779.870

EU-3 Izpostavljenosti v netrgovalni knjigi, od katerih: 1.779.870

EU-5 Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države 287.816

EU-7 Institucije 97.130

EU-8 Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine 192.613

EU-9 Izpostavljenosti na drobno 358.736

EU-10 Izpostavljenosti do podjetij 409.204

EU-11 Neplačane izpostavljenosti 18.269

EU-12 Druge izpostavljenosti 416.102

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 2018 dosegal visoke ravni, kot je razvidno iz spodnje tabele. Izračunane vrednosti 
in postavke, upoštevane v izračunu količnika finančnega vzvoda, se konec posameznega kvartala 2018 vrednostno niso 
pomembno spreminjale in so bile nekoliko višje kot konec leta 2017, ko je količnik finančnega vzvoda znašal 9,08 % oz. 8,85 
%. Na zvišanje je vplival predvsem večji obseg poslovanja. Banka v letu 2018 ni imela izvedenih finančnih instrumentov, repo 
poslov ali drugih poslov financiranja vrednostnih papirjev, ki bi jih morala upoštevati v izračunu količnika finančnega vzvoda.

31.12.2018 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018 31.12.2017

Količnik finančnega vzvoda – ob 
uporabi opredelitve temeljnega 
kapitala brez prehodnih ureditev 9,33% 9,73% 9,16% 9,49% 9,08%

Količnik finančnega vzvoda – ob 
uporabi opredelitve temeljnega 
kapitala s prehodnimi ureditvami 9,33% 9,73% 9,16% 9,49% 8,85%
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Na dan 31. 12. 2017

Razpredelnica LRSum: Povzetek uskladitve računovodskih sredstev in mere skupne izpostavljenosti za izračun 
količnika finančnega vzvoda

Zaporedna številka postavke in naziv postavke A B

1 Vsa sredstva glede na objavljene računovodske izkaze 1.871.944 1.871.944

6 Prilagoditev za zunajbilančne postavke (tj. konverzija v kreditne nadomestitvene vrednosti 
zunajbilančnih izpostavljenosti) 90.696 90.696

7 Druge prilagoditve (52.518) (57.347)

8 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda 1.910.121 1.905.292

Predloga LRCom: Količnik finančnega vzvoda – usklajeno razkritje; mera skupne izpostavljenosti za izračun ko-
ličnika finančnega vzvoda po CRR

 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) 1.859.850 1.859.850

2 (Zneski sredstev, ki se odbijejo pri določanju temeljnega kapitala) (40.424) (45.253)

3 Skupni znesek bilančnih izpostavljenosti (razen izvedenih finančnih instrumentov, poslov 
financiranja vrednostnih papirjev in fiduciarnih sredstev) (vsota vrstic 1 in 2) 1.819.426 1.814.597

Druge zunajbilančne izpostavljenosti

17 Zunajbilančne izpostavljenosti pri bruto hipotetičnem znesku 259.476 259.476

18 (Prilagoditev za konverzijo v kreditne nadomestitvene vrednosti) (168.780) (168.780)

19 Druge izpostavljenosti za zunajbilančne postavke (vsota vrstic 17 in 18) 90.696 90.696

Kapital in mera skupne izpostavljenosti

20 Temeljni kapital 173.499 168.670

21 Mera skupne izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda (vsota vrstic 3, 19) 1.910.121 1.905.292

Količnik finančnega vzvoda

22 Količnik finančnega vzvoda, v % 9,08 8,85

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 finanč-

nega vzvoda po CRR 

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: 1.819.426 1.814.597

EU-3 Izpostavljenosti v netrgovalni knjigi, od katerih: 1.819.426 1.814.597

EU-5 Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države 382.133 382.133

EU-7 Institucije 191.397 191.397

EU-8 Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na nepremičnine 212.407 212.407

EU-9 Izpostavljenosti na drobno 272.492 272.492

EU-10 Izpostavljenosti do podjetij 449.738 449.738

EU-11 Neplačane izpostavljenosti 28.340 28.340

EU-12 Druge izpostavljenosti 282.919 278.090

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 2017 dosegal visoke ravni, kot je razvidno iz spodnje tabele. Izračunane vrednosti 
in postavke, upoštevane v izračunu količnika finančnega vzvoda, se konec posameznega kvartala 2017 vrednostno niso 
pomembno spreminjale in so bile nekoliko nižje kot konec leta 2016, ko je količnik finančnega vzvoda znašal 11,4 % oz. 11,3 %. 
Na zmanjšanje je vplival predvsem večji obseg poslovanja. Banka v letu 2017 ni imela izvedenih finančnih instrumentov, repo 
poslov ali drugih poslov financiranja vrednostnih papirjev, ki bi jih morala upoštevati v izračunu količnika finančnega vzvoda.

31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016

Količnik finančnega vzvoda – ob 
uporabi opredelitve temeljnega 
kapitala brez prehodnih ureditev 9,08% 9,84% 10,00% 10,52% 11,4%

Količnik finančnega vzvoda – ob 
uporabi opredelitve temeljnega 
kapitala s prehodnimi ureditvami 8,85% 9,59% 9,74% 10,25% 11,3%
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16 Uporaba tehnik za zmanjševanje kreditnih tveganj

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 katerem so predstavljene vse oblike zavarovanja posojil in temeljne usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri skle-

panju zavarovanj. 

Banka ima vzpostavljeno analitično spremljavo zavarovanj – skladno z zakonskimi zahtevami spremlja in poroča zavaro-

vanja po pošteni oziroma tržni vrednosti. 

Banka ima za upravljanje, spremljavo in vrednotenje zavarovanj implementirano aplikacijo modula zavarovanj HIBIS, ki ga 

za banko razvija zunanja institucija. Banka ima zaposlenega upravljavca zavarovanj z veljavno licenco Slovenskega insti-

tuta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki za banko opravlja neodvisno 

presojo vrednosti zastavljenih nepremičnin. 

Vrednost zavarovanj je podrobneje pojasnjena v revidiranem letnem poročilu v poglavju »7.1.3. Poštena vrednost zavaro-

vanj« pri upravljanju kreditnega tveganja.

Za vse vrste zavarovanj je v banki vzpostavljena spremljava vrednosti zavarovanj. Praviloma je vrednost sklenjenega za-

varovanja višja od zavarovane izpostavljenosti (zahtevana pokritost za upravljanje tveganje je opredeljena v Pravilniku o 

oblikah in vrednotenju zavarovanj v Gorenjski banki,  d. d., Kranj), s čimer banka preprečuje morebitne negativne posledice 

v primeru večjega nihanja tržnih cen zastavljenega premoženja ali unovčenja slednjega v postopkih izterjave. Banka ima 

tudi možnost od posojilojemalcev, v primeru poslabšanja njihovega finančnega položaja, zahtevati dodatna zavarovanja.

Banka pri posamezni obliki zavarovanja upošteva razmerje med višino zavarovanih terjatev in vrednostjo zastavljenih 

sredstev (stopnja pokritosti).

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 in so evidentirana v modulu zavarovanj HIBIS, so:

•  stanovanjske in poslovne nepremičnine,

•  premičnine,

•  odstop terjatev,

•  bančne vloge oziroma depoziti,

•  vrednostni papirji in poslovni deleži,

•  bančne ali druge garancije,

•  zavarovanje pri zavarovalnici,

•  poroštva in pristopi k dolgu,

•  menice,

•  zastava poslovnih deležev,

•  druga zavarovanja (npr. patronatske izjave).

Banka zasleduje cilj, da so naložbe čim bolj zavarovane z ustreznimi zavarovanji. Zastava z nepremičninami je najpogo-

stejša oblika zavarovanja naložb pravnih in fizičnih oseb z dolgoročno izpostavljenostjo banke.
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16.3. Glavne vrste izdajateljev jamstev in nasprotnih strank v poslih z 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 ka-

pitalske zahteve za kreditna tveganja, nimajo bonitetne ocene primerne ECAI, vendar se izpostavljenostim 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 zava-

rovanj v izračunu kapitalske zahteve za kreditna tveganja, so enote države članice EU, denominirane 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 spremembe cene vre-

dnostnih 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 denarnega 

toka komitenta, zavarovanje pa je le sekundarni vir poplačila obveznosti. Zavarovanja imajo pomembno vlogo v primeru 

poslabšanja kreditne spodobnosti komitenta. Za namen izogiba učinka tveganj, ki so posledica posameznih oblik zava-

rovanj, ima banka predpisana minimalna razmerja med vrednostjo zavarovanja in naložbe. Ta kažejo tveganost posame-

znega 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 kakovostno vrsto 

zavarovanja, v razmerah slabe likvidnosti nepremičninskega trga in padanja tržne vrednosti nepremičnin pa je ta vrsta 

zavarovanja prej omenjene lastnosti izgubila. Nepremičninski trg v zadnjih dveh letih izkazuje trend povečanja vrednosti. 

Za namen oblikovanja individualnih oslabitev banka upošteva likvidacijske vrednosti nepremičninskih zavarovanj, ki zaje-

majo tako ocenjeno časovnico prodaje kot tudi dodatne diskonte za postopek prisilne prodaje in stroške, ki s tem nasta-

nejo. Ker ocenjene likvidacijske vrednosti izhajajo iz tržnih vrednosti, bi v primeru pomembnega znižanja tržne vrednosti, 

banka oblikovala dodatne oslabitve. V primeru naraščanja tržnih vrednosti nepremičnin pa, iz vidika varnosti in konserva-

tivnosti, že oblikovanih oslabitev ne bo odpravljala. 

Banka ne omejuje obsega zavarovanj, ki vključujejo tržno oziroma kreditno tveganje, ga pa tekoče spremlja tako po ob-

segu 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 zavaro-

vanja 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 bonitetno oceno pri-

merne 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 ustreza najmanj 

stopnji kreditne kakovosti 3),

•  dolžniški vrednostni papirji s kratkoročno bonitetno oceno primerne ECAI (ki ustrezna najmanj stopnji kreditne    kako-

vosti 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 2017 

in 2018 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 pri-

merno zavarovanje s finančnim premoženjem. Gre za zavarovanja z bančnimi vlogami.

(v tisoč EUR) Zavarovanje s finančnim premoženjem

31. 12. 2018 31. 12. 2017

   Podjetja 709 6.687

   Izpostavljenosti na drobno 2.231 2.962

   Neplačane izpostavljenosti 34 50

Skupaj izpostavljenost 2.974 9.699

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. 2018 31. 12. 2017

   Podjetja 37.664 45.919

   Institucije 3.485 -

   Izpostavljenosti na drobno - 374

Skupaj izpostavljenost 41.149 46.293

Banka ni imela izpostavljenosti, ki bi bile  zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti. 
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17. Razkritje v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva  
uvedbe MSRP 9 na kapital

(473. a člen Uredbe CRR)

Razkritje za Gorenjsko banko, d. d., Kranj ni relevantno, ker se Banka ni odločila za uporabo prehodnih ureditev za zmanj-

šanje vpliva uvedbe standarda MSRP 9 na regulatorni kapital.
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18. Prehodne določbe za razkritje o kapitalu

(492. člen Uredbe CRR)

Razkritje za Gorenjsko banko, d. d., Kranj ni relevantno, ker Banka od 1. 1. 2018 ne uporablja prehodnih ureditev za izračun 

regulatornega kapitala ali katerega koli zneska tveganju prilagojene aktive.

Prehodne določbe so upoštevane samo v primeru izračuna kapitalskih blažilnikov in katere so skladne z določili Direktive 

CRD.
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Priloga

Seznam zahtevanih razkritij, kot jih predpisuje Uredba CRR:

Člen Zahtevano 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, splošnih in konkretnih ciljev 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 skladno 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

439 Izpostavljenost kreditnemu tveganju nasprotne stranke (CCR) 5
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Člen Zahtevano razkritje Št. razkritja

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 zavarovanj) 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 
izpostavljenosti, po potrebi tudi dodatne podrobnosti

7.4

e) porazdelitev izpostavljenosti glede na gospodarsko panogo ali vrsto nasprotne stranke, razčlenjenih po 
kategorijah izpostavljenosti, 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

•  knjigovodska in poštena vrednost obremenjenih sredstev 8

• 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

• 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

• 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

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 imenovane 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
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Člen Zahtevano razkritje Št. razkritja

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 kapitalskimi 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, 
izpostavljenosti 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 katerega 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 
naglega zvišanja ali znižanja obrestne mere po pomembnejših valutah

13.2

449 Izpostavljenost pozicijam v listinjenju Ni relevantno.

450 Politika prejemkov:

a) informacije o procesu odločanja, ki se uporablja pri določanju politike prejemkov 14.1

b) informacije o povezavi med plačilom in uspešnostjo 14.2

c) najpomembnejše značilnosti zasnove sistema prejemkov, vključno z informacijami o merilih, uporabljenih za 
merjenje uspešnosti in prilagoditev zaradi tveganja, politiki odloga in merilih za dodelitev pravice do izplačila

14.3

d) razmerje med fiksnimi in variabilnimi prejemki 14.4

e) informacije o merilih uspešnosti, na katerih temelji pravica  do delnic, opcij ali variabilnih sestavin prejemkov 14.5

f) glavni parametri 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

14.9

j) celotni prejemek vsakega člana upravljalnega organa ali višjega vodstva 14.10

451 Finančni vzvod 15

452 Uporaba pristopa IRB pri kreditnih tveganjih Ni relevantno.
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Člen Zahtevano razkritje Št. razkritja

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 nasprotnih strank v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti 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.

473 a Prehodne ureditve za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital 17

492 Razkritje o kapitalu 18
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