
 

PRILOGA V: Splošni standardi upravljanja z likvidnostnim tveganjem 

1. OBRAVNAVA LIKVIDNOSTNEGA TVEGANJA 

(1) Banka mora, upoštevaje svoje posebnosti in glede na stopnjo prevzetega 
tveganja, ugotavljati, meriti, obvladovati in spremljati likvidnostno tveganje tako, da 
zagotavlja trajno in pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti. 

(2) Banka mora v pisno politiko prevzemanja in upravljanja z likvidnostnim 
tveganjem vključiti tudi ukrepe za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastop 
nelikvidnosti in redno preverjati pravilnost in ustreznost predpostavk, na podlagi katerih je 
določila politiko upravljanja z likvidnostjo. 

(3) Banka mora v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno likvidnostno pozicijo z 
usklajevanjem dejanskih in potencialnih virov likvidnosti z dejansko in potencialno porabo 
likvidnih sredstev v istem obdobju. 

(4) Banka mora za spremljanje likvidnostnega tveganja in za zagotavljanje 
ustrezne likvidnostne pozicije upoštevati različne scenarije upravljanja likvidnosti. Na temelju 
scenarijev upravljanja likvidnosti mora banka določiti način zagotavljanja ustrezne 
likvidnostne pozicije ob upoštevanju normalnega teka poslovanja (osnovni scenarij) in 
morebitnih položajev likvidnostnih kriz (scenarij izjemnih situacij). Banka mora zagotoviti 
redno preverjanje primernosti predpostavk, na katerih temeljijo scenariji upravljanja z 
likvidnostjo. 

(5) Banka mora za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije ugotavljati, meriti, 
obvladovati in spremljati likvidnostno tveganje, vključno z: 
(a) načrtovanjem dejanskih in potencialnih denarnih pritokov glede na denarne odtoke in 

oceno likvidnostnega tveganja z izračunom količnika likvidnosti, 
(b) zagotavljanjem likvidnostnemu tveganju primerne višine likvidnih naložb oziroma druge 

oblike oskrbe z likvidnostjo, 
(c) spremljanjem primerne strukture virov sredstev in finančnih sredstev, 
(d) ocenjevanjem likvidnostnega tveganja v posamezni valuti, če mu je pomembno 

izpostavljena, 
(e) izračunavanjem kazalcev likvidnosti in s postavljanjem limitov za omejevanje 

izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju, 
(f) sprejetjem kriznega načrta za primer morebitnih položajev likvidnostnih kriz. 

2. KRIZNI NAČRT 

Banka mora izdelati, sprejeti in redno testirati krizni načrt, ki vključuje ustrezne 
načrte za preprečitev oziroma odpravo vzrokov likvidnostnih kriz, postopke za premostitev in 
omejevanje posledic občasnih ali dolgotrajnih likvidnostnih kriz ter ukrepe za ponovno 
vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja. 

Krizni načrt za upravljanje likvidnostnega tveganja je ustrezen, če vključuje 
najmanj: 
(a) postopke zgodnjega ugotavljanja kriznih razmer s popisom kazalcev likvidnosti in drugih 

indikatorjev, s katerimi banka pravočasno zazna morebitne likvidnostne težave; 
(b) popis razmer, ko se uporabi ravnanje za primere položaja likvidnostnih kriz in z 

določitvijo oseb, ki so odgovorne za prepoznavanje kriznih razmer, ter oseb, ki se o tem 
obvestijo; 

(c) jasno določene pristojnost in odgovornosti za ravnanje v primerih likvidnostnih kriz; 



 

(d) pripravo posebnega poročanja s podatki, kazalci in drugimi informacijami, ki so ključne 
za ukrepanje v položajih likvidnostnih kriz in za obveščanje znotraj banke; 

(e) opis možnosti dostopanja do razpoložljivih ali potencialnih virov likvidnosti ter popis 
postopkov, ki zagotavljajo dostop do rezervnih virov financiranja oziroma virov, ki se 
sicer ne uporabljajo v rednem poslovanju; 

(f) redno testiranje primernosti načrta za upravljanje z likvidnostnim tveganjem za primere 
likvidnostnih kriz; 

(g) način obveščanja Banke Slovenije o razlogih za ogroženo likvidnost in načrtovanih 
aktivnostih za njihovo odpravo. 


