
 

PRILOGA I: Splošni standardi upravljanja s kreditnim tveganjem 

1. ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE GLEDE KREDITNEGA TVEGANJA 

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

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

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

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

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

2. OBRAVNAVA KREDITNEGA TVEGANJA 

2.1. Kreditni proces 

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

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

2.1.1. Proces odobritve kredita 

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

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

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



 

(4) Banka mora izdelati politiko sprejemljivih vrst zavarovanj ter določiti 
metodologijo ocenjevanja vrednosti zavarovanja. 

2.1.2. Proces spremljave kredita 

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

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

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

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

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

2.1.2.1. Analiza kreditnega portfelja 

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

2.1.2.2. Podrobnejša spremljava kreditov in obravnava problematičnih kreditov 

(1) Banka mora opredeliti merila za obravnavo dolžnika in/ali izpostavljenosti, ki 
zahteva podrobnejšo spremljavo. Take izpostavljenosti in/ali dolžnike mora banka redno 
pregledovati zaradi določitve načina njihove nadaljnje obravnave. 

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

(3) Če so merila za predajo izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka izpolnjena, 
mora banka oceniti, ali je prestrukturiranje izpostavljenosti zadevnega dolžnika smiselno. Če 
je prestrukturiranje izpostavljenosti zadevnega dolžnika smiselno, mora banka oblikovati 
ustrezen načrt prestrukturiranja ter spremljati njegovo izvajanje in učinke. 

(4) Če je dolžnik v stečajnem postopku, mora banka zagotoviti, da so ustrezne 
službe in/ali zunanji izvajalci vključeni v proces unovčenja zavarovanja, če je izpostavljenost 
zavarovana. 

2.1.3. Proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja 

(1) Banka mora vzpostaviti proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega 
tveganja, ki omogoča pravočasno ugotavljanje dolžnikov, ki izkazujejo povečano tveganje. 



 

Kjer je primerno, lahko banka določene kredite izvzame iz procesa zgodnjega odkrivanja 
povečanega kreditnega tveganja. 

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

2.1.4. Proces razvrščanja dolžnika in/ali izpostavljenosti 

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

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

2.2. Obravnava tveganja koncentracije 

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

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

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

2.3. Obravnava tveganj, povezanih z listinjenjem 

2.3.1 Likvidnostni načrti 

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


