
Priloga V 
SHEMATSKI PRIKAZ POSTOPKA RAZVRŠČANJA POSAMEZNIH IZPOSTAVLJENOSTI 
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Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 18. točke prvega 

odstavka 2. člena tega sklepa in ni izpostavljenost iz točke (b) 

osmega odstavka 34. člena tega sklepa? 

Izpostavljenosti, ki niso odbitne postavke od kapitala in za katere banka v skladu s sklepom o 

tržnih tveganjih ne izračunava kapitalske zahteve za tržna tveganja 

Izpostavljenost se razvrsti 

med pozicije v listinjenju. 

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 9. točke drugega 

odstavka 2. člena tega sklepa? 

Izpostavljenost se razvrsti 

med zapadle postavke. 

Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo 

izpostavljenosti iz točke (l) ali (o) prvega odstavka 4. člena tega 

sklepa? 

Izpostavljenost se razvrsti 

med izpostavljenosti iz 

naslova naložb v krite 

obveznice ALI med 

izpostavljenosti iz naslova 

naložb v investicijske sklade. 

Ali se izpostavljenost 

lahko razvrsti v kategorijo 
izpostavljenosti iz točke 

(i) prvega odstavka 4. 

člena tega sklepa? 

Ali se za izpostavljenost oz. njen del 

uporabi utež tveganja, ki se dodeli 
dolžniku oziroma njegovemu 

finančnemu instrumentu, na katerega 

se zavarovana izpostavljenost nanaša? 

Izpostavljenost oz. 

njen del se razvrsti 

med izpostavljenosti, 

zavarovane z 

nepremičninami. 

Ali je izpostavljenost ena izmed izpostavljenosti iz 34. člena 

tega sklepa? 

Izpostavljenost se razvrsti 

med ostale 

izpostavljenosti. 

Ali se izpostavljenost do posamezne 

osebe ali skupine povezanih oseb 
lahko razvrsti v kategorijo 

izpostavljenosti iz točke (h) prvega 

odstavka 4. člena tega sklepa? 

Ali se za 

izpostavljenost do 

posamezne osebe ali 
skupine povezanih 

oseb uporabi utež 

tveganja 75%? 

Izpostavljenost se 

razvrsti med 

izpostavljenosti iz 

naslova bančništva 

na drobno. 

Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo izpostavljenosti 

iz točke (a) do (e) prvega odstavka 4. člena tega sklepa? 

Izpostavljenost se 

razvrsti v ustrezno 

kategorijo 

izpostavljenosti 

glede na vrsto 

dolžnika. 

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 15. točke 

drugega odstavka 2. člena tega sklepa? 

 

Izpostavljenost se 

razvrsti med 

izpostavljenosti do 

institucij ali podjetij s 

kratkoročno 

bonitetno oceno. 

Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo 

izpostavljenosti iz točke (f) prvega odstavka 4. člena tega 

sklepa? 

Izpostavljenost se razvrsti 

med izpostavljenosti do 

institucij. 

Ali se izpostavljenost lahko razvrsti v kategorijo 

izpostavljenosti iz točke (g) prvega odstavka 4. člena tega 

sklepa? 

Izpostavljenost se 

razvrsti med 

izpostavljenosti do 

podjetij. 

Izpostavljenost se razvrsti 

med regulatorno zelo tvegane 

izpostavljenosti. 

Ali izpostavljenost ustreza opredelitvi iz 7. točke drugega 

odstavka 2. člena tega sklepa? 
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