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UVOD 
 
Prvi znaki finančne krize so se začeli pojavljati v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju 
ZDA) spomladi 2007. Povod za krizo je bil padec cen nepremičnin, ki se je začel sredi leta 
2006. Znaki so bili najprej postopni, z nekajmesečnimi presledki, kasneje pa so si znaki 
prihajajoče katastrofe sledili v vse manjših razmakih. Eden glavnih razlogov za preplah v 
finančnih sistemih po svetu je bil stečaj ameriške investicijske banke Lehman Brothers 14. 
septembra 2008. Svetovni finančni sektor je zadela nelikvidnost, postopno pa mnoge ustanove 
tudi nesolventnost. Propadle so tri od petih največjih ameriških (in s tem svetovnih) 
investicijskih bank. V tretjem četrtletju leta 2008 je bila večina razvitih držav že v recesiji, 
dežele v razvoju pa so bile prizadete zaradi zmanjšanja trgovine, padca cen surovin in 
slabljenja finančnih kanalov (Štiblar, 2008, str. 19). 
 
Predmet diplomskega dela je stabilnost bančnega sistema. Na stabilnost bančnega sistema 
vpliva veliko dejavnikov, sama pa se bom osredotočila predvsem na likvidnost, nesolventnost 
bank in na ukrepe, kako rešiti finančno krizo ter s tem stabilnost bank. Načelo likvidnosti 
narekuje skladnost med ročnostjo sredstev in ročnostjo naložb oziroma plasmajev. Če se 
banka ne drži tega načela, lahko postane nelikvidna, kar pa jo lahko vodi v bankrot (Filipič & 
Markovič-Hribernik, 1998, str. 132). Najboljša zaščita banke pred pojavom nesolventnosti je 
temeljni kapital, ker omogoča pokrivanje nepričakovanih izgub pri poslovanju banke, 
predstavljati pa mora vsaj polovico vsega kapitala banke. Temeljni kapital je sestavljen iz 
osnovnega kapitala in rezerv (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 107). Kapital banke absorbira 
potencialne izgube banke in s tem zagotavlja, da se izgube bank ne prenesejo na bančni dolg 
(npr. depozite). 
 
Cilj diplomskega dela je preučiti ukrepe za reševanje posamezne banke in za reševanje 
sistemske krize ter ugotoviti, kako različni ukrepi vplivajo na likvidnost in solventnost in s 
tem na bančno stabilnost.  
 
Namen diplomskega dela je podrobneje opisati načine za zagotavljanje likvidnosti banke, 
predstaviti možnosti za banko, da odpravi nesolventnost, in analizirati reševanje finančnega 
sistema v Sloveniji.   
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu bom predstavila načine, s katerimi 
si banka zagotavlja likvidnost. Najprej bom na splošno predstavila medbančni trg, kakšne 
funkcije opravlja centralna banka, med njimi tudi funkcijo posojilodajalca v skrajni sili, in 
kako lahko država poskrbi za stabilnost v bančnem sistemu. Pri vsakem bom opisala še 
trenutno situacijo v Sloveniji.  
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V drugem delu bom opisala ukrepe, namenjene odpravi nesolventnosti banke. Najprej bom 
opisala možnost ohranitve kapitalsko manj ustrezne banke pri življenju. Nato bom predstavila 
koncept dokapitalizacije kapitalsko neustreznih bank in kako lahko banka pridobi dodatni 
kapital. Opisala bom možnost prevzema banke oziroma prodajo banke drugi banki. Naslednja 
možna rešitev pred nesolventnostjo je nacionalizacija banke. Predstavila bom koncept slabe 
banke, njene prednosti in slabosti ter nazadnje še opisala možnost likvidacije banke.  
 
V zadnjem delu bom opisala reševanje finančne krize v Sloveniji. Opisala bom postopek, 
kako je Slovenija sanirala bančništvo po osamosvojitvi. Predstavila bom ukrepe, s katerimi se 
Slovenija danes spopada s finančno krizo in kako bo ukrepala naprej. Nazadnje pa bom 
predstavila še možnost, ali naj Slovenija sedaj ustanovi slabo banko.   
 

1. ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI 
 
Banka je likvidna, v kolikor je sposobna pravočasno izpolnjevati vse svoje obveznosti, bodisi 
zaradi zahteve svojih vlagateljev, da jim izplača v banko vložena sredstva, bodisi zaradi 
zagotavljanja sredstev iz naslova že odobrenih ali na novo odobrenih posojil. Likvidna je torej 
tista banka, ki drži v svojem portfelju zadostno količino likvidnega (naložbe kratke zapadlosti 
enega ali dveh dni) in prenosljivega (finančne oblike naložb, ki se lahko prenašajo na nove 
imetnike) finančnega premoženja (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 115). 
 
V tem poglavju bom podrobneje opisala načine, kako banka zagotavlja svojo likvidnost.  
 

1.1 Medbančni trg 
 
Eno izmed možnosti za nabavo dodatnih likvidnih sredstev predstavlja medbančni denarni trg, 
kjer sodelujejo poslovne banke. Banka, ki ima presežek likvidnih sredstev, odobri kredit 
banki, ki ima primanjkljaj likvidnih sredstev za zelo kratek čas, po navadi samo preko noči. 
To je možno le takrat, ko so banke v različnih likvidnostnih stanjih: ene so prekomerno 
likvidne, druge pa imajo primanjkljaj likvidnih sredstev. Ta vir likvidnih sredstev je hiter in 
prilagodljiv, banki omogoča, da se izogne kontroli centralne banke. Zelo pomemben je pri 
pravočasni poravnavi obveznosti bank. Medbančni trg je izjemno fleksibilen trg, ki je v prvi 
vrsti namenjen pokrivanju dnevnih primanjkljajev oziroma plasiranju trenutnih presežkov. 
Trg je izredno volatilen, višina obrestnih mer pa se giblje in prilagaja v skladu z razmerami na 
trgu (Jernejčič, 1997, str. 35). 
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Za delovanje medbančnega trga je ključno, da imajo banke tako presežek kot tudi primanjkljaj 
likvidnosti. V bančni krizi v letu 20081 pa je prišlo do tega, da so banke imele mnogo večje 
primanjkljaje likvidnosti, presežki likvidnosti pa so praktično izginili. To neravnovesje je 
ohromilo medbančni denarni trg. Nedelovanje medbančnega trga je pomenilo, da so banke 
težje prihajale do virov financiranja. Značilna je bila visoka stopnja nezaupanja med 
udeleženci, ki je temeljila na splošni negotovosti in asimetriji informacij. Medbančni trg je 
bilo potrebno ponovno postaviti na trdne, zanesljive temelje. Prvi ukrep je izboljšanje 
solventnosti bank, drugi ukrep za spodbujanje medbančnega trga pa je zagotovitev likvidnosti 
(Smaghi, 2008). V juliju 2009 so medbančni denarni trgi začeli delovati spet dokaj normalno. 
Padanje obrestnih mer se je ustavilo, pojavili pa so tudi mnogi pozitivni signali o oživljanju 
zlasti ameriškega gospodarstva, delno pa tudi evropskega (Abramovič, 2009). 
 
Poleg izposojanja na medbančnem trgu si lahko dodatna likvidna sredstva poslovna banka 
zagotovi tako, da najame kredit pri centralni banki. Centralna banka odobrava kredite, s 
pomočjo katerih se poveča potencial poslovne banke, in pa tudi kredite za likvidnost, s 
pomočjo katerih se rešujejo problemi likvidnosti in se z njimi ne povečuje kreditnega 
potenciala (Umek, 1997, str. 30). 
 

1.1.1  Vpliv Banke Slovenije na pogoje medbančnega trgovanja 
 
Denarna politika oziroma monetarna politika Banke Slovenije vpliva na obrestne mere, 
devizne tečaje, stopnjo inflacije in gospodarske cikle. Na pogoje medbančnega poslovanja pa 
vplivajo predvsem spremembe obrestne mere. S spreminjanjem količine denarja v obtoku se 
spreminja tudi cena kredita – obrestne mere. Pri restriktivni denarni politiki količina denarja 
narašča počasi, obrestne mere so visoke, pri ekspanzivni denarni politiki pa se obrestne mere 
znižajo, količina denarja v obtoku pa se hitro povečuje. Banka Slovenije vpliva na pogoje 
medbančnega trgovanja z instrumenti denarne politike, predvsem s spreminjanjem obrestnih 
mer in s kratkoročnim kreditiranjem bank na podlagi prenosljivih kratkoročnih vrednostnih 
papirjev. Pod obrestne mere so mišljene obrestne mere, ki jih za prejete kredite plačujejo 
poslovne banke centralni banki. Pripravljenost poslovnih bank po najemanju kreditov pri 
centralni banki spreminjajo spremembe v obrestni meri. Če se obrestne mere znižajo, 
najamejo poslovne banke več kreditov. Zaradi spreminjanja obrestne mere centralne banke se 
spreminjajo tudi obrestne mere poslovnih bank in pa tudi vse ostale obrestne mere. S 
kreditom se pri poslovnih bankah povečajo rezerve. Takšni krediti bi naj bili predvsem 
kratkoročni in namenjeni zgolj ohranjanju likvidnosti bank (Denarna politika, 2009).  
  

 
                                                 
1 V Ameriki se je finančna kriza začela aprila 2007.  Prva investicijska banka je v Ameriki padla marca 2008, v 
oktobru 2008 pa so praktično vse razvite evropske države reševale svoje vodilne banke (Štiblar, 2008, str. 92). 
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1.1.2  Slovenski medbančni denarni trg 
 
Na medbančnem denarnem trgu sodelujejo le poslovne banke in hranilnice, po obsegu pa je 
eden največjih in najpomembnejših delov slovenskega denarnega trga. Slovenski medbančni 
denarni trg lahko razdelimo na tri tržne segmente: medbančni depozitni trg, trg valutnih 
zamenjav in trg kratkoročnih vrednostnih papirjev. Najpomembnejši segment je trg 
medbančnih depozitov, kjer banke preko nezavarovanih transakcij uravnavajo svojo 
likvidnost oziroma upravljajo s svojo kratkoročno politiko (Denarni trg, 2002). 
 
Medbančni trg je izjemno fleksibilen trg. Prvenstveno služi pokrivanju dnevnih 
primanjkljajev oziroma plasiranju trenutnih presežkov (Medbančni denarni trg, internet 18. 5. 
2009). Od prevzema evra naprej so slovenske banke na denarnem trgu nezavarovanih 
medbančnih posojil evroobmočja neto upnice do tujine. V letu 2008 je bilo v prvih treh 
četrtletjih leta neto kratkoročno financiranje tujine še razmeroma visoko, znašalo je 902 
milijonov evrov, v zadnjem četrtletju leta pa se je znižalo na le 361 milijonov evrov. 
Zmanjšanje neto pozicije slovenskih bank do bank evroobmočja se ujema z zaostritvijo 
finančne krize. Ob zaostritvi finančne krize so bile slovenske banke v razmeroma solidnem 
položaju zaradi dolge neto upniške pozicije. Jeseni 2008 so slovenske banke znižale ravni 
medbančnih kratkoročnih nezavarovanih posojil do tujine in sočasno povečale financiranje pri 
Evropski centralni banki (v nadaljevanju ECB). Slovenske banke so hkrati tudi zmanjšale 
posojanje tujim bankam in povečale mejni depozit pri ECB. Banke so si tako zagotovile 
dodatno prepotrebno kratkoročno likvidnost (Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2009, str. 
50).  
 
Slika 1: Stanje danih in prejetih nezavarovanih depozitov slovenskih bank na denarnem trgu 

evroobmočja (levo) in slovenskem (desno) denarnem trgu v milijonov evrov ter gibanje 
obrestnih mer EONIA in medbančne obrestne mere na slovenskem denarnem trgu v odstotkih 

 
Vir: Banka Slovenije, 2009. 

 
Na sliki 1 vidimo stanje danih in prejetih nezavarovanih depozitov slovenskih bank na 
denarnem trgu evroobmočja in na slovenskem denarnem trgu. Na slovenskem denarnem trgu 
nezavarovanih depozitov med bankami je promet v letu 2008 v povprečju znašal 341 
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milijonov evrov. Za predlanskim je zaostajal za 15 %. Promet se je zlasti v zadnjem četrtletju 
močno zmanjšal, znašal je manj kot dve tretjini prometa pred enim letom (Poročilo o finančni 
stabilnosti, maj 2009, str. 51).  
 

Slika 2: Primerjava tržne obrestne mere EURIBOR z obrestno mero refinanciranja ECB v 
odstotkih 

       
Vir: Banka Slovenije, 2009. 

 
Slika 2 nam kaže primerjavo tržne obrestne mere EURIBOR z obrestno mero refinanciranja 
ECB v odstotkih. Obrestne mere so se na finančnih trgih zviševale vse do konca prve dekade 
oktobra 2008, v novembru in decembru 2008 pa so se hitro zniževale skupaj z obrestnimi 
merami ECB. Močno se je tudi zmanjšal razkorak med obrestno mero EURIBOR in ključno 
obrestno mero ECB (Poročilo o finančni stabilnosti, maj 2009, str. 51). 
 

1.2 Pomen osnovne operacije centralne banke za likvidnost poslovne        
banke 

 
Poslovna banka si lahko zagotovi likvidnost s pomočjo centralne banke, in sicer ali z 
operacijo na odprtem trgu ali z odprto ponudbo bankam. Na odprtem trgu obstajajo štiri vrste 
različnih operacij. Te so glavna refinanciranja, dolgoročnejša refinanciranja, fina uravnavanja 
in strukturne operacije. Glavna refinanciranja se izvajajo decentralizirano preko nacionalnih 
centralnih bank, opravljajo se preko standardne ponudbe ali licitacije. Postopek licitacije se 
konča v 24 urah. Cena ali obrestna mera je dana, licitira se (praviloma) samo količina. 
Sodelujejo lahko vse banke. Centralna banka kupuje ali prodaja aktivo prvega in drugega 
reda. Aktivo prve vrste določa ECB, aktivo druge vrste pa določajo nacionalne centralne 
banke, vendar s soglasjem ECB. Na tem seznamu so lahko tudi lastniški vrednostni papirji. 
Dolgoročnejša refinanciranja se prav tako izvaja decentralizirano preko nacionalnih 
centarlnih bank v obliki standardne ponudbe, v poštev pride prav tako vsa aktiva. Centralne 
banke ne določajo obrestne mere, licitira se cena ali obrestna mera. Obrestna mera je 



 
6

kratkoročna in naj bi kazala razmere na denarnem trgu. Fino uravnavanje povečuje ali 
zmanjšuje likvidnost bank. Pri večanju likvidnosti bank se uporabljata hitra ponudba ali 
licitacija, kjer se celotni postopek konča v eni uri, in bilateralni postopek, kjer gre za posel z 
eno ali več bankami. S strukturnimi operacijami ECB spreminja strukturni položaj denarnega 
trga. Opravljajo se decentralizirano in v poštev pridejo vsa aktiva. Instrument za spreminjanje 
strukturnega položaja denarnega trga se uporablja za zmanjševanje likvidnosti bank in 
izdajanje dolžniških papirjev ali potrdil (Ribnikar, 1999, str. 132 – 133). 
 
Centralna banka z instrumenti odprte možnosti ponuja bankam možnost, da pridejo do 
likvidnosti ali pa se znebijo odvečne likvidnosti. Gre za dve vrsti instrumentov, prva je 
možnost (obrobnega) zadolževanja, druga pa možnost deponiranja sredstev. Pri možnosti 
zadolžitve se banke zadolžijo čez noč, obrestna mera pa je navadno najvišja obrestna mera za 
zadolžitev čez noč. Do denarja lahko pridejo preko lombardnega posojila ali preko posla 
začasnega nakupa s strani centralne banke. Pri deponiranju sredstev pa lahko banke čez noč 
deponirajo sredstva pri nacionalnih centralnih bankah po najnižji obrestni meri za denar čez 
noč (Ribnikar, 1999, str. 134).  

1.3 Funkcija posojilodajalca v skrajni sili 
 
Posojilodajalec v skrajni sili je institucija, običajno je to centralna banka, ki ponuja posojila 
bankam ali drugim institucijam, ki so v finančnih težavah, so visoko tvegana ali pa so blizu 
stečaja. Te institucije so nelikvidne, vendar solventne. V Ameriki je takšna institucija Federal 
Reserve System, ki deluje kot posojilodajalec v skrajni sili. Posoja institucijam, ki nimajo 
možnosti drugje dobiti posojilo, njihovo nedelovanje oziroma stečaj pa bi močno vplival na 
gospodarstvo. Funkcija posojilodajalca v skrajni sili je, da zaščiti posameznike, ki imajo v 
bankah sredstva, in da prepreči panično dviganje sredstev z bank, ki imajo probleme z 
likvidnostjo. Poslovne banke se temu načinu pridobitve posojil po navadi poskušajo izogniti, 
saj tako ukrepanje pomeni, da se banka srečuje s finančno krizo (Lender of Last Resort, 
2009).  
 
Bagehot je zagovarjal idejo, da je funkcija posojilodajalca v skrajni sili v likvidnostni krizi 
posojati nelikvidnim, toda solventnim finančnim institucijam, to so institucije z dobro 
garancijo. Za institucije brez dobre garancije se domneva, da so nesolventne in jim morajo, po 
Bagehotu, pustiti, da propadejo. Bagehot je zagovarjal tudi, da morajo biti posojila nad 
obrestno mero, ki velja v normalnih razmerah in ne v času krize, kot nekakšna kazenska 
obrestna mera. Ta bi naj omejila povpraševanje po posojilih s strani institucij, ki niso v 
likvidnostnih težavah. Posojilodajalec v skrajni sili mora posojati samo institucijam, ki 
izpolnjujejo pogoje solventnosti (Castiglionesi & Wagner, 2007, str. 3). 
 
Poslovna banka najema za zagotavljanje likvidnosti kredite pri drugih poslovnih bankah in pri 
centralni banki. Kot vir likvidnih sredstev predstavlja centralna banka zadnjo možnost. Banke 
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se namreč tega vira poslužujejo takrat, ko so izčrpale vse druge možnosti za pridobitev 
likvidnih sredstev (Umek, 1997, str. 29). 
 
V Sloveniji funkcijo posojilodajalca v skrajni sili opravlja Banka Slovenije. Ko je Slovenija 
uvedla evro, se je pristojnost Banke Slovenije za izvajanje denarne politike zmanjšala. Banka 
Slovenije še vedno uravnava likvidnost na domačem trgu, ECB pa skrbi za likvidnost na 
evropskem medbančnem trgu.  
 

1.4 Depozitno zavarovanje 
 
Depozitno zavarovanje je ukrep, ki se izvaja v številnih državah za zaščito bančnih 
vlagateljev. V primeru da banka ni zmožna odplačati svojih dolgov ob zapadlosti, depozitno 
zavarovanje delno ali v celoti krije izgubo. Depozitno zavarovanje je del finančnega sistema, 
ki spodbuja finančno stabilnost. Bankam omogoča, da posojajo ali investirajo večino sredstev 
vlagateljev, brez zavarovanja pa bi ga morale v večini hraniti v denarju ali pa bi bile omejene 
na investiranje v likvidne vrednostne papirje. V primeru da veliko kreditojemalcev ne bi 
moglo odplačati kreditov banki, vlagatelji tvegajo izgubo sredstev. Banke so odvisne od vlog 
komitentov, kateri pa lahko sredstva dvignejo kadarkoli, brez večjih težav, zato so banke 
nagnjene k nevarnosti, da v primeru morebitne nesolventnosti komitenti hitro dvignejo 
sredstva. Depozitno zavarovanje zagotavlja vlagateljem, da njihova sredstva niso v 
nevarnosti, s čimer poveča zaupanje vlagateljev v celotni bančnin sistem. Za zavarovanje 
depozitov obstajajo tudi politični razlogi. Javnost pričakuje, da bo njihov denar varen v vseh 
bankah, ki imajo bančno licenco. V primeru da gre banka v stečaj, to škoduje vladi, ker je ta 
dovolila, da mali vlagatelji trpijo škodo. Danes tudi relativno majhne banke zahtevajo jasno 
zavezanost za zaščito vlagateljev za ohranjanje stabilnosti depozitne osnove (Milne & Wood, 
2008, str. 526). 
 
Za zaščito vlagateljev tako v velikih kot tudi v manjših bankah obstajajo dobri gospodarski 
razlogi. V primeru velikih bank je to potrebno, da se zaščitijo gospodinjstva, ki dajo 
pomemben delež denarja bankam, kajti v primeru izgub bi bile gospodarske posledice velike. 
Podpora velikih bank pa je koristna tudi za zaščito vlagateljev v manjših bankah, saj lahko 
tako manjše banke učinkoviteje tekmujejo proti velikim bankam. Prednost depozitnega 
zavarovanja je tudi, da se lahko točno vidi, kdo je zavarovan in v kakšnem obsegu. To 
pojasnilo zmanjša politični pritisk, da zagotovijo splošno rešitev za nezavarovane vlagatelje, 
druge upnike in morda celo delničarje (Milne & Wood, 2008, str. 526). 
 
Premija za depozitno zavarovanje mora biti plačana s strani banke na sprotni podlagi v 
sorazmerju z višino svojih zavarovanih obveznosti iz naslova vlog. Te premije morajo biti 
plačane v sklad depozitnega zavarovanja, tako ima banka na razpolago finančna sredstva, da 
lahko takoj reagira na bančni neuspeh. Sklad mora vlagati denar v zelo varna sredstva, kot so 
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vladni vrednostni papirji. Ta sklad mora podpirati tudi vlada, ker ko pride do reševanja krize, 
mora obveznosti prevzeti nase (Milne & Wood, 2008, str. 527). 
 
Izgradnja premoženjskega sklada, podprta s kreditno linijo s strani vlade omogoča, da se 
izognemo glavnemu problemu čistega zasebnega sektorja depozitnega zavarovanja. To je 
uvedba prispevkov na razmeroma velikih bankah, kadar je gospodarstvo šibko in bančni 
kapital pod pritiskom. Pri hitrosti ustanovitve sklada ima banka nekaj prožnosti, in sicer je 
odvisno od bančne sposobnosti, da zagotovi potrebna finančna sredstva (Milne & Wood, 
2008, str. 527). 

1.5 Garancija države za depozite 
 
Garancija države je ukrep, ki jamči komitentom bank, da bo v primeru stečaja banke država 
krila depozite komitentov do neke vrednosti. V tabeli 1 vidimo tri primere vračila depozitov 
komitentom. Predpostavimo, da država jamči za depozite do zneska 100.000 evrov. V 
primeru A je znesek depozita 20.000 evrov, komitent bo od države dobil 20.000 evrov, prav 
tako v primeru B dobi komitent vrnjenih 100.000 evrov. Komitent v primeru C ima depozit za 
150.000 evrov, vendar dobi od države samo 100.000 evrov (Compensation and guarantee 
schemes, 2009). 
 

Tabela 1: Primeri vračila depozitov v primeru garacije države 

 Znesek depozita Maksimalni limit Znesek, ki ga dobi komitent 
Primer A 20.000 € 100.000 € 20.000 € 
Primer B 100.000 € 100.000 € 100.000 € 
Primer C 150.000 € 100.000 € 100.000 € 

Vir: Compensation and guarantee schemes, 2009. 
 
Garancija države za depozite se uporablja v primeru nelikvidnosti posamezne komercialne 
banke. Uporaba državne garancije ima tako številne prednosti kot tudi slabosti. Prednosti so: 
vodstvo banke ostane nespremenjeno; vladi ni potrebno vložiti denarja že na začetku; 
garancijski pristop je lažje oblikovati, prilagoditi za različne banke; banke z garancijo lažje 
obdržijo slabe naložbe do njihove zapadlosti. Slabe strani državne garancije pa so: posamezni 
bančni portfelji so lahko preveč različni za dobro medsebojno primerjavo; težko je postaviti 
enake ekonomske pogoje za vsako transakcijo na osnovi garancij; vlada mora od bank 
prevzeti kreditno tveganje (Elliott, 2009, str. 11 – 12).   
 
Pri izbiri ustrezne politike za vodenje banke se pogosto srečujejo z negotovostjo glede 
temeljnih vzrokov vodenja, vendar kar je najpomembneje, srečujejo se z negotovostjo glede 
možnega izida, če vodenje poteka izven kontrole. V takšnih okoliščinah se politiki včasih 
odločijo, da razširijo garancijo države iz depozitorjev na vse upnike, s tem naj bi obnovili 
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zaupanje v sistem. Stroški take garancije so po večini fiskalna nepredvidljivost in možnost 
moralnega hazarda. Zato je garancija države pogosto videti kot zadnje sredstvo za omejitev 
krize. V zadnjih dveh desetletjih je več kot ducat držav uporabilo garancijo države med 
bančno krizo (Laeven & Valencia, 2008, str. 3). 
 

2. ODPRAVA NESOLVENTNOSTI BANKE 
 
Kadar je banka nesolventna, pomeni, da je vrednost aktive manjša od njenih obveznosti 
(pasive banke). Če je banka nesolventna, potem ne more pokriti vseh svojih obveznosti. Pred 
propadom jo lahko reši država, tako da ji ponudi likvidnostno posojilo ali nadomesti 
manjkajoči kapital. Kljub nesolventnosti lahko banka teoretično posluje naprej, vendar mora 
biti likvidna, da lahko poravna tekoče zapadle obveznosti. V praksi pa po navadi 
nesolventnost povzroči tudi nelikvidnost banke, kajti komitenti izgubijo zaupanje v banko, ki 
je nesolventna, in vanjo niso več pripravljeni vlagati svojih sredstev. V bančni praksi sta 
nesolventnost in nelikvidnost močno povezana, saj oboje vodi v prenehanje poslovanja banke 
(Razinger, 2003, str. 9).  
 

2.1 Ohranjanje pri življenju kapitalsko neustreznih bank 
 
Kapitalsko neustrezne banke niso sposobne dobiti na trgu dodatnega kapitala na trgu. Da se 
ohranja finančna stabilnost, je dodatne finančne vire – dokapitalizacije bank, posojila bankam 
ali odkupe slabih naložb – primorana zagotoviti država (Masten, 2009). Ali je kapital bank 
ustezen ali ni, ugotavljajo nadzorniki. Nadzorniki morajo ustrezno in pravočasno ukrepati v 
trenutku, ko se kapital banke relativno manjša glede na tveganost njenega poslovanja. Ne 
glede na odgovornost nadzornikov v zvezi s presojanjem kapitalske ustreznosti bank je 
zagotavljanje zadostnosti kapitala v prvi vrsti naloga in odgovornost poslovodstva banke. V 
nekaterih državah padec koeficienta kapitalske ustreznosti pod določen nivo avtomatsko 
sproži nadzorne ukrepe, v skrajnem primeru tudi zaprtje banke. Posledice ugotovljene 
kapitalske neustreznosti s strani nadzornikov lahko pripeljejo do povečanega nadzora nad 
določeno banko, zahtev po izboljšanju internega nadzora, prepovedi izplačevanja dividend in 
nagrad upravi, zahtev po takojšnjem povečanju dodatnega kapitala ali zahtev po zamenjavi 
upravi banke (Kontrolerjev glasnik, 2003). 
 
Kapitalsko neustrezne banke se soočajo s kapitalskim tveganjem, ki se nanaša na neustrezno 
sestavo kapitala glede na obseg in način poslovanja ali na težave, s katerimi se sooča banka 
pri pridobivanju svežega kapitala, še posebno ob potrebi po hitrem povečanju kapitala ali 
neugodnih pogojih (Uradni list RS, 2006). Če banka prejme državno garancijo, lahko postane 
še bolj tvegana. Državi ni potrebno vložiti denarja v banko, vendar v primeru stečaja banke 
država prevzame njene obveznosti do komitentov. Banka lahko postane zaradi garancije še 
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bolj tvegana, predvsem zato, ker je del tveganja prenesla na državo in v želji, da izboljša 
finančno uspešnost, začne vlagati v še bolj tvegane naložbe. Kadar banka ne najde rešitve, 
kako izboljšati kapitalsko ustreznost, lahko pride do likvidacije banke. Če pa ima banka 
pomembno vlogo v finančnem sistemu države in je njen obstoj pomemben tudi za 
gospodarstvo države, mora država pomagati banki z dodatnim kapitalom. Vendar pa je 
nacionalizacija kot možna rešitev banke šele na zadnjem mestu (Santomero & Hoffman, 
1998, str.9). 
 

2.2 Dokapitalizacija kapitalsko neustreznih bank 
 
Pogosto se postavlja vprašanje, koliko kapitala potrebuje banka, da bi zavarovala imetnike 
svojih vlog, zagotovila denarna sredstva za posojila in splošno zaupanje svojih strank. Če ima 
banka močno kapitalsko pozicijo, to vpliva na zmožnost banke, da se poveže z drugimi 
bankami, povečuje njeno javno zaupanje in ji omogoča lažji in cenejši dostop do denarnih 
sredstev, hkrati pa banki omogoča prevzemanje bolj tveganih in donosnejših naložb 
(Dimovski & Gregorič, 2000, str. 103). 
 
Ena izmed osnovnih funkcij bančnega kapitala je, da ščiti nezaščitene imetnike bančnih vlog 
v primeru nesolventnosti ali nelikvidnosti banke. Kapital zagotavlja kritje vlog le 
kratkoročno, dolgoročno črpanje sredstev iz naslova kapitala za poplačilo bančnih depozitov 
pa bo z veliko verjetnostjo vodilo v propad banke. Pogosto prav imetniki bančnih vlog peljejo 
banko v propad zaradi izgube zaupanja v banko. Najpomembnejša funkcija bančnega kapitala 
je zato zagotavljanje zaupanja v banko (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 104). 
 
Glavni interni vir kapitala bank so njihovi zadržani dobički. Zadržani dobiček je del čistega 
dobička, ki ostane banki po izplačilu dividend. Odvisen je od naložbene politike, finančne 
politike in politike dividend znotraj banke. Banka mora oblikovati finančni plan o določanju 
potreb po kapitalu v banki. Finančne projekcije so le približne, vendar se njihova natančnost z 
leti izboljšuje. Pripravljenih mora biti več projekcij, od najbolj črnoglede do najbolj 
optimistične alternative. Kakšno vrednost dodatnega kapitala bo banka potrebovala za 
financiranje predvidenih naložb in obveznosti, mora predvideti vodstvo banke. Poleg 
zadržanih dobičkov imajo banke na voljo še druge možnosti povečevanja svojega kapitala. S 
programom investiranja dividend lahko banke v zameno za dividende svojim delničarjem 
ponudijo nove delnice po nižji ceni. Banke lahko s programom delničarstva zaposlenih 
spodbujajo svoje zaposlene k udeležbi v dobičku in s tem k boljšim delovnim rezultatom 
preko spodbujanja zaposlenih v nakup delnic banke. Svoj kapital lahko banka poveča tudi s 
kombinacijo obeh programov. Na višino kapitala v banki pomembno vplivajo odločitve o 
dividendah (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 109 – 111). 
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Če banka poveča svoj osnovni kapital z izdajo novih delnic, pride do realnega povečanja 
kapitala. Osnovnega kapitala ni mogoče povečati, dokler dosedanji vložki niso v celoti 
plačani, razen če je ostal nevplačan le neznaten znesek. Dosedanji delničarji imajo v 
sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. 
Za uveljavotev te pravice je rok najmanj 14 dni. Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno 
izključi samo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Povečanje osnovnega kapitala začne 
veljati z dnem vpisa v register (ZGD, 2009, 333. – 340. člen). 
 
V letu 2008 so bile dokapitalizirane Banka Celje, NLB, NKBM in Abanka, v letu 2009 pa še 
Slovenska investicijska družba (v nadaljevanju SID).   

2.3 Prevzem nestabilne banke 
 
Ločimo dve obliki prevzemov bank: 
- prevzem z odkupom delnic, 
- prevzem z odkupom premoženja. 
 
Če je banka še v dobrem stanju, dobro posluje, je prevzeta z odkupom delnic, kar pomeni 
nakup zadostnega števila delnic z glasovalno pravico kake odprte delniške družbe, in sicer 
neposredno od njenih delničarjev. Cilj prevzemnika je pridobiti potrebno število delnic -
glasov, ki mu zadoščajo za prevzem nadzora nad banko. Po prevzemu z odkupom delnic 
ostane ciljna (prevzeta) banka v celoti odgovorna za vse svoje obveznosti, razen če pozneje 
prevzem preraste v formalno združitev bank (Prevzem bank, 2009). 
 
Prevzem z odkupom premoženja pa se zgodi, kadar banka ne posluje več dobro. Poteka 
tako, da lahko prevzemnik pridobi nadzor nad drugo banko tudi z odkupom dela ali celote 
njenega premoženja. Ciljna banka po prodaji premoženja prevzemniku lahko ostane tudi 
nespremenjena, vendar po končanem prenosu lastništva običajno preneha obstajati kot pravna 
oseba (Prevzem bank, 2009). 
 
Prevzemnik lahko kupi celotno banko (bančno bilanco stanja) ali samo osnovne depozite in 
del sredstev. Če kupi celo banko, lahko prevzemnik od države prejme plačilo v vrednosti 
razlike med tržno vrednostjo sredstev banke in obveznosti do sredstev. Pri nakupu dela 
depozitov pa lahko dobi prevzemnik možnost za nakup še preostalih in tako dobi njihov delež 
bančnih sredstev. Kaj se proda, se določi ali s pogajanji ali pa z možnostjo predčasnega 
nakupa, ki ga dovolijo regulatorji (Santomero & Hoffman, 1998, str. 15). 
 
Sam nakup in predhodni dogovor je pogosto okrepljen z garancijo države. Država obljubi, da 
bo kupila nazaj dogovorjen odstotek sredstev v določenem času. Prevzemnik zato poskuša 
čim prej identificirati slabe terjatve. Ta garancija je pravzaprav prodajna opcija, izdana s 
strani bančne oblasti. S to garancijo lahko posojilojemalec išče banko, ki je pripravljena 
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prevzeti posojilo. Če je iskanje uspešno, je verjetno, da bo država prihranila denar (Santomero 
& Hoffman, 1998, str. 15). 
 
Banka si lahko zagotovi dodatni kapital tudi tako, da se združi z drugo finančno institucijo. 
Kadar iz dveh ali več bank nastane ena sama, govorimo o združitvi. Ta mora biti opravljena v 
skladu z zakonodajo, ki velja na področju sedežev vpletenih bank. Znotraj združitve ločimo 
pripojitve in spojitve. Razlika med tema dvema pojmoma je v tem, da pri pripojitvi preživi 
ena sama banka, druga pa na to prenese vse svoje premoženje in obveznosti ter preneha 
obstajati. Pri spojitvah pa se dve ali več bank združi v popolnoma novo banko. Spojitve imajo 
v primerjavi s pripojitvami v nekaterih primerih določene prednosti. Kadar se združujeta 
različno veliki banki, je običajno, da se manjšo pripoji k večji. Če pa sta banki približno 
enako veliki, je pogosto težko pridobiti soglasje kateregakoli izmed nadzornih svetov bank, s 
katerim bi prenehala obstajati ravno njihova banka. V tem primeru se oblikovanje nove banke 
lahko izkaže kot boljša rešitev. Glavna prednost združitve je enostaven prenos lastništva, 
glavna pomanjkljivost pa prevzem obveznosti ciljne banke (Prevzem bank, 2009). 
 
S stališča dolgoročnega poslovnega preživetja, ki ohranja tudi nekatere vrednosti bančne 
koncesije, je dobra rešitev združitev z drugo, bolj zdravo institucijo. Taka združitev pogosto 
zahteva krepitev bilance stanja, da bi spodbudili bodoče partnerje. Krepitev ima lahko razpon 
od delitve premoženja, tako da se le del premoženja prenese na prevzemno celoto, vse do 
delitve celotne banke na dobro banko in slabo banko. Oba ukrepa sta v bistvu obliki nakupa in 
predpostavljanja. Realna razlika je, koliko stare celote se lahko prenese na novo organizacijo 
(Santomero & Hoffman, 1998, str. 9). 
 

2.4 Način, kako država dokapitalizira banke 
 
Država lahko spremeni vladne nakupe kapitala bank iz prednostnih delnic brez glasovalnih 
pravic v redne delnice z glasovalno pravico. To se lahko zgodi samostojno z novimi 
dokapitalizacijami ali pa vlada vztraja, da se prvotni nakupi konvertirajo. V posameznih 
primerih lahko postane vlada večinski lastnik, posebno, če so dokapitalizacije visoke tako, kot 
se pričakuje (Elliott, 2009, str. 15). 
 

2.4.1 Nacionalizacija 
 
Nacionalizacija pomeni prenos lastništva oziroma kontrole ene ali več bank od lastnikov 
(delničarjev) na državo. Nacionalizacija kot možnost reševanja problematične banke je 
pogosto odvisna od posamezne države. Za države kot so ZDA, je tak način psihološko 
nesprejemljiv, kljub temu da so se že večkrat srečali z njim. V drugih državah, zlasti v 
Zahodni in Južni Evropi, pa so bolj naklonjeni nacionalizaciji. Nasprotniki trdijo, da 
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nacionalizacija bank za državo prinaša samo probleme. Država kot večinski lastnik naj ne bi 
bila sposobna zahtevati od banke učinkovitost in profitabilnost. Bančni uslužbenci naj bi 
postali birokrati, zato banka naj nebi bila več konkurenčna. Ko je enkrat banka 
nacionalizirana, jo je težko nazaj privatizirati. Banka, ki je bila zaščitena pred 
neučinkovitostjo rasti trga, lahko postane nesposobna preživeti brez državne pomoči. 
Morebitni lastniki težko ugotovijo ocenjeno vrednost in morajo biti pazljivi, da ne bo njihova 
investicija izbrisana s ponovno nacionalizacijo (Santomero & Hoffman, 1998, str. 13). 
 
Finančne institucije, ki ne zagotovijo zahtevanega kapitala, so lahko prevzete, prestrukturirane 
in v večini ponovno privatizirane, ko je čiščenje bilanc zaključeno. To se lahko izvede tako v 
velikih institucijah kot v majhnih. Glavni argument tega pristopa je postopnejše merjenje 
tveganja pri celo večjih izgubah v vrsti, ker se potrebni koraki odložijo in bančni managerji 
hazardirajo na visoki tveganih strategijah v upanju, da se bodo izognili nelikvidnosti (Elliott, 
2009, str. 13). 
 

2.4.2 Nacionalizacija bančnega sistema 
 
Če so problemi v bančnem sistemu zelo veliki in se vse banke soočajo s kapitalsko 
neustreznostjo ali celo nesolventnostjo, lahko vlada v celoti olastnini bančni sektor. Managerji 
delajo za vlado, ki se svobodno odloča, kakšno vodstvo želi, vključno z njihovimi zaslužki, 
kar je prednost nacionalizacije. Negativna stran je, da lahko davkoplačevalce stane velike 
zneske in pusti v vladi velike izgube, če se kreditna nezmožnost v nadaljevanju poslabša. Ko 
so se države soočale z nacionalizacijo bank kot del sistemske krize, so imele namen, da se 
banke reprivatizirajo takoj, ko je možno, in se izognejo povezavi med politiko in dnevnimi 
odločitvami bank (Elliott, 2009, str. 13). 
 
Stroga merila tveganj lahko potisnejo banke v roke države, ki bi sicer lahko preživele krizo 
tudi drugače. Zahtevnejša in bolj toga kot so merila, večja je verjetnost, da  bo katera od bank 
lahko preživela  na svoj način. Zagovorniki načel namreč verjamejo, da je država slabša pri 
vodenju bančnih poslov kot privatni sektor (Elliott, 2009, str. 14). 
 

2.5  Ustanovitev slabe banke  
 
Model poznan kot »dobra banka, slaba banka« (v nadaljevanju SB) se je pojavil v 1980ih. Od 
takrat je bil pogosto uporabljen in pogosto je viden kot mehanizem, uporabljen za združitev v 
prihodnosti. V bistvu je banka razdeljena na dva dela. Dobra banka ohrani uspešne terjatve, 
medtem ko so slabe terjatve prenesene na SB. Dobra banka lahko sedaj deluje uspešneje in 
lažje poviša kapital. SB pa lahko ves trud nameni izboljšanju posojil in samolikvidaciji. 
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Ozdravljene terjatve so prenesene v dividende in/ali obrestna plačila delničarjem preostalih 
terjatev SB (Santomero & Hoffman, 2008, str. 14).  
 
Za ustanovitev SB obstajata dve možnosti. Prva je, da banko razdelimo na dva dela, uspešne 
terjatve prenesemo na dobro banko, slabe terjatve pa na SB. Ta dva dela nato delujeta ločeno. 
Druga možnost pa je, da ustanovimo eno SB in iz celotnega bančnega sistema prenesemo 
slabe terjatve na to institucijo.  
 
SB naj bi ustanovila država zato, da bi odkupila slabe kredite poslovnih bank po nominalni ali 
po tržni ceni. Ena izmed prednosti SB je, da očisti bilance poslovnih bank, s čimer (zdaj s 
povečanim lastniškim deležem države) spet lahko začnejo delovati kot finančni posredniki. 
Država, s tem pa tudi davkoplačevalci, dobijo v zameno lastniške deleže (v višini 
dokapitalizacije) v očiščenih poslovnih bankah (in s tem zajamčen donos od prednostnih 
delnic) in pa tudi terjatve iz naslova slabih kreditov v obliki lastniških upravičenj do 
zastavljenih vrednostnih papirjev in nepremičnin. Kadar je banka popolnoma okužena s 
slabimi krediti, pride do popolnega podržavljanja. Vendar to ni nujno v celoti, ampak je 
potrebno le v obsegu slabih kreditov v njeni bilančni vsoti. Na primer banko z zgolj 30 % 
slabih kreditov v bilančni vsoti nima smisla popolnoma podržaviti. Slabi krediti (terjatve do 
slabih kreditojemalcev) se morajo prenesti iz poslovnih bank na SB, ta pa poskrbi, da v čim 
večji meri izterja slabe dolžnike. S tem se poslovne banke očistijo tega bremena in se lahko 
posvetijo zgolj in popolnoma vlogi finančnega posrednika (Damijan, 2009). 
 
Negativne  strani SB so: če gre kaj narobe, lahko to drago stane davkoplačevalce, ali pa lahko 
blokira prestrukturiranje, ker ni zanimivo za lastnike in upnike. Operativne aktivnosti SB so 
podvržene temu, kako se bodo tveganja in dobrobiti porazdelile med  lastnike, upnike in 
davkoplačevalce. Dobro je poudariti, da rešitev o SB lahko izkristalizira velike izgube in 
slabe naložbe tako imenovanih dobrih bank, ki zahtevajo ogromno kapitala, da bi se potegnile 
iz nesolventnosti, ali pa pokažejo globoko podkapitaliziranost. V teh primerih  bi bila 
kapitalska infuzija v eni od oblik nacionalizacije verjetno  nujno potrebna (Elliott, 2009, str. 
8). 
 

2.6 Likvidacija 
 
Do likvidacije banke najpogosteje pride, če ni pomoči privatnega sektorja ali ni mogoča 
združitev s katerokoli drugo banko. V postopku likvidacije banka razglasi nesolventnost, 
zaprtje in izplačila vlagateljem. Nato prestrukturirni organ likvidira vsa sredstva. V večini 
primerov so nezavarovani vlagatelji in ostali upniki kriti le, če je kapital dovolj velik, da po 
likvidaciji še ostane na razpolago za razdelitev. Ko pride do likvidacije banke, lahko to vpliva 
na druge banke, če so temu direktno izpostavljene, ali preko sprememb cen na finančnem 
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trgu. Proces vračanja denarja, ki so ga vložili v banke, lahko za vlagatelje in upnike traja več 
mesecev ali celo let (Hoggarth, Reidhill & Sinclair, 2004, str. 11). 
 
Ali je likvidacija zares edina rešitev za banko, se na koncu odločijo nadzorniki. Vendar se za 
to možnost odločijo šele takrat, ko je vrednost banke v celoti premišljena in naklonjena do 
davkoplačevalčevih stroškov z vzdrževanjem preživelega podjetja (banke). Če se ta odločitev 
sprejme, obstaja še vprašanje, katere vrste obveznosti delničarjev so povezane z izgubo. 
Evidentiranje celotnih stroškov mora vsebovati odločitev, katerim vlagateljem bi morali in 
katerim bodo povrnili izgubo. Če ima država jasno depozitno zavarovanje, je potrebna 
odločitev samo za nezavarovane depozite. V drugih pravnih redih de facto implicitna 
zavarovanja prepuščajo vprašanje kritja in sozavarovanja nadzornikom skupaj s političnim 
postopkom (Santomero & Hoffman, 1998, str. 10).  
 
Kadar delničarji izgubijo tako lastništvo kot nadzor pravic, je potrebna intervencija v banki. 
Različni mehanizmi, ki bi se lahko uporabili za takšne intervencije, vključujejo naslednje:  
- banka lahko deluje kot delujoče podjetje, ampak z denarnim tokom subvencije od 
depozitnega zavarovanja z namenom priprave za prodajo v zasebnem sektorju. Če znesek od 
prodaje preseže znesek, potreben za povračilo skladu, si lahko delničarji izplačajo razliko,  
- banka lahko prenese vloge na drugo finančno institucijo skupaj z denarjem od sklada 
depozitnega zavarovanja. Bančna sredstva se lahko reorganizirajo ali prodajo, da lahko 
najprej poplačajo sklad depozitnega zavarovanja, nato pa še delničarje. 
- banka lahko prenese vloge skupaj s premoženjem na "SB", ki pripravi to banko za prodajo. 
Sklad depozitnega zavarovanja bi nato pridobil zahtevek za preostala slaba sredstva, delničarji 
bi prejeli plačilo le, če bi realizirali več, kot je bil prenos iz deviznega zavarovanja (Milne & 
Wood, 2008, str. 528). 
 

2.6.1 Likvidacija v Sloveniji 
 
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave. Za banke se uporabljajo določila 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, razen če ni določeno drugače. Odločbo o 
ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka izda Banka Slovenije in sicer v primeru, 
da: na podlagi poročila izredne uprave oceni, da se v času trajanja izredne uprave ni dovolj 
izboljšalo finančno stanje, pri opravljanju nadzora nad banko ugotovi, da premoženje banke 
ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 40). 
 
Banko prevzemnico določi Banka Slovenije. Banka prevzemnica je banka, ki bo prevzela 
posle banke v stečaju v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog in ji zagotovila sredstva za 
izplačilo zajamčenih vlog najkasneje v roku treh mesecev od začetka stečaja. Banka Slovenije 
mora pri sodišču vložiti predlog za začetek stečajnega postopka dan po izdaji pisne odločbe o 
ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka. V treh dneh po vložitvi predloga sodišče 
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izda sklep o začetku stečajnega postopka in imenuje stečajnega upravitelja na predlog Banke 
Slovenije (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 40). 
 
Na odločitev o začetku prisilne likvidacije ne vpliva dejstvo, ali je banka v likvidaciji ali ne. 
Banka Slovenije še vedno opravlja nadzor nad poslovanjem banke v redni likvidaciji in takoj, 
ko ugotovi dejstva in okoliščine, zaradi katerih je možen izrek ukrepa odvzema dovoljenja za 
opravljanje bančnih storitev, lahko tak ukrep tudi izreče. Posledica izrečenega ukrepa je 
odločba o začetku prisilne likvidacije. Končni rezultat pri obeh vrstah likvidacije je enak, saj 
v obeh primerih banka preneha obstajati. V postopku likvidacije mora nadzorovana banka še 
naprej opravljati bančne oziroma druge finančne posle, ki so potrebni za izvedbo postopkov 
likvidacije, saj brez njih likvidacija niti ni možna. Med bančne oziroma druge finančne posle 
štejemo poplačilo danih kreditov za plačilni promet, ki je potreben za vračilo sredstev in 
poravnavo obveznosti (Likvidacija banke, 2009). 

2.7 Povzetek 
 
V primeru nesolventnosti ima banka na razpolago več možnosti, kako odpraviti 
nesolventnost. Prva možnost je, da banka posluje normalno naprej, vendar je to mogoče samo 
v primeru, da je banka kapitalsko ustrezna. Poleg tega mora imeti tudi čisto bilanco stanja. V 
delovanje banke se lahko vmeša tudi regulatorni nadzor in management ali celo država, če 
vodstvo banke nima rešitev za nadaljevanja poslovanja. Naslednja možnost je dokapitalizacija 
banke. Banki lahko pomaga država z dodatnim kapitalom, s tem pa država dobi svoj delež 
banke. Dodatni kapital si lahko banka zagotovi tudi z združitvijo z drugo, bolj zdravo 
finančno institucijo, ter se tako reši pred nesolventnostjo. 
 
Če banka še posluje dobro, je lahko prevzeta z odkupom delnic, drugače pa z odkupom 
premoženja. Prevzemnik lahko kupi celotno banko ali samo del sredstev. Pogosto je sam 
nakup okrepljen z garancijo države. V primeru da ima banka preveč slabih terjatev in da ni 
dovolj, da država vloži nekaj kapitala, država nacionalizira banko. Vlada lahko v celoti 
olastnini bančni sektor ali pa samo posamezne banke, odvisno kako velika je kriza v 
finančnem sistemu.  
 
Z ustanovitvijo SB bi država rešila poslovne banke slabih terjatev ter tako očistila njihove 
bilance stanja. SB lahko ustanovimo na dva načina, prvi je, da eno banko razdelimo na dva 
dela, dobro banko in SB, pri drugem načinu pa ustanovimo novo banko, tako imenovano SB, 
na katero naložimo vse slabe terjatve preostalih poslovnih bank. Glavna prednost tega 
koncepta je, da očisti bilance stanja poslovnih bank, slabost pa, da lahko v primeru 
neuspešnosti to drago stane državo in davkoplačevalce. Kot zadnja možnost rešitve 
nesolventne banke je likvidacija banke. Sproži se likvidacijski postopek, katerega končni 
rezultat je prenehanje obstoja banke. Med likvidacijskim postopkom najprej dobijo vrnjen 
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kapital zavarovani vlagatelji, nato pa, če ostane še kaj sredstev, nezavarovani vlagatelji in 
upniki. Vračilo sredstev lahko včasih traja tudi več let.  
 
V tabeli 2 bom predstavila samo bistvene prednosti in slabosti zgoraj opisanih rešitev za 
nesolventno banko. 
 

Tabela 2: Prednosti in slabosti rešitev za nesolventno banko 

Rešitev Prednost Slabost 
Ohranjanje pri življenju 
kapitalsko neustrezne banke 

Ni potrebno vložiti denarja v 
banko. 

Banka lahko postane še bolj 
tvegana. 

Dokapitalizacija kapitalsko 
neustrezne banke 

Enostaven prenos lastništva,  
pri združitvi se prenese na 
novo banko. 

Prevzem obveznosti ciljne 
banke. 

Prevzem banke Nakup je pogosto okrepljen 
za garancijo države. 

Po končanem prenosu 
lastništva banka običajno 
preneha obstajati kot pravna 
oseba.  

Nacionalizacija Država ima proste roke pri 
investiciji kapitala v banke. 

Pusti lahko velike izgube, če 
se kreditna nezmožnost v 
nadaljevanju poslabša. 

Ustanovitev slabe banke Poslovne banke očisti bilance 
stanja; država dobi v zameno 
lastniški delež. 

Če se tveganje ne porazdeli 
dobro, lahko to drago stane 
davkoplačevalce, lahko  
blokira prestrukturiranje, ker 
ni zanimivo za lastnike in 
upnike. 

Likvidacija O likvidaciji lahko odločajo 
nadzorniki. 

Davkoplačevalci so lahko 
oškodovani. Poveča se lahko 
nezaupanje v stabilnost 
bančnega sistema. 

 

3. UKREPI REŠEVANJA FINANČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
 
Jeseni 2008 se je finančna kriza še poglobila, vendar pa so posledice le-te že pred tem vplivale 
na razmere na slovenskem finančnem trgu, predvsem na zaostrovanje pogojev dolžniškega 
financiranja domačega nebančnega sektorja in posledičnim umirjanjem kreditne aktivnosti. 
Avgusta 2008 se je rast kreditov bank domačim nebančnim sektorjem znižala že sedmi mesec 
zapored. Banke so zaradi težjega dostopanja do posojil na tujih trgih postajale bolj odvisne od 
prihrankov prebivalstva kot v preteklih letih. Ti pa so v precej bolj omejenem obsegu in v 
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veliki meri krajših ročnosti, zato so bile banke prisiljene selekcionirati kreditno aktivnost in 
skrajšati ročnost posojila (Gospodarska aktivnost v Sloveniji se umirja, vidni že prvi znaki 
finančne krize, 2008). 
 
Za zagotavljanje zadostne mere kreditiranja nebančnemu sektorju (podjetjem in 
gospodinjstvom) imajo banke več virov: bančne vloge, kredite bankam iz tujine, vire ECB in 
donose iz naložb bank v vrednostne papirje. Kreditna aktivnost bank se je v zadnjih letih v 
veliki meri financirala iz tujine (obveznosti bank v tujini). Pritok virov iz tujine pa se je 
znatno zmanjšal zaradi finančne krize in nedelovanja mednarodnega medbančnega trga 
(Vlada Republike Slovenije, 2009). 
 
Država je pripravila vrsto ukrepov, ki naj bi pomagali finančnemu sistemu prebroditi krizo.   
 

3.1 Sanacija slovenskega bančništva po osamosvojitvi 
 
V 1990-tih letih je bila Slovenija edina med tranzicijskimi državami, ki ni doživela večje 
bančne krize. Edini kritični primer je bila banka Triglav, ki pa ni imela niti 1-odstotnga  
deleža na bančnem trgu. V prvi polovici 90. let je prišla na rob propada, leta 1996 pa se je 
Banka Slovenije odločila za stečaj (Štiblar, 2009). 
 
Mednarodne finančne institucije in razni svetovalci so močno kritizirali izbran način sanacije 
bank v Sloveniji v 1990-tih letih, čeprav je bil mnogo manj radodaren v korist njihovih 
lastnikov kot je sedanje reševanje bank v ZDA (Evropi) (Štiblar, 2009). 
 
V takratno sanacijo so bile uvrščene tri slovenske banke (LB, KBM v januarju 1993 in 
Goriška banka v januarju 1994), ki so pokrivale več kot 50 % slovenskega bančnega sektorja. 
Dotedanji lastniki jih niso dokapitalizirali, zato je to naredila država, vendar jih je prej 
nacionalizirala. Sanacijo slovenskih bank so naredili v štirih korakih (Štiblar, 2009). 

1. najprej so odpisali tekoče izgube, 
2. zamenjava slabih aktiv (terjatev) bank za državne obveznice, 
3. prenos slabih aktiv bank na posebej ustanovljeno Agencijo za sanacijo bank in 

hranilnic (v nadaljevanju ASBH), 
4. angažiranje ASBH kot začasnega lastnika in nadzornika bank na osnovi odloka vlade.  

 
Rezultati sanacije so bili naslednji: javni dolg se je začasno povečal za 1,9 milijarde takratnih 
nemških mark (DEM), kar pomeni manj kot 10 % bruto domačega proizvoda, a je kasneje v 
procesu izterjave slabih terjatev in privatizacije obeh bank bil v celoti pokrit. Uspelo jim je 
znižati delež slabih terjatev v celotnem bančnem sektorju Slovenije, in sicer z 10 % na 4 %. V 
letu 1997 so imele banke v sanaciji pozitivni kapital, medtem ko so imele v letu 1992 
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negativnega. NLB je začela osvajati tuje trge, sanirane banke pa so uvedle tudi pomembne 
institucionalne in organizacijske izboljšave (Štiblar, 2009). 
 

3.2 Ukrepi reševanja finančne krize v letu 2008  
 
V novembru in decembru 2008 je vlada Republike Slovenije sprejela prvi sveženj ukrepov. 
Ukrepi omogočajo posojila kreditnim institucijam, zavarovalnicam, pozavarovalnicam in 
pokojninskim družbam; državna poroštva kreditnim institucijam; kapitalske vložke v kreditne 
institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe ter odkup terjatev kreditnih 
institucij. Predvideno je tudi jamstvo države za depozitne vloge, v kolikor neto stanje vloge 
upravičenca presega znesek 22.000 evrov oziroma v primeru, če banke s sedežem v Republiki 
Sloveniji ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za izplačilo zajamčenih vlog. Vsi ukrepi 
imajo rok veljavnosti do 31. 10. 2010 in so začasne narave. Najvišji dovoljen obseg državnih 
poroštev je omejen na 12 milijard evrov (Vlada Republike Slovenije, 2009).  
 
Država je zagotovila vire financiranja bankam z (Drugi paket protikriznih ukrepov vlade RS, 
2009): 
− dodatno zadolžitvijo zakladnice v tujini za milijardo evrov (januar 2009) in 
deponiranje sredstev pri bankah na določen rok z možnostjo podaljšanja; 
− dodatno zadolžitvijo bank z garancijo države v tujini; NLB dodatna zadolžitev za 1 
milijardo evrov srednjeročno (april, maj 2009); 
− dodatno zadolžitvijo za garancijo države SID banke v tujini: pri Evropski investicijski 
banki (EIB) za 300 milijonov evrov in na kapitalskih trgih za 200 milijonov evrov (april 
2009). 
 
Poleg že prej omenjenih ukrepov je vlada z novelo Zakona o jamstveni shemi Republike 
Slovenije, ki jo je sprejela 7. 5. 2009, razširila krog kreditojemalcev, za katere bo lahko 
izdano državno jamstvo, in sicer na zadruge. Sprememba zakona ureja tudi prepoved ravnanja 
v zvezi s tistimi posojilnimi posli, ki so namenjeni tako imenovanim menedžerskim odkupom. 
»Zakon določa pogoje in merila za pridobitev jamstev, okvirni postopek, provizije in 
nadomestila ter pooblaščeno institucijo – SID banko, ki v imenu in za račun države izvaja 
postopek izdajanja jamstev.« (Sledenje realizacije protikriznih ukrepov Vlade RS, 2009) 
Osnovne značilnosti tega ukrepa so zlasti (Drugi paket protikriznih ukrepov vlade RS, 2009): 
− ponudba vsem bankam za prevzem določenega obsega tveganja kreditiranja, 
− obvezna lastna udeležba bank v tveganju, najmanj 20 %, 
− nova jamstva se po shemi izdajajo do 31. 12. 2010 oziroma do izboljšanja delovanja 
kreditnega trga, 
− veljavnost sheme se naprej ne omeji, ostane do izteka zadnjega jamčevalnega posla, 
− unovčena jamstva se izterjujejo po rednem postopku, 
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− banke plačujejo premijo po enotni tržni premijski stopnji, 
− plačila premij so osnova za oblikovanje varnostnega sklada, 
− predvideni so različni kriteriji za oblikovanje portfelja posamezne banke, na primer da 
bo največji znesek za posamezno podjetje v višini, odvisni od njegovih prihodkov in kapitala, 
− kreditojemalci so rezidenti Slovenije, tudi podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 
izključene so finančne institucije, 
− krediti se dodeljujejo podjetjem z A in B boniteto, ne smejo biti v finančnih težavah 
(sicer se to smatra za državno pomoč, za kar je potrebno soglasje Evropske komisije), 
− pri tej shemi gre samo za nove kredite, ne za refinanciranje menedžerskih odkupov. 
 
SID banka je v okviru jamstvene sheme doslej izvedla tri akcije. Na prvih dveh avkcijah je 
bilo od jamstvenih kvot v višini 210 milijonov evrov odobrenih oziroma je v postopku 
odobritve za 132,7 milijona evrov posojil podjetjem. V prvi avkciji je bila razpisana kvota 
jamstev 60 milijonov evrov, stopnja najvišjega tveganja, ki ga prevzame država, pa je 50 %. 
Uspešne so bile tri ponudbe od dvajsetih. V drugi avkciji pa je bilo ponujenih 150 milijonov 
evrov, država pa je prevzela največ 40 % tveganja. Jamstvena kvota je bila dodeljena 
Unicredit banki Slovenija, Deželni banki Slovenije, Abanki Vipa, NKBM, Hypo Alpe Adria 
Bank in Factor banki. Uspešno je bila izvedena tudi tretja avkcija z razpisano jamstveno 
kvoto 100 milijonov evrov in stopnjo tveganja za državo 35 %. Uspešnih je bilo sedem 
ponudb. Jamstvena shema naj bi delovala do konca leta 2010 oziroma do porabe zakonsko 
določene kvote v višini 1,2 milijarde evrov (Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o bančništvu, 2009). 
 

Jamstvena shema za poslovne banke je povsem nov produkt in potrebuje določen čas za 
implementacijo v poslovnih mrežah bank. Kljub temu so rezultati prvih dveh avkcij o le delni 
izkoriščenosti presenetljivi, saj je bilo glede na agresivnost licitiranja bank ob avkcijah 
pričakovati večjo realizacijo, kajti pogoji so bili bankam znani vnaprej (Vlada sprejela 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, 2009). 

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije, ki spremlja realizacijo protikriznih ukrepov 
vlade Republike Slovenije, ukrep zagotavljanja delovanja bančnega sistema in transferja 
sredstev za financiranje tekočega poslovanja in razvoja gospodarstva (za velika, srednje 
velika in mala podjetja) delno deluje. Pri dokapitalizaciji in financiranju SID so ugotovili, da 
SID ne spremlja dovolj razvoja in izvoza. Ukrep odobravanja garancij za zadolžitev, 
dokapitalizacije, kredite in odkup terjatev deluje. Odobrena jamstvena shema ne deluje za 
financiranje razvojnih projektov, saj mnogi stojijo. Načrtovano pa je še skrajšanje plačilnih 
rokov za obveznosti države (GZS, 2009). Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki zajema tudi povišanje ravni, za katero jamčijo banke s 
sedežem v Republiki Sloveniji, do neto stanja vloge v višini 50.000 evrov (Znani rezultati 
prve in druge avkcije, 2009). 
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3.3 Ali naj Slovenija ustanovi ''slabo banko'' 
 
Odločitev za ustanovitev ''SB'' je pri nas celo nekoliko lažja kot na Zahodu, kjer pred krizo 
države ni bilo med pomembnimi lastniki bank. Potrebno je razmišljati tudi o načelih 
pravičnosti oziroma komu (naj) gredo koristi od ustanovitve ''SB''. ''SB'' bi lahko ustanovila 
država. Z novo izdanimi državnimi obveznicami bi plačala lastniški vložek. Dodaten kapital 
lahko SB zbere z izdajo obveznic na mednarodnem trgu, kljub temu da to ne bo poceni. 
Sredstva SB se lahko porabijo za dva namena: prvič, za dokapitalizacijo poslovnih bank v 
primeru, da slednje po odpisu slabih kreditov postanejo nesolventne, in drugič, za odkupe 
slabih terjatev, če se izkaže, da njihov odpis ni potreben (Masten et al., 2009).   
 
Obseg slabih terjatev bi morala opredeliti vsaka banka. Banka Slovenije ima pri tem 
pomembno vlogo kot regulator, ki mora pripraviti ustrezne strokovne kriterije za opredelitev 
in gradacijo slabih terjatev poslovnih bank ter kasneje za presojo njihove dejanske 
upravičenosti za prenos na SB. Tega ne morejo početi obstoječe uprave, saj je njihov 
prevladujoč motiv seveda prikrivanje lastnih napak v preteklosti. V državnih bankah mora 
vlada vršiti nadzor preko nadzornih svetov, ki nato imenuje uprave, izbrane iz mednarodnega 
nabora bančnih menedžerjev (Masten et al., 2009). 
 
Naloga države ni zagotavljati dodatnih sredstev svojim dolžnikom, temveč od teh dolžnikov v 
imenu davkoplačevalcev dobiti vrnjen dolg. V primeru lombardnih kreditov, ki se ne 
poplačajo redno, mora priti do unovčenja zastavljenih delnic. SB si za razliko od navadne 
banke lahko tudi v današnjih razmerah privošči njihovo obdržanje, vendar ob jasni zavezi 
njihove prodaje na borzi. Pri tem se mora obnašati kot čisti portfeljski lastnik (Masten et al., 
2009).  
 
Mnenja, ali ustanoviti SB v Sloveniji, so različna. Če bi jo ustanovili že pred časom, ne bi 
govorili več o tajkunskih posojilih. Tovrstna posojila in terjatve bi bila kje drugje in bi morda 
že prišlo do unovčenja garancij. Drugo mnenje je, da je problem slabih terjatev v slovenskih 
bankah velik in se bomo z njim še ukvarjali. Če bi ustanavljali SB za vsak primer, bi lahko 
stvari le zapletli. Ali jo bomo potrebovali ali ne, je odvisno predvsem od tega, koliko časa bo 
kriza trajala in kako močno bo prizadela posamezne gospodarske panoge oziroma podjetja, saj 
bo od tega odvisno, ali bodo lahko odplačevala posojila. Banke imajo kapital in morajo 
skrbeti za kapitalsko ustreznost. Če bi postala ta problematična, morajo lastniki in vodstva 
bank poiskati dodatne kapitalske rente. Pri nas sta obe vodilni banki v delni državni lasti in bo 
morala država na podlagi objektivnih podatkov Banke Slovenije in nadzornih organov 
odločiti, če, kdaj in koliko je treba banki dokapitalizirati (Zupanič, 2009). Slovenske banke 
bodo poskušale same prebroditi krizo, zato zaenkrat še ni potrebna ustanovitev SB. 
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SKLEP 
 
Banka ima na razpolago več možnosti, da v primeru nelikvidnosti hitro ukrepa. Lahko najame 
posojilo na medbančnem trgu od druge poslovne banke ali pa pri centralni banki. Centralna 
banka predstavlja zadnjo možnost za banko, saj ima zelo stroge pogoje. Za banko ima 
medbančni trg zelo velik pomen pri tekočem uravnavanju likvidnosti. Ta način je hiter in 
prilagodljiv, banke pa se izognejo kontroli centralne banke. Bančna stabilnost je odvisna od 
njene likvidnosti, saj poslabšanje likvidnosti pomeni znižanje bančnega kapitala in s tem 
manjšo stabilnost za banko. Z garancijo države za depozite dobi banka podporo s strani 
države. Depozitno zavarovanje zagotavlja komitentom bank, da njihova sredstva niso v 
nevarnosti pred izgubo, s tem pa zagotavlja tudi bančno stabilnost, saj banke ščiti pred 
navalom na banke v primeru morebitne krize. 
 
Kadar je banka nesolventna, jo lahko reši likvidnostno posojilo centralne banke ali pa 
nadomestilo za manjkajoči kapital. Nesolventnost in nelikvidnost sta velikokrat zelo 
povezana, saj oboje vodi v likvidacijo banke. Zadosten kapital banke ščiti nezavarovane 
imetnike bančnih vlog. Če je banka kapitalsko ustrezna, lahko nadaljuje s poslovanjem, če ni, 
poskuša problem rešiti z dokapitalizacijo. Možna rešitev za banko je tudi nacionalizacija, kjer 
država zagotovi dodatni kapital banki. Banka se lahko poskuša rešiti nesolventnosti tudi s 
prodajo drugi banki. Lahko je prevzeta z odkupom delnic ali pa z odkupom premoženja. Ena 
izmed možnosti je tudi ustanovitev SB, na njo se prenesejo vse slabe terjatve, dobre pa 
ostanejo na prvotni banki. SB potem poskuša čim več izterjati od slabih dolžnikov. V 
skrajnem primeru, ko banki ni več pomoči, se sproži likvidacijski postopek. Stečajni postopek 
lahko sproži Banka Slovenije ali banka sama. Tako kot nelikvidnost tudi nesolventnost vpliva 
na stabilnost banke. Ponavadi nesolventnost povzroči tudi nelikvidnost banke, komitenti 
izgubijo zaupanje in niso več pripravljeni vlagati svojih sredstev, to pa vodi v prenehanje 
delovanja banke.  
 
V preteklosti se je Slovenija že ukvarjala s sanacijo bančništva, in sicer po osamosvojitvi. 
Sanacija slovenskega bančništva je bila precej uspešna, Slovenija je edina med tranzicijskimi 
državami, ki je obdržala večino bančnega sektorja v domači lasti. Leta 2008 je Slovenija 
pripravila prve protikrizne ukrepe na osnovi primerjanj protikriznih ukrepov v drugih državah 
članicah Evropske unije. Vlada Republike Slovenije sprejema vedno nove ukrepe in poskuša 
čim bolj ublažiti finančno krizo. Pojavlja se tudi vprašanje, ali naj Slovenija ustanovi SB ali 
ne, odvisno pa je od globine krize. Če smo dosegli dno krize v septembru 2009, potem 
pričakujemo, da bi lahko slovenske banke prebrodile krizo uspešno in ustanovitev SB ni 
potrebna. Eden glavnih ukrepov Slovenije je jamstvena shema za poslovne banke, ki pa še ne 
deluje tako, kot si je vlada zamislila, vendar je to povsem nov produkt in še potrebuje določen 
čas. Vlada je sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu 
in povišala raven, za katero jamčijo banke s sedežem v Republiki Sloveniji.  
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