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1 UVOD 

Vloga bank je bila v zgodovini popolnoma jasna in preprosta. Hranjenje prihrankov in njihovo 
posojanje. Bančni sistem je z razvojem tehnologije stremel k temu, da bi svoje poslovanje čim 
bolj avtomatiziral. Čeprav je bilo na prvi pogled vse videti idealno, pa se je izkazalo, da temu ni 
tako. Pojavljati so se namreč začele alternativne naložbene možnosti. Izkazalo se je, da večina 
posameznikov nima dovolj znanja in izkušenj za upravljanje svojega premoženja, svoje finančne 
posle pa raje kot preko avtomatov opravi osebno. Kljub petnajstletni finančni samostojnosti 
Slovenije imajo na trgu kapitala še vedno največjo moč banke in prav zato se je upravljanje 
celotnega premoženja najprej pojavilo prav v bankah. V svetu se je tako že v 18. stoletju, v 
Sloveniji pa šele pred nekaj leti, po uveljavitvi storitve upravljanja premoženja, razvilo privatno 
bančništvo (ang. private banking). 

Storitev privatnega bančništva je sama po sebi preobsežna, da bi jo opisali z enim samim 
stavkom. Vsebuje servisiranje najpremožnejših strank, ohranitev premoženja za posamezne 
individualne stranke in ponudbo različnih možnostih investiranja sredstev ter ponudbo produktov, 
ki so odgovor na specifične zahteve investitorja (Bicker, 1996, str. 5). Bistvo privatnega 
bančništva je torej v pravilnem izbiranju investicij v imenu tistih, ki razpolagajo s kapitalom, a 
imajo premalo časa, da bi se sami ukvarjali z njim. Privatni bančniki s svojo stranko zgradijo 
oseben odnos in poskušajo čim bolj oplemenititi njen denar. Začelo se je pojavljati tudi vprašanje, 
ali je slovensko privatno bančništvo sploh primerljivo s svetovnim, zato je treba ugotoviti, kakšne 
so podobnosti z njim in kje se kažejo razlike. 

Privatno bančništvo je bilo prvotno rezervirano le za tiste najpremožnejše, danes pa temu ni več 
tako. Beseda privatno se nanaša predvsem na oseben in zaupen odnos med svetovalcem in 
stranko. Večinoma ti svetovalci podpišejo tudi posebno pogodbo, ki jih zavezuje k popolni 
molčečnosti glede strankinih financ. V večini bank sicer še vedno obstaja neka minimalna vsota 
finančnega premoženja stranke, ki ji omogoča dostop do storitve privatnega bančništva, saj banke 
želijo s tem storitev ohraniti na nadstandardni ravni in jo ponuditi le peščici izbrancev. 

Katera pa so področja, ki jih mora svetovalec, usposobljen za vodenje privatnega bančništva, 
poznati? Vsekakor je področij več kot samo bančno. Poznati mora še zavarovanja, investicijske 
možnosti, ponudbo vzajemnih skladov, pokojninsko varčevanje, nepremičnine, davčno področje, 
izvedene finančne instrumente in še kaj. Kako naj torej vemo, ali je naš svetovalec usposobljen za 
vsa ta področja? Ker za zdaj enoten certifikat oziroma licenca s tega področja v Sloveniji še ne 
obstaja, so večinoma samo reference tisto, kar posameznemu finančnemu svetovalcu zagotavlja 
konkurenčno prednost. 

Namen magistrske naloge je preučiti ponudbo privatnega bančništva na slovenskem trgu, oceniti 
njeno razvitost in potencial na trgu. Za to bom najprej pregledala domačo in tujo literaturo in 
ustvarila sliko o tem, kaj privatno bančništvo sploh je, kakšna naj bi bila njegova ponudba, komu 
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je namenjeno in kako se ga izvaja. Potem bom pregledala svetovno ponudbo, kako to storitev 
izvajajo v najprestižnejših svetovnih bankah in potegnila vzporednice z razvojem v slovenskih 
bankah. S tem bom slovenskim bankam podala predlog za nadaljnji razvoj, s katerim bi svoje 
storitve dvignile na konkurenčno evropsko ali celo svetovno raven. 

Prva teza magistrskega dela je, da imamo v Sloveniji dovolj premožnih, ki storitev privatnega 
bančništva potrebujejo in so zanjo pripravljeni plačati, saj imajo, glede na obseg finančnega 
premoženja, premalo znanja in izkušenj, da bi z njim uspešno gospodarili. Druga teza pa je, da 
ponudba privatnega bančništva v Sloveniji še ni razvita v takšni meri kot v razvitejših evropskih 
državah, da pa za to obstaja potencial, saj so začetki izvajanja te storitve videti zelo obetavni. 

Cilj magistrskega dela je slovenskim bankam, ki v svoji ponudbi še nimajo storitve privatnega 
bančništva, dokazati, da obstaja v Sloveniji veliko potencialnih strank za uporabo te storitve. 
Tistim, ki to storitev že ponujajo, pa pokazati, kje so tiste največje razlike s priznanimi 
svetovnimi bankami in kaj je tisto, kar še potrebujejo, da bi svojo ponudbo izboljšale in postale 
konkurenčne tudi v evropskem prostoru. 

Magistrsko delo bo temeljilo na preučitvi literature svetovnih in domačih avtorjev, trženjskih 
raziskavah in tudi na lastnih raziskavah. Z osebnimi intervjuji vodilnih uslužbencev slovenskih 
bank na tem področju bom pridobila vpogled v izvajanje privatnega bančništva v posameznih 
bankah oziroma poskušala pridobiti razloge, zaradi katerih se za ponudbo te storitve sploh niso 
odločili. Nato bom poskušala ugotoviti, kateri pridobljeni odgovori so v skladu z rezultati, 
dobljenimi iz preučitve finančnega položaja Slovencev, in ali ti sovpadajo s svetovnimi trendi 
razvoja privatnega bančništva. 

Magistrsko delo je razdeljeno na deset poglavij. Za uvodom sledi poglavje s kratkim opisom 
bank in zgodovine razvoja bančništva. Tretje poglavje opisuje pojem privatnega bančništva in 
njegovo zgodovino, četrto poglavje pa bistvene sestavine storitve privatnega bančništva. Peto 
poglavje govori o dogajanju na trgu privatnega bančništva v preteklem letu. Najbolj razvite 
države in najbolj priznane banke na področju privatnega bančništva so opisane v šestem poglavju. 
Sedmo poglavje predstavlja jedro magistrske naloge, saj opisuje ponudbo na slovenskem trgu, 
kako slovenske banke izvajajo storitev privatnega bančništva oziroma zakaj se za ponudbo te 
storitve niso odločile. Kakšna je in kakšna naj bi bila usposobljenost privatnih bančnikov, si 
bomo pogledali v osmem poglavju. Deveto poglavje govori o stanju na slovenskem finančnem 
trgu, v desetem pa sem, glede na zbrane podatke, podala predloge za nadaljnji razvoj storitve 
privatnega bančništva v Sloveniji. Magistrsko delo zaključujem s sklepom, seznamom 
uporabljene literature in virov ter slovarjem prevodov tujih izrazov. 
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2 BANKA 

Banke sprejemajo vloge in se zadolžujejo še na druge načine, na primer z izdajanjem vrednostnih 
papirjev in sprejemanjem posojil in na podlagi tega dajejo posojila. Prejemanje vlog je specifična 
dejavnost bank.  Če banka nima nobenega prilastka, gre za banko, ki se označuje kot finančna 
institucija, ki sprejema vloge. V anglosaškem svetu se jo označuje kot komercialno banko, 
Francozi pa jo označujejo kot »depozitno« banko. Če pa banka opravlja poleg te zanjo specifične 
funkcije še vse druge bančne posle, se takšna banka imenuje univerzalna banka. Banke, ki ne 
sprejemajo vlog nasploh ali pa ne sprejemajo samo vlog na vpogled, ki se štejejo h knjižnemu 
denarju, ampak opravljajo druge bančne posle, so investicijske banke (Ribnikar, 2003). 

2.1 KRATKA ZGODOVINA 

Prve začetke organizirane oblike menjave blaga in bančništva (Waltritsch, 1983, str. 17) srečamo 
že okrog leta 3400–3200 pr. n. št. v vzhodni Mezopotamiji. Duhovniki naj bi takrat svetišče imeli 
za nekakšno banko, saj so od vernikov prejemali darove, dajali svoja posestva v najem in 
sprejemali predmete v hrambo, vse to pa so zapisovali na nekakšne glinaste tablice (Orožen, 1973, 
str. 7). 

Lidijci so bili prvi, ki so kovali pravi denar, opremljen z državnim pečatom. Od njih so prevzeli 
umetnost kovanja denarja Grki. Denar jim je bil nujno potreben za trgovanje, saj so trgovali po 
celem Sredozemlju. Ker so imeli takrat v Atiki rudnike srebra, so iz njega začeli kovati denar, 
poimenovali pa so ga drahme (Waltritsch, 1983, str. 18).  Imeli so templje z zakladi, ki so jih 
dobili od zasebnikov, vladarjev in pokrajin ob različnih priložnostih (vojne zmage, prerokovanja). 
Naloga svečenikov je bila poleg hranjenja denarja tudi posojanje, s čimer naj bi povečevali svojo 
finančno moč, s tem pa tudi pomen templjev in svetišč. Poleg tega so se začeli pojavljati tudi 
»trapezarji« oziroma »mizarji«, premožni posamezniki, ki so menjavali in preverjali denar. 
Uspešni mizarji so svojo prvotno dejavnost kmalu razširili še na posredovanje plačil in hranjenje 
denarja, končno pa tudi na posojanje. Posojil ni bilo veliko, za domača posojila so zaračunavali 
10-odstotne obresti, za bolj tvegana prekomorska posojila pa 30-odstotne. Poznali so tudi že 
nakaznice, ki so jih trgovci lahko unovčili v banki drugega mesta (Waltritsch, 1983, str. 18). 
Okoli leta 300 so se med Grki pojavile prve državne banke, ki so se razširile tudi v države, ki so 
nastale iz imperija Aleksandra Velikega, zlasti v Egipt (Orožen, 1973, str. 9). 

V srednjem veku so razvili dvojno knjigovodstvo, menice in depozitna potrdila, pozneje 
imenovana banknote. Najprej so bila posojila popolnoma krita, ko pa so menjalci denarja na 
podlagi izkušenj prišli do spoznanja, da je za zadovoljitev dnevnih izplačilnih potreb nujno imeti 
na voljo samo določen odstotek vplačanih kovancev, so začeli izdajati tudi depozitna potrdila 
brez kritja. Po Italiji so takšna potrdila začeli izdajati zlatarji v Angliji v drugi polovici 17. 
stoletja, od leta 1694 pa predvsem Bank of England, ki naj bi bila prva centralna emisijska banka. 
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Prva svetovna vojna je v evropskem gospodarstvu, s tem pa tudi v razvoju bančništva, pustila 
globok pečat. ZDA pa so to uporabile v svojo korist in se izredno hitro razvijale. Vsi so hoteli 
hitro obogateti, najemali so kredite in kupovali delnice, kar je povzročilo dvig njihove cene nad 
realno vrednost. Vse skupaj je s črnim petkom 23. 10. 1929 privedlo do prve svetovne 
gospodarske krize in tako so številne velike ameriške banke in denarni zavodi doživeli polom. 
Zaradi dogajanj na ameriškem bančnem trgu, so tudi v Evropi izgubili zaupanje v denarne zavode 
in začeli hraniti denar doma, kar je povzročilo nepravilno kroženje denarja in mu dalo preveliko 
vrednost  (Zgodovina od začetkov civilizacije do danes, 1968, str. 288–289). Druga svetovna 
vojna je to krizo samo še poglobila. 

Z nastankom novih držav socialističnega tipa se je razvijal tudi nov tip banke, ki je moral 
predvsem zadovoljiti potrebe delovanja planskega gospodarstva. V državah s tem sistemom so 
banke izgubile svojo poslovno sposobnost in postale podaljški državnih organov. Svojih storitev 
niso prilagajale potrebam povpraševanja po bančnih storitvah (ni jasno ), temveč potrebam po 
planskem usmerjanju gospodarstva. Nasprotno pa so banke v kapitalističnem delu sveta 
intenzivno razvijale paleto svojih storitev, glede na potrebe gospodarstva in prebivalstva. Takšen 
razvoj je močno pospešil specializacijo bank, vendar pa je bil tudi tu opazen vse večji vpliv držav 
na oblikovanje in delovanje državnega bančnega sistema. 

Zadnja desetletja bančništvo izredno močno in hitro razvija svoje storitve, kar je omogočil hiter 
razvoj in nastanek novih informacijskih sistemov. Ti so v bančnem poslovanju temeljnega 
pomena, saj omogočajo bankam varnejše poslovanje in hitrejše kroženje finančnih sredstev ter s 
tem njihovo učinkovitejše izkoriščanje. Tako se je v zadnjih letih povsem uveljavilo bančništvo 
prek interneta, banke pa svojo ponudbo razširjajo še na druge finančne produkte, kot so 
zavarovalništvo, investicije, pokojninsko varčevanje, davčno svetovanje … Prav ta raznolika 
ponudba je pripeljala do potrebe po svetovanju posameznikom, glede izbire teh finančnih 
produktov, ki je danes med premožnejšimi strankami znana pod imenom privatno bančništvo. 

2.2 SLOVENIJA 

V Sloveniji so se najprej razvile in začele delovati hranilnice, sledile so jim kreditne zadruge, kot 
zadnje pa so na prizorišče stopile banke v obliki delniških družb. Prvi denarni zavodi na 
Slovenskem so bili bolj ali manj v rokah tujcev, ki so bili med ljudstvom znani kot izkoriščevalci, 
zato jim ljudje niso preveč zaupali. Hranilništvo je bila prva organizirana oblika bančne 
dejavnosti v Sloveniji, ki je zajela urbana središča in mestno prebivalstvo. Najstarejši denarni 
zavod na Slovenskem je bila Kranjska hranilnica, ki ni bila novost samo v slovenskem prostoru, 
temveč tudi v širšem avstrijskem. Hranilnicam je sledilo intenzivno ustanavljanje kreditnih 
zadrug, ki so bile največji zbiralci hranilnih vlog v Sloveniji in so omrežile podeželje in kmečko 
prebivalstvo. Prva ustanovitelja slovenskega zadružništva sta bila brata Josip in Mihael Vošnjak. 
Banke, organizirane kot delniške družbe, so se pojavile šele leta 1900 z ustanovitvijo Ljubljanske 
kreditne banke, ki pomeni začetek slovenskega bančništva (Žličar, 2002). 
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Marca 1952 se je začelo novo obdobje v razvoju povojnega bančnega sistema. Začel je veljati 
sistem enotnega bančništva v obliki ene same banke, tj. Narodne banke Jugoslavije, ki pa ni 
mogel uspešno slediti čedalje večji samostojnosti gospodarskih organizacij. Bančni sistem se je v 
letih od 1954 do 1961 spreminjal iz sistema monobanke v večbančni sistem s prenosom funkcij iz 
Narodne banke Jugoslavije na druge banke (Žličar, 2002). 

Leta 1961 je začel veljati novi zakon o bankah, ki je omejil pristojnosti Narodne banke 
Jugoslavije ter razširil področje drugih institucij denarnega posredništva, ki so se razvile v 
poslovne banke. Poslovne banke so postale vse banke razen Narodne banke Jugoslavije. Med leti 
1972–1976 je za slovenski finančni sistem značilno t. i. denarno čudaštvo, kar pomeni, da se je 
banke imelo predvsem za institucije, ki dajejo posojila, in ne za finančne posrednike. Zadnja 
velika reorganizacija bančnega sistema v SFRJ se je začela v letu 1989, ko je bil sprejet zakon o 
bankah in drugih finančnih organizacijah, ki je določil, da se banka ustanovi kot delniška družba 
ali kot družba z omejeno odgovornostjo (Žličar, 2002). 

Po osamosvojitvi je bančništvo v Sloveniji doživelo precejšnje spremembe. Osrednjo vlogo v 
bančnem sistemu ima Banka Slovenije, ki vodi denarno in tečajno politiko. Poleg centralne banke 
pa obstaja še množica poslovnih bank. Največja slovenska banka je Nova Ljubljanska banka, d. d. 
in zajema 31,5-odstotni delež celotnega bančnega sistema, sledi ji Nova Kreditna banka Maribor, 
d. d., z 10,3-odstotnim deležem.  

Po slovenski teoretični opredelitvi so banke ustanove, katerih dejavnost je opravljanje bančnih 
poslov, med katere Zakon o bankah in hranilnicah uvršča predvsem (Lubej, 2002, str.18): 

- posle plačilnega prometa, 
- financiranja, 
- kreditiranja, 
- sprejemanja denarnih vlog, 
- izdajanja poroštev in garancij, 
- odkup in izterjava terjatev. 

Ob koncu leta 2005 je v Sloveniji delovalo devetnajst bank (od tega šest hčerinskih bank), tri 
podružnice tujih bank in tri hranilnice. Med letom se je število kreditnih institucij povečalo za 
eno banko, eno podružnico tuje banke in eno hranilnico. Ob koncu leta 2004 sta poleg hranilnic 
delovali še dve hranilno-kreditni službi, vendar sta obe nehali delovati v letu 2005.  

Spremembe v lastniški strukturi v letu 2005 niso bile velike. Poleg šestih hčerinskih bank in treh 
podružnic, ki so bile v večinski tuji lasti, je bilo pet bank v popolni domači lasti, osem bank pa v 
večinski domači lasti. Od osmih bank v večinski domači lasti sta imeli dve manj kakor 1 % tujega 
kapitala. Delež kapitala v lasti tujcev, merjen po lastniškem kapitalu, se je po treh letih spet 
nekoliko zvišal, in sicer z 32,4 % na 35,1 %. Razlog za zvišanje deleža tujih oseb je v ustanovitvi 
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nove banke v Sloveniji (BAWAG banke, d. d.) in povečanju deleža tujih oseb v Abanki Vipa, d. 
d. Delež tujih oseb, merjen z bilančno vsoto, je 31. 12 .2005 znašal 1,6 odstotne točke več kakor 
delež tujih oseb, merjen z lastniškim kapitalom. V večinski državni lasti sta druga največja banka 
v Sloveniji – Nova Kreditna banka Maribor, d. d., in dvanajsta največja banka v Sloveniji – 
Poštna banka Slovenije, d. d., (Letno poročilo 2005, Banka Slovenije). 

Tabela 1: Slovenske banke in njihova velikost, glede na bilančno vsoto 

  Bilančna vsota (v SIT) Nominalna rast  (v %) Tržni delež ( %) 

Banka 
31. 12. 
2004 

31. 12. 
2005 2004/2003 2005/2004 

31. 12. 
2004 

31. 12. 
2005 

NLB 1.864.772 2.197.268 8,6 17,83 32,8 31,5 
Nova KBM 602.948 715.868 10,8 18,73 10,6 10,3 
Abanka Vipa 481.845 598.259 11,4 24,16 8,5 8,6 
SKB banka 387.325 463.545 -1,1 19,68 6,8 6,6 
Bank Austria Creditanstalt 299.414 451.276 30,6 50,72 5,3 6,5 
Banka Koper 333.280 433.144 8,9 29,96 5,9 6,2 
Banka Celje 361.317 409.524 11,3 13,34 6,4 5,9 
Gorenjska banka 279.688 320.236 13,8 14,5 4,9 4,6 
Raiffeisen Krekova banka 159.484 217.569 25,7 36,42 2,8 3,1 
Hypo Alpe-Adria-Bank 135.734 202.735 55,4 49,36 2,4 2,9 
Probanka 122.845 153.855 20,2 25,24 2,2 2,2 
Poštna banka Slovenije 110.972 122.701 9,6 10,57 2 1,8 
Deželna banka Slovenije 101.179 121.058 49,9 19,63 1,8 1,7 
Kaerntner Sparkasse AG  69.368 110.734 44,7 59,63 1,2 1,6 
Volksbank - Ljudska banka 84.364 98.915 18,8 17,25 1,5 1,4 
Banka Domžale (NLB)  85.010 93.649 9,7 10,16 1,5 1,3 
Factor banka 73.078 92.038 32,5 25,94 1,3 1,3 
Koroška banka (NLB) 71.347 78.572 5,8 10,13 1,3 1,1 
Banka Zasavje (NLB)  51.284 59.703 18,3 16,42 0,9 0,9 
BAWAG  0 26.743 0 0 0 0,4 
BKS Bank AG 3.240 12.071 0 272,61 0,1 0,2 

Zveza Bank 0 456 0 0 0 0 

SKUPAJ 5.678.494 6.979.921 12,7 22,92 100 100 

Vir: Banka Slovenije, Letno poročilo 2005  

V letu 2005 se je bilančna vsota bančnega sistema povečala za 1.301 milijard SIT in je ob koncu 
leta 2005 znašala 6.980 milijard SIT. Nominalna in realna rast bilančne vsote sta v letu 2005 v 
primerjavi s preteklim letom večji, kar velja tudi za vsako posamezno banko v bančnem sistemu. 
Še vedno nadpovprečno rastejo predvsem banke v večinski lasti tujcev. Bilančna vsota sistema se 
je v primerjavi s preteklim letom nominalno okrepila za 22,9 %, realno pa za 20,1 % (v letu 2004 
nominalno 12,3 %, realno 8,8 %) in s tem dosegla največjo realno rast v preteklih petih letih. Že 
tretje leto zapored se je nadaljevala nadpovprečna rast bilančnih vsot bank, ki so v večinski lasti 
tujcev. V letu 2005 je rast bilančnih vsot teh bank dosegla 39,1 %. Tudi za leto 2005 je, podobno 
kot za dve pretekli leti, značilno zmanjševanje tržnega deleža velikih bank ter krepitev tržnega 
deleža bank v tuji lasti. V letu 2005 se je tržni delež osmih največjih bank, merjen z bilančno 
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vsoto, ki skupaj predstavlja dobrih 80 %, zmanjšal za 1,1 odstotne točke (Letno poročilo 2005, 
Banka Slovenije). 

3 PRIVATNO BANČNIŠTVO 

Privatno bančništvo (ang. private banking) je storitev, ki zajema upravljanje celotnega finančnega 
položaja posameznika. Vključuje vse od ohranjanja in povečevanja vrednosti trenutnega 
premoženja do načrtovanja pokojnine in zapustitve premoženja naslednjim generacijam. 
Običajno je primerno samo za stranke z večjim premoženjem.  

Originalni pojem, v angleščini poznan pod poimenovanjem private banking, ima dvojni pomen. 
Lahko pomeni privatno bančništvo kot celotno storitev, ki jo v tem magistrskem delu podrobneje 
obravnavamo, ali pa le tisti del te storitve, ki opravlja pregled stanja na bančnem računu, 
prihrankov in posojil. Običajno pa združuje tako skrbniške kot tudi investicijske, bančne in 
davčne storitve. Še en pomen, s katerim se storitev privatnega bančništva pogosto zamenjuje, je 
pojem privatna banka. Naziv privatna banka se namreč uporablja za banke, ki niso v državni lasti, 
ampak v rokah privatnih investitorjev.   

Lahko bi rekli, da je privatno bančništvo dobilo možnost razvoja šele po uveljavitvi 
investicijskega bančništva, ki ga lahko ločimo na tri dele: borzno posredovanje (v tujini in 
Sloveniji), upravljanje premoženja (vzajemni in investicijski skladi, upravljanje s skladi 
tveganega kapitala ter individualno upravljanje premoženja) in posle podjetniških financ 
(Mencinger, 2006). Privatno bančništvo lahko deloma uvrstimo pod upravljanje premoženja, 
čeprav so njegove naloge širše in zahtevnejše od samega upravljanja premoženja. Del storitve je 
namreč tudi borzno posredovanje, s katerim se strankam omogoča nakup in prodajo tako domačih 
kot tudi tujih vrednostnih papirjev. Tretji del investicijskega bančništva, poslovne finance, se na 
tem področju ne uporabljajo, saj so poslovne finance namenjene izključno podjetjem. Vanj 
namreč uvrščamo svetovanje in izvedbo organizacijskega in finančnega prestrukturiranja podjetij, 
svetovanje pri izdaji vrednostnih papirjev, pri prevzemih in združitvah ter pri vrednotenju podjetij. 
Privatno bančništvo pa je na drugi strani namenjeno izključno posameznikom. 

3.1 ZGODOVINA PRIVATNEGA BAN ČNIŠTVA 

Privatno bančništvo je najstarejša oblika upravljanja denarja, saj sega že daleč v preteklost. Vse 
naj bi se začelo, ko so uspešni trgovci zahtevali povezavo med menjavo in financami – ohranitev 
vrednosti družinskega premoženja, naraščajočimi posojili in pametnim investiranjem. Z 
napredkom industrializacije je naraščala tudi potreba po večjem kapitalu. Švicarske banke so tako 
začele zagotavljati storitve na tem področju s financiranjem infrastrukturnih delavcev (Bicker, 
1996, str. 148). Nekateri drugi viri pa trdijo, da je zibelka privatnega bančništva Švica, bolj 
natančno Ženeva, kjer naj bi se storitev servisiranja bogatih posameznikov izpopolnjuje že celi 
dve stoletji. Eden od zgodnjih primerov je banka Darier Hentsch, ustanovljena leta 1796, ki je 
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bila tudi »blagajnik« Napoleonove vojske. Od poznega 18. stoletja je bilo mednarodno privatno 
bančništvo predvsem domena švicarskih, britanskih in drugih bank, ki so se ukvarjale z zaupnimi 
posli (Smith, Walter, 1997, str. 147). 

V 20. stoletju so se začele banke ozirati predvsem proti transakcijam večjega obsega, v želji, da 
bi se izognile vedno večji birokraciji. Glavni poudarek pa je bil kljub temu še vedno na 
bančništvu za prebivalstvo in ne na privatnem bančništvu. Od leta 1980 pa je med bančnimi 
menedžerji začel naraščati pomen privatnega bančništva kot glavnega vira prihodkov v bančni 
industriji (Bicker, 1996, str. 153).  

3.2 POJEM PRIVATNEGA BAN ČNIŠTVA 

V Sloveniji se, tako s strani bank kot s strani prebivalstva, vse prepogosto zamenjuje ali pa celo 
enači pojma osebnega (ang. personal) in privatnega ali zasebnega (ang. private) bančništva. 
Osebno bančništvo temelji na individualni obravnavi strank, bančni svetovalci pa naj bi strankam 
ponudili celostno rešitev za njihove finančne težave. Privatno bančništvo naj bi bilo še bolj 
individualno usmerjeno, namenjeno predvsem zahtevnejšim in premožnejšim strankam, odvijalo 
pa naj bi v specializiranih bančnih enotah, predvsem zaradi večje diskretnosti pri ponudbi storitev. 

Osebno bančništvo (ang. personal banking) se uporablja kot enotni izraz za poslovanje bank s 
prebivalstvom. Slovenske banke poznajo načeloma dve obliki osebnega bančništva, in sicer 
osebno in zasebno, razlikujeta pa se po obsegu sredstev v upravljanju. Osebno bančništvo naj bi 
bilo tako najbolj podobno konceptu transakcijskega računa, ki sicer predvideva bolj osebno 
obravnavo, vendar je obseg storitev, ki jih banka ponuja stranki, precej manjši kot pri zasebnem 
bančništvu. 

Drugi pomen, s katerim se privatno bančništvo pogosto zamenjuje, pa je pojem privatnih bank, ki 
navadno pomeni banke v privatni lasti. Na drugi strani pa lahko pomeni tudi banke, ki imajo v 
svoji ponudbi samo storitev privatnega bančništva. Ponujajo jo lahko namreč manjše, posebej za 
privatno bančništvo specializirane banke, vedno bolj pa se uveljavljajo tudi večje univerzalne 
banke, ki jim ta storitev predstavlja samo del njihove celotne ponudbe. 

3.2.1 Privatno (zasebno) ban čništvo 

Privatno bančništvo lahko opišemo kot poslovno dejavnost, pri kateri so premožnejšim 
posameznikom ali osebam z visokim osebnim dohodkom ponujene storitve osebnega finančnega 
svetovanja, naložbene možnosti in storitve upravljanja na poglobljeni, dolgoročni ravni (Foehn in 
Barnert, 2002, str. 29-30). 

V osnovi so storitve zajete v ponudbi privatnega bančništva dejanske bančne storitve, kot so 
naložbeni nasveti in upravljanje sredstev, kot tudi storitve tesno povezane z njimi (Wagner, 2000; 
Woehle, 1999). V zadnjem desetletju se je nabor storitev, vključenih v privatno bančništvo, 
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razširil še na področje finančnega načrtovanja in alternativnih naložbenih možnosti, kar je 
začrtalo nove smernice v samem pojmovanju privatnega bančništva (Ulrich, 2001). 

Ciljna skupina za privatno bančništvo je pogosto opisana z obsegom posameznikovega 
finančnega premoženja in načinom, kako je do njega prišel (podedovano ali pridobljeno 
premoženje). Vidika, kot sta cenovna občutljivost stranke in individualni nasvet stranki, običajno 
nista vključena v opis ciljne populacije (Steffensberg, 2003, str. 56). Ta vidik je še posebno 
pomemben, ker postajajo stranke vedno bolj občutljive tako na ceno kot tudi na kvaliteto storitve. 

Premožnejše stranke vse pogosteje zavračajo računalniško podprte odločitve. Bančnik si mora 
pridobiti zaupanje stranke, saj le tako doseže, da bo stranka želela pri upravljanju svojega 
premoženja imeti opravka izključno z njim. Stranke si želijo imeti stik z dobro usposobljenim 
bančnim osebjem, ki rešuje njihove probleme, ne da bi jih prepuščali slabše kvalificiranim 
uslužbencem ali celo stroju (Can clients and shareholders both win in private banking?, 2004). 

3.2.2 Zmeda na slovenskem trgu 

V Sloveniji si banke, glede privatnega bančništva, niso povsem enotne. To je opaziti tudi v 
ponudbi bank, ki svoje produkte in storitve privatnega bančništva poimenujejo različno. Nekateri 
so sicer mnenja, da slovenski trg za privatno bančništvo še ni dovolj razvit, čeprav ga je že 
mogoče srečati tudi v ponudbi slovenskih bank. Od leta 2001 ga je pod imenom Privatno 
bančništvo tako mogoče zaslediti v NLB, ponujajo pa ga tudi v Raiffeisen Krekovi banki pod 
originalnim angleškim imenom, private banking, v SKB banki kot Zlato točko – poslovno mrežo 
in v Probanki kot nadgradnjo osebnega bančništva, ki so ga poimenovali ProKlub. 

Tabela 2: Ponudba privatnega bančništva v slovenskih bankah in njihovo poimenovanje 

Banka Ime storitve 
NLB Privatno bančništvo 
Raiffeisen Krekova banka Private banking 
SKB Zlata točka – poslovna mreža 
Probanka ProKlub oziroma njegova nadgradnja 
Bank Austria Creditanstalt Ne ponujajo 
Nova KBM Ne ponujajo 
Abanka Vipa Upravljanje premoženja / investicijsko svetovanje 
Hypo Alpe-Adria-Bank Ne ponujajo 
Sparkasse Ne ponujajo 
Volksbank Ne ponujajo 
Vir: Ponudba bank, 2006 

4 SESTAVINE PRIVATNEGA BAN ČNIŠTVA 

Vloga bank je v EU in ZDA, ki se ji približujejo tudi slovenske banke, usmerjena nekoliko širše. 
Težijo k izkoriščanju bogate baze strank, razvejani mreži poslovalnic, dobremu imidžu in dejstvu, 
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da se stranke pri njih vsaj občasno tudi fizično oglasijo. Strankam ponujajo produkte in 
svetovanje na področju pokojninske problematike, namenskih oblik varčevanja in drugih vezanih 
storitev, kjer pod nazivom »investicijskega bančništva« ponujajo celovito storitev upravljanja 
strankinega premoženja. V tem konceptu ponujajo najrazličnejše finančne produkte, tako lastne – 
bančne – kot tudi produkte, pripravljene s partnerskimi podjetji. Trudijo se narediti najbolj 
ustrezen paket finančnih produktov, da bi stranki v celoti ustregli, stranke obdržali in jih s tem 
odvrnili od odnašanja kapitala h konkurenci (Lubej, 2002, str. 21). Za tiste najpremožnejše se še 
posebej potrudijo in jim zato vse te storitve, skupaj s svetovanjem, ponujajo pod enotnim imenom 
– privatno bančništvo. 

Ker privatno bančništvo zajema kar precej področij, je pomembno, da zna vsak privatni bančnik 
pravilno svetovati o vsakem od njih. Tu pa nastopi problem. Ker je vsako od teh področjih že 
samo po sebi precej obsežno, se pojavlja vprašanje, kako vedeti, kako dobro je naš privatni 
bančnik dejansko podkovan v vsakem od njih. V tem poglavju si bomo zato pogledali, katera 
področja privatno bančništvo pravzaprav zajema in kaj je o vsakem od njih treba vedeti za 
korektno in strokovno svetovanje. 

4.1 BANČNI PRODUKTI1 

Od celotne finančne industrije so prav bančni produkti tisti, ki imajo najdaljšo zgodovino. 
Prvotno so bili bančni produkti omejeni le na hrambo in posojanje denarja, dandanes pa je 
njihova raznolikost ogromna, čeprav se njihova osnovna dejavnost hrambe in posojanja denarja 
ni veliko spremenila. 

4.1.1 Osebni ra čuni 

Osebni račun je transakcijski račun, ki omogoča preprosto in varno urejanje vsakodnevnih 
denarnih zadev v domači ali tuji valuti. Lahko ga odpre vsaka fizična oseba s stalnim bivališčem 
v Republiki Sloveniji ali tuja fizična oseba z veljavno bivalno vizo za najmanj šest mesecev, ki je 
opravilno sposobna, sprejema pogoje banke in zagotavlja redni priliv sredstev. Do odprtja so 
upravičene tudi mladoletne osebe po dopolnjenem 15. letu, ki so redno zaposlene ter imajo stalno 
bivališče v Republiki Sloveniji. 

Z odprtjem transakcijskega računa vsaka stranka pridobi tudi bančno kartico, ki mu omogoča 
brezgotovinsko poslovanje, dvigovanje in polaganje denarja na račun ter plačevanje položnic 
prek bančnih avtomatov. Večinoma so to kartice osebnih računov Maestro, kar pomeni, da je 
njihova uporaba mogoča tudi v tujini, na prodajnih mestih in bankomatih označenih z nalepko 
BA ali Maestro. 

                                                 
1 Produkti so opisani na podlagi opisov na spletnih straneh slovenskih bank. 
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Dandanes večina teh računov omogoča tudi poslovanje prek telefonov in interneta, kar prihrani 
marsikatero pot do banke, čas pa postaja z vsakim dnem vedno bolj dragocen. Razlike pri 
stroških nastanejo pri ceni transakcije, plačevanju plačilnih nalogov, trajnikov in poslovanju prek 
spletnega bančništva. 

Za večino posameznikov je odprtje transakcijskega računa in poslovanje prek njega prva bančna 
storitev, s katero se srečajo. Ta storitev se precej razlikuje od banke do banke, še najmanj po svoji 
vsebini, veliko bolj pa po ceni oziroma stroških vodenja. Storitve transakcijskih računov sodijo v 
skupino masovnih bančnih produktov, kjer se visoki fiksni stroški porazdelijo med maso strank. 
To marsikoga napelje na misel, da je smiselno odpreti transakcijski račun pri tisti banki, ki ima 
največ strank (Stupica, 2005). Vendar razmere v Sloveniji nakazujejo na to, da temu ni povsem 
tako. 

4.1.2 Posojila 

Posameznik se pri najemu posojila zaveže, da bo v zameno za to, da mu banka denar posodi 
danes, v določenem časovnem obdobju ta znesek vrnil, seveda pa pri tem plačal tudi pripadajoče 
obresti. Posojila so uveljavljena tudi pod nazivom krediti, pomenijo pa osnovno in najstarejšo 
funkcijo bank – posojanje denarja. Posojila se razlikuje po svoji namembnosti. Tako poznamo 
vse od avtomobilskih in nepremičninskih kreditov (posojil) pa do takih za zdravje, šport in znanje. 

Ponudba bank na tem področju je precej raznolika in v vsaki od njih bi lahko našli kakšno 
posebnost. Tudi obrestne mere niso enake, saj se razlikujejo tako med bankami kot tudi v 
posamezni banki, in sicer glede na namembnost, dobo vračanja in višino izposojenega zneska. 

Poznamo tudi oblike t. i. zavarovanih posojil, pri katerih v zameno za pridobitev denarnih 
sredstev zastavimo nepremičnino ali premičnino, ki jo lahko banka, v primeru neporavnavanja 
obveznosti, zapleni. Ker to za banko predstavlja nekakšno zaščito, so obrestne mere za taka 
posojila navadno tudi primerno nižje. Ta oblika posojil je predvsem popularna v ZDA, kjer se 
prebivalstvo večinoma zadolžuje s hipotekarnimi posojili (ang. mortgage). 

4.1.3 Varčevanje 

Varčevanje pomeni nalaganje sredstev na račun v rednih ali nerednih intervalih z nekim 
namenom. Tako lahko varčujemo za različne namene, kot npr. avtomobil, stanovanje, hišo, 
šolnino, pokojnino in podobno. 

Prav tako kot pri kreditih poznamo tudi pri varčevanju več oblik, ki se med seboj razlikujejo, 
glede na namembnost. Tudi obrestne mere, ki jih posamezne banke ponujajo zanj, variirajo od 
banke do banke in tudi v posamezni banki, odvisne pa so od časa in višine privarčevanih sredstev. 
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Dandanes ta bančni produkt izgublja na svoji pomembnosti, saj se ljudje vedno raje odločajo za 
alternativne produkte, kot so naložbe v vzajemne sklade in vrednostne papirje. Odločitev pa je 
seveda odvisna tudi od časa in namena varčevanja, višine sredstev ter posameznikovega odnosa 
do tveganja. 

4.1.4 Depoziti 

Banka vodi sredstva na vpogled na transakcijskih računih strank ter jim z vezavo presežnih 
sredstev nudi možnost varnih in, v primerjavi z obrestovanjem na transakcijskem računu, 
donosnejših depozitnih naložb. Depozitne obrestne mere so odvisne od višine zneska in ročnosti 
depozita ter gibanj obrestnih mer na denarnem trgu. Mogoči so v vseh valutah, s katerimi posluje 
banka. Obrestne mere so za dobo vezave enega leta nespremenljive nominalne (fiksne), za 
dolgoročnejše vezave pa se obrestna mera oblikuje kot fiksni pribitek nad mero za stopnjo 
inflacije, na primer SITIBOR, EUROBOR, LIBOR in tako dalje (Stupica, 2005). 

4.2 VREDNOSTNI PAPIRJI 

Vrednostne papirje delimo na dolžniške in lastniške. Dolžniškim vrednostnim papirjem pravimo 
obveznice, lastniškim pa delnice. Razlikujemo med manj in bolj tveganimi vrednostnimi papirji, 
na splošno pa velja, da so vse oblike bolj tvegane od bančnih depozitov. 

4.2.1 Delnice 

Delnica je lastniški vrednosti papir, s katerim izkazujemo lastništvo podjetja, oblikovanega kot 
delniška družba. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da ustanovitelji prek izdaje in prodaje delnic 
zbirajo kapital, ki podjetju omogoča neovirano poslovanje. Za celotno vrednost izdanih delnic se 
uporablja pojem tržna kapitalizacija. 

Delnice so po svojih značilnostih najzahtevnejša osnovna naložbena skupina s katero se trguje na 
trgu vrednostnih papirjev. Osnovni razlog za vlaganje v delnice pri večini vlagateljev ni pravica 
do nadzora nad upravljanjem podjetja, temveč predvsem doseganje finančnih koristi v 
prihodnosti. Delnice namreč prinašajo dve vrsti pričakovanih finančnih koristi, manjši del 
predstavljajo dividende, večji del pa kapitalski dobički (Kleindienst, 2001, str. 128). 

Nakupi in prodaje delnic so sicer primarni posel borznoposredniških družb, danes pa ga, prav 
zaradi poskusa celovite ponudbe na enem mestu, ponujajo tudi banke. Teh naložb se poslužujejo 
predvsem premožnejše stranke, se pravi stranke, ki se poslužujejo tudi privatnega bančništva. 
Temu je tako predvsem zaradi tveganosti samega posla, ki se posameznikom s slabšim in 
povprečnim finančnim stanjem navadno odsvetuje. 
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Privatni bančnik naj bi tako spremljal razmere na svetovnih kapitalskih trgih in poznal obnašanje 
delnic posameznih podjetij, s čimer bi svojim strankam lahko korektno svetoval pri njihovem 
nakupu oziroma prodaji. 

4.2.2 Obveznice 

Obveznice so dolžniški vrednostni papirji. Pri nakupu obveznic denar dejansko posodimo vladi, 
podjetju, lokalni skupnosti ali kakšnemu drugemu izdajatelju. V zameno za kredit izdajatelj 
obljubi vnaprej določeno obrestno mero in izplačila obresti v predvidenih obrokih, ob poteku 
trajanja obveznice pa povrne tudi glavnico (Jesenek, 2003, str. 45). 

Za kupca so manj tvegana oblika financiranja podjetja, saj ne prinašajo nikakršnih lastniških 
pravic, za podjetje pa predstavljajo dolg, ki mora biti ob morebitnem stečaju ali likvidaciji 
podjetja poplačan pred izplačilom lastnikom oziroma imetnikom delnic. Vlagatelji jih kupujejo 
predvsem zaradi ohranjanja in povečevanja kapitala, pa tudi zaradi rednih prilivov sredstev od 
obresti. Med bolj tvegane obveznice sodijo obveznice manj razvitih držav in slabših podjetij. 
Ocene obveznic strokovnjaki po navadi pridobijo od t. i. ocenjevalnih agencij (angl. rating 
agency), kot so Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Poudariti pa je treba, da je donosnost 
obveznic praviloma obratno sorazmerna z oceno njihovega tveganja. 

4.3 VZAJEMNI SKLADI 

Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo obveznice, delnice, blagajniški zapisi, bančni 
depoziti in druge z zakonom dovoljene naložbe. Upravlja ga družba za upravljanje (DZU), ki 
pridobi dovoljenje za upravljanje. Z vrednostnimi papirji upravitelj (DZU) prek borzne hiše 
trguje na borzi vrednostnih papirjev. Lastniki vzajemnega sklada so vlagatelji, ki so vanj vložili 
svoj denar. Ta naložba je namenjena predvsem malim investitorjem, ki lahko na ta način 
posredno kupujejo vrednostne papirje (Vene, Grubiša, 2004, str. 221). 

Zaradi svoje razpršenosti naložb, so vzajemni skladi primerni tako za tiste premožnejše, ki niso 
pripravljeni tvegati z neposrednim nakupom delnic, kot tudi za druge ljudi, ki želijo svoja 
sredstva naložiti v bolj donosne naložbe, kot so bančni depoziti. Glede na njihovo sprejemanje 
tveganja, jim svetovalec pomaga pri odločitvi za delniški, obvezniški, mešani, indeksni sklad, 
sklad skladov ali sklad denarnega trga. 

Delniški vzajemni skladi imajo pretežni del svojih naložb naloženih v delnicah različnih podjetij, 
drugi del naložb pa predstavljajo gotovina na računu in izvedeni finančni instrumenti (Jesenek, 
2003). Ti skladi so lahko še kako drugače omejeni, predvsem geografsko ali panožno. Malo manj 
tvegani skladi so mešani skladi, saj del svojega premoženja vlagajo tudi v obveznice, s čimer 
zmanjšajo celotno tveganje. Tako je pri njih v obdobju ekspanzije pričakovati manjše donose kot 
pri delniških, v obdobju recesije pa seveda manjše izgube. Manj tvegani so obvezniški skladi, 
katerega portfelj sestavljajo tiste vrste obveznic, ki jih naložbena politika sklada dovoljuje, 
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manjši del pa predstavljajo gotovinska sredstva in izvedeni finančni instrumenti (Jesenek, 2003). 
Najmanj tvegani so skladi denarnega trga, saj svoja sredstva vlagajo v vrednostne papirje z 
rokom dospelosti do enega leta. Poznamo tudi indeksne sklade, ki svoje premoženje nalagajo 
tako, da poskušajo s svojim portfeljem čim bolj slediti izbranemu indeksu, in sklade skladov, ki 
svoja sredstva nalagajo v točke drugih vzajemnih skladov, s čimer še dodatno razpršijo tveganje. 

Razviti svet, tokrat predvsem ZDA in daleč za njimi EU, pozna vzajemne sklade v sodobni obliki 
že od leta 1940 dalje, saj je bila v tem letu v ZDA sprejeta obsežna in podrobna zakonodaja, ki 
ureja poslovanje vzajemnih skladov. Množično so se začeli razvijati v 80. letih v ZDA, deset let 
pozneje pa v EU. Zaradi neobstoječe baze strank in zato slabše pozicije na trgu pogosto nastopajo 
pod okriljem zavarovalnic ali bank ter si prek njih utirajo poti do ciljne skupine – novih 
investitorjev v vzajemne sklade (Lubej, 2002, str. 19). 

4.4 ZAVAROVALNI PRODUKTI 

Na trgu se vse pogosteje pojavlja pojem bančnega zavarovalništva (ang. bankassurance), saj so v 
bankah svojo ponudbo povečali še na zavarovanja, predvsem življenjska. Ponuditi čim več 
finančnih storitev na enem mestu, ni samo trend v privatnem bančništvu, temveč v bančništvu na 
globalnem trgu nasploh. 

V EU in ZDA zavarovalnice v zadnjih dvajsetih letih svojo ponudbo produktov močno razširjajo 
v smeri varčevalnih produktov. Zanimiva, tudi v Sloveniji, postaja kombinacija zavarovanja in 
varčevanja v vzajemnih skladih, ki jih upravlja zavarovalnica, ali pa v okviru odprtih vzajemnih 
skladov, ki jih upravljajo družbe za upravljanje, ki so pogodbeno ali kako drugače vezane na 
sodelovanje z zavarovalnico (Lubej, 2002, str. 19). 

Kombinacija zavarovanja in varčevanja spada po klasifikaciji Zavarovalnega združenja v skupino 
življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovalna vsota 
se pri teh zavarovanjih spreminja z indeksom, na katerega je zavarovanje vezano. Najpogostejša 
vezava je borzni indeks (ang. index – linked mutual fund) ali pa indeks naložbenega portfelja 
(ang. unit – linked mutual fund), ki ga zavarovalnica sama oblikuje. Pri tem je mogoče skleniti 
vse oblike življenjskih, pa tudi rentnih zavarovanj. Možni so tudi dodatni dogovori o najmanjši 
vrednosti indeksa ali največjem mogočem padcu v nekem časovno omejenem obdobju in podobni 
dogovori (Vončina et al., 2002). 

Privatni bančniki se večinoma posvečajo le življenjskim zavarovanjem, ki vsebujejo tudi 
komponento varčevanja, za druge vrste zavarovanj pa svoje stranke raje napotijo k zavarovalnim 
zastopnikom oziroma posrednikom. 
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4.5 POKOJNINSKO VAR ČEVANJE 

V večini držav poleg obveznega pokojninskega zavarovanja obstaja še prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Razvoj teh zavarovanj gre pripisati predvsem staranju prebivalstva, ki 
je povzročilo, da socialna pokojnina ne zadošča za ohranitev socialnega statusa po upokojitvi. 
Države s tem namenom ustanavljajo II. stebre pokojninskega varčevanja, ki zagotavljajo 
določeno varnost. 

Za večino državnih socialnih pokojninskih sistemov velja, da so financirani po načelu pay-as-
you-go oziroma medgeneracijske izmenjave, kar pomeni, da aktivna generacija plačuje s svojimi 
prispevki pokojnine upokojencem in pri tem pričakuje, da bo generacija njenih otrok po istem 
pravilu plačevala pokojnine njim. Z razvojem gospodarstva se je obseg državnih pokojninskih 
zavarovanj hitro razširil in država je postajala vedno bolj velikodušna. S podaljševanjem 
življenjske dobe in nizko rodnostjo se prebivalstvo hitro stara. Razmerje med zaposlenimi, ki 
plačujejo prispevke za pokojninsko zavarovanje, in upokojenci, ki prejemajo iz teh prispevkov 
pokojnine, se je močno poslabšalo tudi na račun visoke brezposelnosti. Vse to je privedlo do 
reform pokojninskih sistemov zlasti v državah Evrope in Amerike (Vončina et al., 2002). 

Medtem ko javni sistemi socialnih pokojninskih zavarovanj delujejo po načelu sprotnega 
financiranja oziroma t. i. medgeneracijske pogodbe, deluje večina privatnih pokojninskih 
zavarovanj na kapitalski osnovi. Sredstva članov pokojninskih načrtov se zbirajo na posebnih 
računih – fondih ali skladih – in so vložena v različne naložbe, da bi se povečala njihova vrednost. 
Poznamo dve obliki pokojninskih načrtov, načrt z določenimi prispevki in načrt z določenimi 
pravicami. Pri prvem načrtu člani v celoti prevzemajo naložbeno tveganje, višina pokojnine pa ni 
vnaprej določena. Pri drugi obliki pa naložbeno tveganje prevzame ustanovitelj, višina pokojnine 
pa je določena kot odstotek od plače ob upokojitvi ali kot enotno določena pravica za vsako leto 
članstva (Vončina et al., 2002). 

4.6 NEPREMIČNINE 

Za marsikoga predstavlja tudi nakup nepremičnine eno izmed naložbenih možnosti. Njena 
donosnost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so recimo lokacija, velikost zemljišča, 
zazidljivost, uporabnost in namembnost. 

O gospodarnosti nakupa nepremičnin se oblikujejo različna mnenja. O nakupu pa odločata 
nakupna cena in višina najemnine, ki bi jo za nepremičnino lahko zaračunavali. Zelo pomemben 
podatek je torej, koliko časa je treba, da se nam taka naložba povrne. Drugo vprašanje, ki si ga 
moramo pred nakupom zastaviti, pa je rast vrednosti nepremičnine. Kakšna so pričakovanja glede 
rasti njene vrednosti. V preteklosti so cene nepremičnin v povprečju rasle, napovedi za 
prihodnost pa na tem področju niso prav obetavne. Seveda pa ne smemo posploševati, saj bodo 
nekatere lokacije še vedno zelo pridobivale na vrednosti.  
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O smiselnosti nakupa nepremičnine z namenom doseganja donosa, se pojavljajo marsikatere 
teorije. Zadnja raziskava je pokazala, da je cena večine nepremičnin že dovolj visoka, tako da 
pretiranega pričakovanja o visoki nadaljnji rasti ni. Na Sliki 1 si lahko ogledate primerjave 
donosnosti naložb v nepremičnine, vrednostne papirje in kombinacijo obojega. Za donosnost 
vrednostnih papirjev se lahko nadejamo 10-odstotne rasti, čeprav dolgoletno povprečje kaže na 
14-odstotno dolgoročno rast (Slonep, 2006). 

Slika 1: Razlike v donosnosti različnih načinov investiranja 
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Vir: Slonep, 2006 

Lahko bi rekli, da je nakup nepremičnine smiselna naložba le, če jo imamo namen tudi sami 
uporabljati. V nasprotnem primeru se je bolje razmisliti o drugih oblikah naložb, ki dolgoročno 
prinašajo večje donose. 

4.7 DAVČNO SVETOVANJE 

Davčna zakonodaja je zelo obsežen pojem, za privatnega bančnika pa je pomembno predvsem to, 
da zna strankam svetovati, glede osebnih davkov, na kaj morajo biti pozorni, kako se jim morda 
lahko celo izognejo ali jih plačajo čim manj. Zaradi varčevanja v banki, nakupov in prodaj 
vrednostnih papirjev, točk vzajemnih skladov in nepremičnin, od katerih sodi vsak produkt v 
svojo davčno kategorijo, je torej pomembno vedeti, kako in kdaj je treba posamezen dobiček ob 
prodaji napovedati, kdaj je vrednostne papirje, točke vzajemnih skladov in nepremičnine 
smiselno prodati in ali obstajajo kakršnekoli olajšave oziroma znižanja davčne stopnje in 
podobno. 
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Nekateri trdijo, da je prav davčni vidik tisti, ki naj bi bil med pomembnejšimi komponentami 
privatnega bančništva. Privatni bančnik naj bi znal svojim premožnim strankam razporediti 
premoženje v takšne finančne naložbe, ki bi jim poleg čim bolj stabilnih in zadovoljivih donosov 
prinesle tudi čim manjše davčne obveznosti. 

O splošnem davčnem vidiku je izredno težko govoriti, predvsem zaradi dejstva, da se davčna 
zakonodaja med državami razlikuje. Pri tako obsežnem področju je praktično nemogoče, da bi 
posamezen privatni bančnik poznal davčno zakonodajo vseh držav. Tisti najboljši so seznanjeni 
predvsem z zakonodajo davčno najugodnejših držav, z namenom svetovanja svojim strankam, 
predvsem glede ustanavljanja podjetij v t. i. davčnih oazah. 

4.8 IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI 

Izvedeni finančni instrumenti so pravice oziroma obveznosti (Zakon o bančništvu, 2004): 

- katerih vsebina je glede vrednosti posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega 
papirja, tuje valute ali blaga, višine obrestnih mer ali indeksa oziroma ocene kreditne 
sposobnosti ali podobnih spremenljivk, 

- ki ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali ki zahteva le majhno začetno čisto 
finančno naložbo in 

- ki se poravnava v prihodnosti. 

Izvedeni finančni instrumenti ali derivativi (ang. derivatives) omogočajo investitorjem 
izpostavljenost tveganju, ki na trgu referenčnih instrumentov ne bi bilo dosegljivo oziroma bi bilo 
dosegljivo le po mnogo višji ceni. Posamezniki se jih poslužujejo predvsem zaradi zaščite pred 
tveganjem, špekulacije, arbitraže in finančnega vzvoda (Sill, str.18-21). 

Ob nepravilni uporabi izvedenih finančnih instrumentov lahko posameznik hitro izgubi vsa 
sredstva, v nekaterih primerih celo več, kot je vložil (Gostiša, 2004). Prav zaradi tega se 
začetnikom uporabo izvedenih finančnih instrumentov odsvetuje, izredno primerni pa so za 
dopolnitev naložb pri privatnem bančništvu, saj naj bi sredstva stranke upravljali strokovnjaki z 
zadostnim znanjem za uporabo teh finančnih instrumentov. Vsekakor naj bi bila ta oblika naložb 
le dopolnilo, saj se na teh trgih pogosto opečejo tudi največji strokovnjaki. Po nekaterih podatkih 
naj bi na terminskih trgih v roku enega leta vsa sredstva izgubilo med 80 in 90 % malih igralcev 
(Gostiša, 2005). 

5 RAZVOJ PRIVATNEGA BAN ČNIŠTVA 

Privatno bančništvo ima v svetu že dolgoletno tradicijo. Je najstarejša oblika bančništva v Švici, 
ki sega še v 17. stoletje, ko so v švicarskih bankah bogatim strankam ponudili to posebno storitev, 
kar so kmalu povzele tudi druge uglednejše banke. Večina švicarskih bank ima tako še danes to 
storitev v svoji ponudbi. Drugi dom privatnega bančništva je Luksemburg, v zadnjih letih pa smo 
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priča izrednemu razcvetu te storitve tudi v ZDA, Grčiji, Franciji, Avstriji in v manjši meri tudi v 
drugih evropskih državah. 

Tabela 3: Razdelitev privatnega bančništva po svetu v letu 2002 

Država Razdelitev sredstev 
ZDA 42,30 % 
Azija & Pacifik 24,20 % 
Evropa 20,40 % 
Ostali svet 13,00 % 

Vir: Global Private banking, 2003 

Privatno bančništvo je bančni sektor, ki se mu v prihodnjih letih napoveduje največjo rast. Velike 
banke so se začele zavedati, da zadovoljevanje potreb bogatih posameznikov ustvarja velike 
dobičke, hkrati pa ne vsebuje nobenega tveganja (Hamilton, 1993). Že v 80. letih je prav ta sektor 
dosegal okoli 15-odstotno letno rast, ki se je v zadnjih letih sicer umirila, trendi pa kažejo, da se 
bo v prihodnjih letih strma rast še nadaljevala. 

Tabela 4: Tržna vrednost privatnega bančništva v letu 2002 

Leto Milijarda (v $)   Rast (v %) 
1998 13.630,7   
1999 15.759,1 15,60 % 
2000 16.062,9 1,90 % 
2001 15.998,7 -0,40 % 
2002 15.955,6 -0,30 % 

Vir: Global Private banking, 2003 

Tudi podatki o segmentaciji trga govorijo v prid nadaljnjemu razvoju in nagli rasti privatnega 
bančništva. Največ sredstev je bilo v letu 2002 v razredu med 750.000 $ in 1.500.000 $, saj 
obsega skoraj 29 % celotnih sredstev v tem sektorju oziroma 4,5 milijard $. V drugi največji 
razred, v velikosti med 450.000 $ in 750.000 $, pade 25 % sredstev (Global Private banking, 
2003). Celotno porazdelitev si lahko ogledate v Tabeli 5. 

Tabela 5: Segmentacija trga premožnejših prebivalcev v svetu v letu 2002 

Obseg premoženja (v $) % prebivalstva 
300.000 – 450.000  28,50 % 
450.000 – 750.000 25,10 % 
750.000 – 1.500.000 21,00 % 
1.500.000 – 3.000.000 13,30 % 
3.000.000 in več 12,10 % 

Vir: Global Private banking, 2003 

Številne predstave o privatnem bančništvu so pogosto povezane z državo izvora privatnega 
bančništva. Švicarske privatne banke in njihov odnos do strank so tako pogosto sinonim za 
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diskretnost, Velika Britanija pa je še vedno zaznamovana s tistimi bankami, ki se oklepajo 
določenih bančnih postopkov in socialnih kriterijev, sprejetih v daljnem 18. stoletju. Takšne 
banke se navadno posvetijo zadovoljevanju potreb visoke družbe in prepoznavnosti, zato imajo v 
teh bankah velik pomen tudi tradicija, vljudnost in diskretnost. Pravo nasprotje Velike Britanije 
so severnoameriške privatne banke, ki se posvečajo predvsem novim bogatašem, poslovnežem, 
medijskim osebnostim in podobnim (Balmer, Stotvig, 1997, str. 169). 

Deset največjih svetovnih bank, med njimi tudi UBS in Credit Suisse, se je v letu 2000 
dogovorilo za smernice privatnega bančništva, ki so znani kot Wolfsberg Principles. Osnove 
skupine Wolfsberg segajo v Švico in švicarske banke. Wolfsberg se danes imenuje tudi bančni 
učni center UBS-a. Smernice Wolfsberg so postavile pravila identifikacije in sprejemanja strank 
v želji po uveljaviti po celem svetu. Stranke švicarskih bank se soočajo s standardnim postopkom 
odprtja računov, vendar drugod po svetu ni povsem tako. Čeprav naj skupina bank Wolfsberg ne 
bi bila švicarska, ampak svetovna institucija, kot sta OECD in FATE, ji to ni uspelo, saj sta dve 
od desetih bank švicarski banki (Baumgartner, 2002, str. 85). 

Institucije, ki ponujajo storitev privatnega bančništva, so v letu 2004 ponovno zabeležile rast 
dobička in rast sredstev v upravljanju. Med leti 2000 in 2003 je bila ta rast veliko manjša, zaradi 
medvedjega trenda na kapitalskih trgih in upočasnjene rasti globalne ekonomije. V študiji 
primerjav privatnega bančništva (Scorpio Partnership Benchmark Study Global Private Banking, 
2005), ki jo je opravila Scorpio Partnership, so dobički pred davki 120 zasebnih bank narasli za 
30 % v letu 2004, medtem ko so sredstva v upravljanju narasla le za 13 % na 6 bilijonov USD. 
Zadnji podatki kažejo, da je petindvajset najboljših bank svoja sredstva povečalo za dodatnih 7 % 
v lokalni valuti v prvi polovici leta 2005. Pri Goldman Sachs pravijo, da bo pretok kapitala v 
privatno bančništvo naraščalo po stopnji 7 % na leto do leta 2007. Po nekaj letih padanja, narašča 
tudi stopnja zaposlenosti v privatnem bančništvu, in sicer se je ta povečala za 3,8 % v letu 2004. 

5.1 DOGAJANJE V LETU 2005 

Pregled dogajanja na trgu privatnega bančništva v letu 2005 je pokazal, da je bilo leto uspešno v 
poskusu pritegnitve rastočega globalnega premoženja. Čeprav je trg privatnega bančništva že 
ogromen, saj obsega kar 30 bilijonov $ sredstev v upravljanju, je še vedno med hitro rastočimi, 
saj je njegova rast 6 do 7 % na leto. Tržni vodja UBS ima 3- do 4-odstotni delež, deset največjih 
bank na področju privatnega bančništva pa le 14-odstotni tržni delež (Private bankers are the poor 
relations, 2005). Dvajset največjih globalnih bank je poročalo o rasti sredstev v upravljanju, v 
UBS, najboljši banki v privatnem bančništvu, je bila rast kar 19-odstotna. Ta rast naj bi bila 
predvsem posledica boljših naložbenih rezultatov, razvoja poslovanja in uporabe investicijskega 
bančništva, ki pritegne velik del premoženja strank privatnega bančništva. Poleg povečanja 
sredstev v upravljanju, se je povečala tudi profitabilnost bank, saj kar 68 % bank zaračunava 
provizijo kot odstotek sredstev v upravljanju. Univerzalne banke so se tako začele zavedati 
pozitivnih učinkov dobičkonosnosti storitve privatnega bančništva (Avery, 2006). Na svetu je 
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namreč okoli osem milijonov posameznikov, katerih prosto finančno premoženje obsega več kot 
1 milijon $. Od teh posameznikov banke na leto zaslužijo okoli 250 milijard $ od provizij in 
nadomestil za upravljanje premoženja (Private bankers are the poor relations, 2005). 

Zaradi dobrih naložbenih rezultatov se je pozornost strank preusmerila h kakovosti storitev, 
čemur se je večina bank že posvetila. To je razvidno iz podatka o številu strank na privatnega 
bančnika, ki se je v zadnjem letu zmanjšalo. Banke so torej začele vzpodbujati svoje bančnike, 
naj se bolj posvetijo manjšemu številu strank in jim ponudijo višjo raven storitev kot v preteklosti. 
V raziskavi premožnejših strank, ki jo je v letu 2005 izvedla IBM Business Consulting Services, 
je 83 % sodelujočih izbralo kakovost storitev za glavni kriterij pri izbiri banke. Samo 50 % je 
med ključne kriterije izbire uvrstilo naložbene rezultate (Avery, 2006).  

Podjetniki so tisti segment, ki je posebej zanimiv za privatno bančništvo, in ocene kažejo, da se ta 
segment iz leta v leto povečuje. Kar 88,5 % privatnih bank naj bi se tako usmerilo prav na ta 
segment, nekatere od njih pa svoje storitve tudi prilagajajo posebnim potrebam podjetniškega 
segmenta. Te stranke so navadno bolje seznanjene s financami in zato pričakujejo bolj prefinjene 
proizvode. Od svojega svetovalca pričakujejo tudi pomoč pri podjetništvu, kot recimo pri 
zbiranju sredstev ali združitvah in prevzemih. Prav te zahteve so tiste, ki v privilegiran položaj 
postavljajo banke z izkušnjami na področju investicijskega bančništva (Avery, 2006). 

Tradicionalne švicarske privatne banke zaradi nove konkurence izgubljajo sredstva strank in 
velike mednarodne banke z uveljavljenim imenom in dobro ponudbo se že veselijo priložnosti za 
pridobitev teh strank pod svoje okrilje. Prav tako se povečuje količina prevzemov in združitev, 
saj verjamejo, da je velika mednarodna in močna banka prava pot za pritegnitev novih strank. V 
prvi polovici leta 2005 smo bili tako priča več kot štiridesetim združitvam oziroma prevzemom, 
kar je velika rast, glede na leto 2004. Drugo vprašanje, ki se ob teh združitvah postavlja, pa je, ali 
bodo te velike mednarodne banke sposobne obdržati ključno konkurenčno prednost – privatne 
bančnike. Mnogi namreč ne želijo poslovati v velikih bankah, ker so mnenja, da velike institucije 
niso sposobne vzdrževati dolgoročnega razmerja s posameznimi bogatimi družinami. V njih se 
namreč prepogosto segmentira stranke, glede na lokacijo, obseg sredstev in njihov profil. To pa 
vodi v predajanje strank drugim specializiranim svetovalcem v primeru zaznave posebnih potreb 
strank (Private bankers are the poor relations, 2005). 

6 PRIVATNO BANČNIŠTVO PO SVETU 

Globalni trg privatnega bančništva je v razcvetu, čeprav temu gospodarstvo ne sledi. V zadnjem 
času se je začela evforija prevzemov manjših podjetij oziroma bank v želji po okrepitvi položaja 
bank na svetovnem trgu in pridobitvi potrebnih strokovnjakov za podporo globalnega razvoja.  
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Tabela 6: Največji ponudniki storitve privatnega bančništva in njihov tržni delež v letu 2002 

Banka Delež 
UBS 2,90 % 
Credit Suisse 1,90 % 
Citibank 1,50 % 
JP Morgan 1,50 % 
Merrill Lynch 1,40 % 
Drugi 90,80 % 

Vir: Global Private banking, 2003 

Union Bank of Switzerland (UBS) je največja privatna banka na svetu. V času svojega obstoja je 
opravila veliko prevzemov, omeniti velja Swiss Banking Corporation (SBC) v letu 1998 in GAM 
Global Asset Management v letu 1999. Zaradi ohranitve prepoznavnosti so na ameriškem trgu ob 
prevzemu banke PaineWeber ohranili prvotno ime, saj si je ta banka s tem imenom že pridobili 
sloves, ki ga niso želeli izgubiti. Credit Suisse je še ena izmed največjih privatnih bank na svetu, 
z več kot petdesetimi poslovalnicami na evropskem in azijsko-pacifiškem območju. Druge 
največje ponudnice te storitve so še Merrill Lynch, Citibank in JP Morgan. Vse v zadnjem času 
intenzivno iščejo možnosti za prevzeme ter širijo svoje poslovanje po svetu (Global Private 
banking, 2003). 

Zaradi močne konkurence na trgu in potrebnih združitev za preživetje, je mednarodna menjava 
dosegla najvišje ravni v zgodovini. Mnoge podružnice se v novih državah običajno zelo težko 
uveljavijo, prevzemi pa uveljavitev tujih bank precej olajšajo. Zaradi širitve poslovanja prek meja 
je tako vedno več bank, ki se želijo uveljaviti tudi v globalnem gospodarskem prostoru (Global 
Private banking, 2003). 

Domovina privatnega bančništva torej še vedno ostaja Švica, čeprav se zaradi združitev vedno 
bolj uveljavljajo tudi druge banke. Citigroup, HSBC in Merrill Lynch so tiste z najbolj razvitim 
sektorjem privatnega bančništva, na voljo pa imajo tudi dovolj sredstev za povečanje tržnega 
deleža. Dve najmogočnejši banki sta UBS in Merrill Lynch, ki imata v upravljanju 965 milijard $ 
oziroma 837 milijard $. Ko je UBS v letu 2000 prevzela banko PaineWeber, je s tem švicarskim 
upravljavcem postavila temelje na tako pomembnem trgu, kot je ameriški. Najbližji konkurent 
UBS in Merrill Lynch je Credit Suisse Private Bank, ki upravlja 399 milijard $ (Bain, 2004, str. 
70). 

Na mednarodni ravni so najbolj poznani centri privatnega bančništva Kajmanski otoki, Kanalski 
otoki, London, Luksemburg, Miami, New York in Ženeva. Več kot polovica svetovnega 
privatnega bančništva je še vedno locirana v Evropi,  Švica je na vodilnem položaju s 35-
odstotnim tržnim deležem, sledijo pa ji London s 15 % ter Kanalski otoki in Luksemburg s 6 %. 
Navadno so ti centri locirani v državah s stabilnim ekonomskim in političnim sistemom, so pa še 
druge stvari, vredne pozornosti. Švicarji so tako poznani kot stanovitni in diskretni, Londončani 
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pa ponujajo široko ponudbo raznih zakladnih produktov, ki jih je izdala britanska vlada 
(Baumgartner, 2002, str. 85). 

6.1 NAJBOLJŠE PRIVATNE BANKE V SVETU 

Pri reviji Private Banking International so v letu 2005 naredili raziskavo, katere namen je bil 
določiti najboljše privatne banke v devetih različnih kategorijah. Zmagovalce nekaterih kategorij 
skupaj še z dvema finalistoma si lahko ogledate v Tabeli 7. 

Tabela 7: PBI nagrade za upravljanje premoženja v letu 2005 
Kategorija Zmagovalna banka Druga dva finalista 
Najboljša globalna privatna banka UBS ABN Amro Merrill Lynch 
Najboljša azijsko-pacifiška privatna banka HSBC Private Bank DBS ICIC Bank 
Najboljša evropska privatna banka UBS Credit Suisse Société Générale 

Group 
Najboljša ameriška privatna banka Northern Trust JP Morgan Private 

Bank 
Wachovia 

Najboljša privatna banka glede na odnose s 
strankami 

Pictet Hoare & Co. Bank Sarasin 

Vir: Private Banker International, 2005 

6.2 EVROPSKE DRŽAVE 

Domovanje privatnega bančništva je vsekakor v razvitih državah, kjer je dohodek na prebivalca 
višji kot v razvijajočih se ali v nerazvitih državah. Zaradi tega je tam tudi odstotek najbogatejših 
precej višji. 

V zadnjih letih je trg privatnega bančništva preživel mnogo težav zaradi globalno slabšega 
ekonomskega položaja. Večini globalnih konkurentov pa je vseeno uspelo preživeti to težavno 
obdobje in banke s ponudbo privatnega bančništva se ponovno poslužujejo višjih odstotkov rasti, 
vodilne države na trgu pa so Nemčija, Velika Britanija in Francija (Private banking in Europe, 
2003). 
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Slika 2: Razdelitev privatnega bančništva v Evropi v letu 2002 

Francija
20 %

Velika Britanija
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35 %
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Vir: Private banking in Europe, 2003 

Evropski trg privatnega bančništva je dosegel vrednost 3,3 milijarde $ v letu 2002, kar je 
pomenilo 14,3-odstotno rast v letih od 1998 do leta 2002. Ta rast je bila kljub slabšemu 
gospodarskemu stanju boljša kot na globalnem trgu, kar je povzročilo povečanje tržnega deleža 
evropskega privatnega bančništva v tem obdobju za kar 46 % in je konec leta 2002 znašal 20,4 %. 

Tabela 8: Tržna vrednost privatnega bančništva v Evropi v letu 2002 

Leto Milijarda $  Milijarda EUR % rast 
1998 1.909,4 2.026   
1999 2.405,1 2.552 26,00 % 
2000 3.096,9 3.286 28,80 % 
2001 3.112,9 3.303 0,50 % 
2002 3.262,8 3.462 4,80 % 
Vir: Private banking in Europe, 2003 

V nadaljevanju si oglejmo, kako je z razvojem privatnega bančništva v evropskih državah z 
največjim tržnim deležem v tem sektorju in njegovi domovini Švici. 

6.2.1 Švica 

Večina švicarskih bank ima v svoji ponudbi tudi storitev privatnega bančništva. Bančništvo 
namreč doprinese k švicarskemu BDP-ju kar 11 % in predstavlja najmočnejši ekonomski sektor v 
državi. Okoli 54 % teh sredstev imajo v lasti nerezidenti, kar kaže, da imajo s 46 % še vedno 
velik vpliv tudi rezidenti. Približno 30 % vseh svetovnih sredstev investiranih prek domačih meja 
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se nahaja prav v Švici. Za to so zaslužni tako ugodni ekonomski in politični pogoji kot tudi 
odprtost države za tujce, katerim so pripravljeni na vseh področjih ugoditi, še posebno v bančni 
industriji. Na drugi strani je za Švicarje, ki so že po naravi precej zadržani in preudarni, zasebnost 
del njihovega vsakdana, še posebno v povezavi s finančnimi zadevami. Poleg tega jih odlikuje še 
izkušenost (know-how), kvaliteta in profesionalnost, skupaj s prirojenim občutkom za diskretnost 
(Baumgartner, 2002, str. 85). 

V nasprotju s preostalimi evropskimi državami v Švici razlikujejo med davčno prevaro in davčno 
utajo. Prevara namreč pomeni kriminalno dejanje in navadno vsebuje tudi poneverbo listin, utaja 
pa je v pristojnosti davčnih organov, zanjo pa je navadno predpisana denarna kazen. Čeprav 
Švica nenehno poudarja, da njen namen ni pridobitev kapitala, ki bi lahko povzročil davčno utajo 
v državi rezidenta, pa je to izredno težko zagotoviti (Baumgartner, 2002, str. 85). 

6.2.1.1 UBS AG 

Union Bank of Switzerland (UBS) je največja privatna banka na svetu. Najpomembnejša 
prevzema je izvedla leta 1998, ko je prevzela Swiss Banking Corporation (SBC), in 1999, ko je 
prevzela GAM Global Asset Management. Glavna področja njenega delovanja so finančne 
storitve, ki vključujejo tako storitve za prebivalstvo kot tudi za podjetja v Švici, ter upravljanje 
premoženja in finančne storitve za podjetja po celem svetu. Je največja švicarska banka, ki se 
uvršča tudi na seznam stotih največjih globalnih podjetij na lestvici Financial Timesa. Njeno 
klientelo sestavljajo mednarodne korporacije, majhna in srednje velika švicarska podjetja, vladni 
in drugi javni organi, finančne institucije, udeleženci trga in posamezniki. Uspešno vodenje vseh 
finančnih področij ji uspeva prek naslednjih skupin: UBS Wealth Management and Business 
Banking, UBS Warburg, UBS Asset Management in UBS PaineWebber. Sedež poslovanja ima v 
Zürichu (Global Private banking, 2003). 

6.2.1.2 Credit Suisse Group 

Credit Suisse se uvršča med sto največjih po lestvici Financial Timesa Global 500. Nudi bančne 
in zavarovalniške storitve za prebivalstvo in zasebne stranke, podjetja in institucije. Posluje prek 
svojih podružnic Credit Suisse Private Banking, Credit Suisse First Boston, Credit Suisse Asset 
Management, Credit Suisse Financial Services in Winterthur Group. Ponuja širok spekter 
finančnih in zavarovalniških storitev, tako za upravljanje premoženja kot tudi za trg 
investicijskega bančništva. Sedež ima v Zürichu (Global Private banking, 2003). 

6.2.2 Velika Britanija 

V Veliki Britaniji je pojem privatnega bančništva v uporabi za po meri narejeno bančno storitev, 
ki zadovoljuje potrebe bogatih oziroma, kot pravijo sami, premožnejših posameznikov (ang. High 
net worth individuals, HINWIs). 
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Dandanes je storitve privatnega bančništva mogoče pridobiti v mnogih institucijah, ne samo v 
bankah. Velike zavarovalne družbe, kot so Prudential, Norwich Union in Legal & General, so 
začele konkurirati vodilnim bankam, specializiranim za področje osebnih posojil, prihrankov in 
hipotek. Popularni in konkurenčni postajajo tudi t. i. supermarketi, ki imajo v svoji ponudbi celo 
paleto finančnih produktov. Največja med njimi sta Tesco Personal Finance in Sainsbury’s Bank. 

Kljub nenehni rasti ponudnikov finančnih storitev, pa je bankam uspelo obdržati in celo povečati 
število svojih strank. Največje zavarovalnice so sicer bankam poskušale odtegniti del dobička, 
vendar so se banke hitro odzvale z agresivnim vstopom na trg zavarovalništva. Tako iz bank 
nastajajo nekakšne organizacije finančnih storitev, ki stremijo k zadovoljevanju vseh finančnih 
potreb strank na enem kraju. 

Hitrost razvoja privatnega bančništva se, kot kaže, tudi v prihodnosti ne bo upočasnila. Po vsej 
verjetnosti ga bodo zaznamovali šibko mednarodno gospodarstvo, prevelika inflacija na 
nepremičninskem trgu in staranje prebivalstva. Zavarovalnice se soočajo z nesolventnostjo zaradi 
padcev na kapitalskih trgih in nepravilnih izračunov pričakovane življenjske dobe. Vsaka občutna 
rast nezaposlenosti ali obrestnih mer pomeni grožnjo stabilnosti bančnega sistema. Povprečni 
Britanec je danes bolj zadolžen kot kdajkoli. Analitiki predvidevajo, da trg nepremičnin, ki se je 
v preteklosti dajalcem hipotek izkazal kot zelo donosen, v prihodnosti ne bo mogel slediti 
rastočemu trendu cen nepremičnin. 

Finančne storitve so v Veliki Britaniji pod velikim zakonskim nadzorom. Čeprav lahko to v 
nekaterih primerih omejuje tržno ponudbo in povzroča pritisk na finančne svetovalce, je to 
najvarnejši način zagotavljanja pravic potrošnikov. 

Trg privatnega bančništva je bil v preteklih letih v rahlem upadanju, predvsem zaradi nizkih 
obrestnih mer. Z višanjem obrestnih mer pa smo spet priča hitri rasti te storitve, kot smo je bili 
vajeni v preteklosti. V letu 2002 je trg dosegel vrednost 694,2 milijonov $, njegova rast pa je bila 
v letih 1998 do 2002 skupno 11,1 %, kar je manj kot na celotnem evropskem trgu, tako da se je 
britanski tržni delež med evropskimi državami znižal za 10,9 % in je konec leta 2002 znašal 21,3 
% (Private banking in the United Kingdom, 2003). 



 26 

Tabela 9: Tržna vrednost privatnega bančništva v Veliki Britaniji v letu 2002 

Leto Milijarda $  % rast 
1998 456,1   
1999 578,7 26,90 % 
2000 710,6 22,80 % 
2001 708,7 -0,30 % 
2002 694,2 -2,00 % 

Vir: Private banking in the United Kingdom, 2003 

Najobsežnejši razred, glede na skupno vrednost sredstev med premožnejšimi, je najnižji razred, v 
katerem so posamezniki s premoženjem med 300.000 $ in 450.000 $, in obsega skoraj 25 % 
premožnejših posameznikov. S 23 % mu sledi drugi razred s posameznikovim premoženjem med 
450.000 $ in 750.000 $. 

Slika 3: Segmentacija trga v Veliki Britaniji, glede na skupno vrednost sredstev (v $) v letu 2002 
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Vir: Private banking in the United Kingdom, 2003 

Že v letu 2002 so predvidevali petletno rast sektorja, ki naj bi v letu 2007 dosegel vrednost 841 
milijard $, kar pomeni 3,9-odstotno skupno rast v letih od 2002 do 2007. Relativno močna rast je 
kontradiktorna zmanjševanju tržnega deleža na evropskem trgu. Za 21,3-odstotnim tržnim 
deležem v letu 2002 se pričakuje še nadaljnji padec, ki naj bi konec leta 2007 znašal le še 19,1 % 
(Private banking in the United Kingdom, 2003). 
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Slika 4: Tržni delež privatnega bančništva Velike Britanije v Evropi v letu 2002 
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Vir: Private banking in the United Kingdom, 2003 

Tabela 10: Napovedana rast privatnega bančništva v Veliki Britaniji v letih od 2002 do 2007 

Leto Št. HNW strank (v tisočih) Rast (v %) 
2002 1.057,1 -1,50 % 
2003 1.041,3 -1,50 % 
2004 1.044,4 0,30 % 
2005 1.082 3,60 % 
2006 1.149,1 6,20 % 
2007 1.231,8 7,20 % 

Vir: Private banking in the United Kingdom, 2003 

6.2.2.1 Royal Bank of Scotland 

Od največjih britanskih bank je prav Royal Bank of Scotland tista banka, ki ima najbolj razvit 
sektor privatnega bančništva, banka pa ima v lasti tudi podjetja, kot so Child and Co., 
Drummond’s, Holt’s, ki jih je prevzela v začetku 20. stoletja, pred kratkim pa je prevzela še 
Adam and Co. 

Banka je raznolika finančna skupina, ki ponuja storitve bančništva za prebivalstvo in podjetja, 
internetno bančništvo, zakladništvo, storitve na kapitalskih trgih, offshore bančništvo, 
zavarovanje in kreditiranje. Od prevzema NatWesta ima celotna skupina več kot 2.280 podružnic 
v Veliki Britaniji in na Irskem, pod svojim okriljem pa ima več kot 20 milijonov strank. Banka 
širi svojo prisotnost tudi v kontinentalni Evropi, ZDA, Singapurju, na Japonskem in Kitajskem 
ter v Avstraliji. Sedež banke je v Edinburgu na Škotskem (Private banking in the United 
Kingdom, 2003). 
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6.2.2.2 Barclays plc 

Barclays je tretja največja banka v Veliki Britaniji. Pretežno se ukvarja s poslovnim bančništvom, 
investicijskim bančništvom in upravljanjem investicij. Prek svoje podružnice Barclays Bank 
posluje v 2.000 poslovnih enotah v Veliki Britaniji (Anglija in Wales). Prek Barclays Bank 
International je prisotna tudi v šestdesetih državah po svetu. Njene druge podružnice so The 
Woolwich, Barclaycard, Barclays Capital in Barclays Global Investor. Banka ima sedež v 
Londonu (Private banking in the United Kingdom, 2003). 

6.2.2.3 HSBC Holdings plc 

HSBC Holdings je bančno-finančna organizacija, največja banka v Veliki Britaniji in druga 
največja finančna organizacija na svetu. Je materinsko podjetje skupine HSBC Group, ki ima v 
lasti Hong Kong and Shanghai Bank in 62 % hongkongške Hang Seng Bank. Podjetje ponuja 
obsežen nabor globalnih finančnih storitev tako za posameznike kot tudi za podjetja. Organizacija 
ima sedež v Londonu (Private banking in the United Kingdom, 2003). 

6.2.3 Nemčija 

Nemške banke navadno niso najbolj transparentne, ko gre za razkrivanje podatkov o njihovem 
upravljanju premoženja. Splošno znano dejstvo je, da na nemškem trgu prevladujejo univerzalne 
in poslovne banke. Univerzalne banke povečujejo svoj delež predvsem zaradi usmeritve na 
premožnejše stranke, katerih delež na nemškem trgu se povečuje. To je pomemben korak, glede 
na upad na globalnih finančnih trgih, saj bi kakršnekoli težave v združevanju lahko povzročile 
zaostajanje za konkurenco. 

Trg nemškega privatnega bančništva je bil v zadnjih letih v zatonu, predvsem kot posledica 
slabše globalne ekonomske situacije. Vendar pa so napovedi za prihodnost precej optimistične. V 
letu 2002 je nemško privatno bančništvo doseglo vrednost 775,2 milijona $, s skupno rastjo 11,0 
% v letih od 1998 do 2002. Ta rast je bila sicer šibkejša od evropskega trga, tako da se je nemški 
tržni delež zmanjšal za 11 % in je konec leta 2002 znašal 23,8 % (Private banking in Germany, 
2003). 

Tabela 11: Tržna vrednost privatnega bančništva v Nemčiji v letu 2002 

Leto Milijarda $  Milijarda EUR % rast 
1998 509,9 541   
1999 646,5 686 26,80 % 
2000 800,1 849 23,80 % 
2001 792,6 841 -0,90 % 
2002 775,2 822,5 -2,20 % 

Vir: Private banking in Germany, 2003 
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Največji razred glede na vrednost sredstev je bil med premožnejšimi na trgu nemškega privatnega 
bančništva med 300.000 $ in 450.000 $, ki je zavzel nekaj več kot 26 % celotne tržne vrednosti, 
kar je v vrednosti 204,1 milijarde $ (Private banking in Germany, 2003). 

Slika 5: Segmentacija trga v Nemčiji, glede na skupno vrednost sredstev (v $) v letu 2002 
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Vir: Private banking in Germany, 2003 

Že v letu 2002 so trgu privatnega bančništva v Nemčiji napovedali zmerno petletno rast, ki naj bi 
skupno znašala 2,7 %. Zaradi hitrejše rasti v drugih evropskih državah pa naj bi se njen tržni 
delež še naprej zmanjševal in konec leta 2007 končal pri 20,2 %, kar pomeni 15,2-odstotno 
znižanje, glede na leto 2002. Prav tako naj bi v letu 2006 že začelo naraščati število premožnejših 
(HNW) strank (Private banking in Germany, 2003). 

Tabela 12: Napovedana rast privatnega bančništva v Nemčiji v letih od 2002 do 2007 

Leto Št. HNW strank (v tisočih) Rast (v %) 
2002 1.207 -2,90 % 
2003 1.186 -1,70 % 
2004 1.169 -1,40 % 
2005 1.162 -0,60 % 
2006 1.188 2,20 % 
2007 1.227 3,30 % 

Vir: Private banking in Germany, 2003 

Nemci so v svetu znani kot šovinisti, kar se vsekakor kaže tudi pri izbiri privatnega bančnika, saj 
manjše nemške stranke obupno iščejo znane lokalne banke. Bogatejše stranke na izbiro 
privatnega bančnika gledajo nekoliko drugače, saj se obračajo na najkvalitetnejše ponudnike v 
državi, kar se odraža v koncentraciji privatnega bančništva na nekaj ponudnikov. Večinoma so to 
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največje nemške banke, saj Nemci raje delajo z domačimi ponudniki, navadno pa izbirajo med 
največjimi. 

Če hočejo nemške banke učinkovito upravljati premoženje, pa bo potrebno veliko več kot močna 
lokalna prisotnost, saj vse več nemškega denarja prestopa meje. Raziskave so pokazale tudi, da se 
stranke danes lažje odločijo za zamenjavo privatnega bančnika kot pred petimi leti. Danes jim je 
pomembna predvsem kakovost storitev in poglobljen odnos s svetovalcem, saj trendi ne kažejo v 
smer individualnega upravljanja premoženja s strani posameznih strank (Brown, 2006). 

V zadnjih letih so pomembnejše svetovne banke poskušale vstopiti na nemški bančni trg, vendar 
se nemške banke dobro branijo in utrjujejo svoj položaj, kar jim uspeva predvsem zaradi njihove 
velikosti in trenutne uveljavljenosti. 

Vodilna banka na nemškem trgu je Deutsche Bank, ki je prisotna v več kot sedemdesetih državah 
po svetu in je ena od vodilnih bank na svetovnem trgu, ki je veliko prevzemov opravila tudi na 
ameriškem trgu. Išče tudi možnosti za nadaljnje prevzeme, saj je njen cilj postati najmočnejša 
banka na evropskem trgu. Prevzela je tudi ameriško Zürich Scudder Investments, ki jo 
nameravajo uporabiti predvsem za nadaljnji razvoj privatnega bančništva (Private banking in 
Germany, 2003). Pomembno vlogo na trgu igrajo še Dresdner Bank, v letu 2001 jo je prevzela 
zavarovalnica Allianz, in HypoVereinsbank (HVB), združena z Bank Austria Creditanstalt, v letu 
2006 pa ju je prevzela italijanska banka Unicredito. 

V letu 2004 je bila prav Deutsche Bank s svojim Deutsche Bank Private Wealth Management 
(DP PWM) na nemškem trgu tržni vodja v privatnem bančništvu, sledila pa ji je Sal Oppenheim, 
ki se je v letu 2005 povzpela na vrh. Vodilna pozicija pa je na tem trgu več kot pomembna. Po 
raziskavah naj bi namreč do leta 2009 več kot 10 milijonov Nemcev imelo več kot 50.000 EUR 
likvidnih sredstev. Že zdaj številka najpremožnejših presega 850.000, premožnih pa je po ocenah 
7,2 milijona. Njihovo skupno premoženje se je v letu 2004 povečalo za 6 % in doseglo 1,5 
bilijona EUR (Brown, 2006). 

Med obema vodilnima bankama pa je vseeno očitna razlika. Sal Oppenheim drži vodilni položaj 
med strankami z neto premoženjem prek 10 milijonov EUR. DP PWM pa se na drugi strani 
posveča strankam s premoženjem med 500.000 EUR in 10 milijoni EUR. Sal Oppenheim 
prednjači v ponudbi za cele družine in nepremičninske investicije ter je najboljši ponudnik 
privatnega bančništva za menedžerje in ljudi s podedovanim premoženjem. DP PWM na drugi 
strani najbolje zadovoljuje potrebe po privatnem bančništvu direktorjev podjetij in podjetnikov 
samih, hkrati pa pri poslovanju najbolje izkorišča razpoložljivo tehnologijo in je najboljši 
ponudnik kombiniranih storitev. Lahko bi se reklo, da Sal Oppenheim ustreza strankam s starim, 
DP PWM pa tistim z novo pridobljenim premoženjem (Brown, 2006). 
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6.2.3.1 Deutsche Bank AG 

Deutsche Bank AG je po bilančni vsoti ena od največjih finančnih in bančnih institucij v Nemčiji 
in Evropi. Ponuja vse vrste bančništva za podjetja in investicijskega bančništva, kot tudi produkte 
in storitve za privatne stranke in upravljanje premoženja. Deluje v skoraj 2.300 enotah v 
sedemdesetih državah po svetu, 60 % od tega v Nemčiji. Sedež ima v Frankfurtu (Private 
banking in Germany, 2003). 

6.2.3.2 Dresdner Bank AG 

Dresdner Bank AG je tretja največja nemška banka, ki ima okoli 1.400 podružnic v več kot 
sedemdesetih državah po svetu. V letu 2001 je banko prevzela Allianza, ponuja pa dajanje posojil, 
trgovanje z vrednostnimi papirji in blagom ter storitve investicijskega bančništva. Je ena od 
vodilnih bank v upravljanju premoženja v Evropi in ima pod svojim okriljem kar 220 milijard $ 
sredstev v upravljanju. Sedež ima v Frankfurtu (Private banking in Germany, 2003). 

6.2.3.3 HypoVereinsbank 

HypoVereinsbank (HVB) je druga največja banka v Nemčiji, ki se je uveljavila kot prva nemška 
evropska banka, potem ko se je Deutsche Bank usmerila predvsem na nemški trg. V letu 2001 je 
prevzela Bank Austrio, v letu 2005 pa jo je prevzela italijanska banka Unicredito. Banka je 
prisotna v več kot tridesetih državah Evrope, Azije in Amerike. Kot dodatek h kreditom in 
depozitom izdaja tudi vrednostne papirje (Private banking in Germany, 2003). 

6.2.4 Francija 

Skupaj s Španijo je prav Francija tista država, v kateri je bilo v letih od 1999 do 2003 opaziti 
najhitrejšo rast v številu premožnejših državljanov, ki imajo v lasti prek 300.000 $ likvidnih 
sredstev. Zaradi hitre rasti v preteklih letih se je Francija v letu 2002 povzpela na drugo mesto, 
glede na tržno vrednost sredstev v upravljanju, in iz tega mesta izrinila Veliko Britanijo. V letu 
2003 je imela Francija 622.000 državljanov, ki so imeli več kot 300.000 EUR likvidnih sredstev. 

Celotna vrednost likvidnih sredstev v lasti premožnejših Francozov je porasla za 6,4 % v letu 
2003 in dosegla vrednost 552 milijonov $. Skupna rast v obdobju 1999 do 2003 je bila 5,9-
odstotna (Private banking in France, 2004). 
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Tabela 13: Tržna vrednost privatnega bančništva v Franciji v letu 2003 

Leto Milijarda $  Milijarda EUR % rast 
1999 439,4 391,1   
2000 448,6 399,3 2,10 % 
2001 482,6 429,5 7,60 % 
2002 518,8 461,7 7,50 % 
2003 552,1 491,4 6,40 % 

Vir: Private banking in France, 2004 

Če gledamo agregatno velikost likvidnih sredstev v lasti premožnejših posameznikov, lahko 
zaključimo, da je segment nad 3 milijoni $ največji. To ni presenetljivo, saj posameznik s precej 
zajetnim kupom sredstev lahko precej poveča celotno vrednost svojega razreda. Druga zgodba je 
pri preučevanju števila premožnejših v posameznem razredu, saj jih največ pade v najnižji razred, 
s premoženjem med 300.000 $ in 450.000 $, najmanj pa v najvišji razred, s premoženjem nad 3 
milijoni $ (Private banking in France, 2004). 

Slika 6: Segmentacija trga v Franciji, glede na število posameznikov (v $) 
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Vir: Private banking in France, 2004 

Francoskemu trgu privatnega bančništva se tudi v prihodnjih letih napoveduje nadpovprečno rast, 
saj naj bi do leta 2008 celotna vrednost likvidnih sredstev v lasti premožnejših Francozov znašala 
že 796 milijard $, kar predstavlja 44-odstotno rast, glede na leto 2003. Prav tako naj bi se 
povečalo tudi število premožnejših, ki naj bi jih bilo v letu 2008 že 845.700, kar predstavlja kar 
35,9-odstotno porast glede na leto 2003 (Private banking in France, 2004). 



 33 

Tabela 14: Napovedana rast privatnega bančništva v Franciji v letih od 2003 do 2008 

Leto Št. HNW strank (v tisočih) Rast (v %) 
2003 622,1 6,20 % 
2004 671,8 8,00 % 
2005 714,6 6,40 % 
2006 754,1 5,50 % 
2007 799,5 6,00 % 
2008 845,7 5,80 % 

 Vir: Private banking in France, 2004 

Francoski trg upravljanja premoženja je v mnogih pogledih precej drugačen od trgov drugih 
evropskih držav. Glavnina je skoncentrirana v rokah velikih domačih bančnih skupin: BNP 
Paribas, Société Générale in Credit Agricole / Lyonnais. Druge manjše privatne banke, kot je 
Saint Dominique, pridobivajo na pomembnosti, prav tako pa na pomembnosti pridobivajo tudi 
večje mednarodne banke. Glavne tekmice na področju privatnega bančništva francoskim bankam 
predstavljajo naslednje evropske banke: UBS, ki je leta 2003 prevzela Lloyds TSB French private 
banking; HSBC, ki je na trgu privatnega bančništva prisotna prek podružnic CCF, HSBC 
Republic, Banque du Louvre in Eurofin; ABN Amro, ki ima v lasti več manjših podružnic 
privatnega bančništva, kot so Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy, Banque Odier, 
Bungerer in Courvoisier (Private banking in France, 2004). 

6.2.4.1 BNP Paribas Group 

BNP Paribas je največja francoska banka. Oskrbuje 10 % privatnih strank v Franciji. Doma ima 
več kot 2.100 poslovnih enot, prav tako pa je prisotna na ameriškem trgu prek BancWesta. V 
svoji ponudbi ima poslovanje s prebivalstvom, poslovanje s podjetji in storitve investicijskega 
bančništva. Druge podružnice so usmerjene predvsem v poslovanje s prebivalstvom, 
specializirane finančne storitve, privatno bančništvo, upravljanje premoženja in zavarovanja. 
Sedež poslovanja ima v Parizu (Private banking in France, 2004). 

6.2.4.2 Credit Lyonnais 

Credit Lyonnais je finančna skupina, usmerjena predvsem v poslovanje s prebivalstvom. 
Ponujajo širok spekter potrošniških in trgovskih bančnih storitev, investicijske storitve, 
življenjsko in nezgodno zavarovanje. Je tretja največja banka v Franciji in ena izmed dvajsetih 
najboljših evropskih bank. Banka posluje prek mreže 1.900 poslovalnic po Franciji, ima pa tudi 
številne enote in podružnice tudi zunaj meja svoje domovine. Glavni trg banke predstavlja 
Francija, čeprav so njene stranke tudi večje svetovne korporacije in institucije. Sedež poslovanja 
ima v Parizu (Private banking in France, 2004). 
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6.2.4.3 Credit Agricole d'lle-de-France 

Credit Agricole je največja bančna institucija za gospodinjstva in ima v svoji ponudbi široko 
paleto bančnih storitev. V glavnem zagotavlja kreditiranje, depozitiranje in druge finančne 
storitve privatnemu, industrijskemu in kmetijskemu sektorju v Parizu in v regiji Ile de France. 
Prek svojih podružnic Credit Agricole Indosuez, Predica in Pacifica ponuja različne finančne 
storitve za bančništvo podjetij, upravljanje premoženja in kapitalske trge. Sedež poslovanja ima v 
Parizu (Private banking in France, 2004). 

6.3 ZDA 

Čeprav je manjša kriza globalne ekonomije povzročila znaten padec na ameriškem trgu 
privatnega bančništva v letih od 1998 do 2002, se stvari že vračajo na stopnje rasti, ki so jih 
dosegali pred to krizo. Trg ameriškega privatnega bančništva je v letu 2002 tako dosegel vrednost 
6,8 milijarde $, njegova rast pa je bila z 0,7 % v letih od 1998 do 2002 precej manjša od globalne, 
tako da se je v omenjenem obdobju tržna vrednost ameriškega trga privatnega bančništva 
zmanjšala kar za 12,3 % in danes zajema 42,3 %  globalnega trga (Private banking in United 
States, 2003). 

Tabela 15: Tržna vrednost privatnega bančništva v ZDA v letu 2002 

Leto Milijarda $  Rast (v %) 
1998 6.580   
1999 7.511 14,10 % 
2000 7.325 -2,50 % 
2001 7.083 -3,30 % 
2002 6.753 -4,70 % 

Vir: Private banking in United States, 2003 
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Slika 7: Tržni delež privatnega bančništva v ZDA, glede na svet (v $) v letu 2002 
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Vir: Private banking in United States, 2003 

V Tabeli 16 lahko vidimo, da je bilo v letu 2002 največ sredstev zbranih v razredu, kamor se 
uvrščajo posamezniki s premoženjem med 750.000 $ in 1,5 milijona $, kar predstavlja 29,1 % 
sredstev bogatejših posameznikov. Razred na drugem mestu, glede na višino sredstev, zbranih v 
njem, je bil razred med 450.000 $ in 750.000 $, ki je zajemal 24,4 % vseh sredstev v sektorju 
(Private banking in United States, 2003). 

Tabela 16: Segmentacija trga, glede na skupno vrednost sredstev v letu 2002 (v $) 

Obseg premoženja (v $) Prebivalstvo  
300.000 – 450.000 18,70 % 
450.000 – 750.000 24,40 % 
750.000 – 1,5 mio 29,10 % 
1,5 mio – 3 mio 10,80 % 
Več kot 3 mio 17,00 % 

Vir: Private banking in United States, 2003  

V letu 2002 so Ameriki za pet let napovedali zmerno povečevanje stopnje rasti. Do leta 2007 naj 
bi tako tržna vrednost privatnega bančništva dosegla vrednost 8,2 milijarde $, kar bi pomenilo 4-
odstotno rast v obdobju 2002 do 2007, kar je manj, kot se predvideva za globalni trg. Ameriški 
tržni delež v globalnem privatnem bančništvu naj bi se zato od leta 2002 do leta 2007 zmanjšal za 
3,9 % in v letu 2007 dosegel 40,7 % tržni delež v svetu (Private banking in United States, 2003). 
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Tabela 17: Napovedana rast privatnega bančništva v ZDA od leta 2002 do 2007 
Leto Št. HNW strank (v tisočih) Rast (v %) 
2002 9.363 -2,00 % 
2003 9.341,5 -0,20 % 
2004 9.424,4 0,90 % 
2005 9.633,2 2,20 % 
2006 9.929,9 3,10 % 
2007 10.427,9 5,00 % 

Vir: Private banking in United States, 2003 

Zaradi nedavne slabše rasti privatnega bančništva v Ameriki so se morale banke posvetiti 
predvsem ohranitvi obstoječih strank, kar jim je lahko uspelo le z močno pozicijo na trgu, ki so jo 
lahko dosegle tako z razpoznavnim imenom kot tudi s kvaliteto. Prav to je razlog za odločitev 
UBS, da obdrži ime prevzete banke PaineWebber na ameriškem trgu, saj ima to ime večjo moč in 
je bolj razpoznavno kot njihovo (Private banking in United States, 2003). 

Banki kot sta Citibank in JP Morgan postavljata meje med starejšim vodilnim kadrom, ki 
navadno želi nevsiljiv imidž, in mlajšimi premožnejšimi, ki želijo atraktiven in vpadljivejši 
pristop. Njihove oglaševalske akcijo so tako veliko bolj agresivne kot v Evropi in vključujejo 
tako direktno pošto kot tudi oglaševanje v medijih. Prav tu pa obstaja tisto tveganje, da bi takšen 
način oglaševanja odvrnil tiste stranke, ki so vajene bolj diskretne oblike privatnega bančništva 
(Private banking in United States, 2003). 

Prav tako kot tudi drugje po svetu tudi v ZDA prihaja do prevzemanj manjših ponudnikov s strani 
večjih, svetovno priznanih ponudnikov privatnega bančništva. Prav to je omogočilo mnogim 
evropskim bankam vstop na ta tako velik in globalno pomemben trg. Primeri teh evropskih 
vstopov na ameriški trg so banke Credit Suisse, Deutsche Bank in Allianz, ki so prevzemale 
borzne hiše, družbe za upravljanje in koncerne (Private banking in United States, 2003). 

6.3.1.1 JP Morgan Chase & CO 

JP Morgan Chase je globalni ponudnik finančnih storitev s sedežem v New Yorku. Ima prek 700 
milijard $ sredstev in deluje v več kot petdesetih državah. Banka je specializirana predvsem za 
svetovanja o združitvah in prevzemih, obvladovanje tveganja in izdajo vrednostnih papirjev prek 
svoje bančne investicijske dejavnosti. Podjetje ima več kot 30 milijonov individualnih strank kot 
tudi svetovno največje poslovne, institucionalne in vladne stranke (Private banking in United 
States, 2003). 

6.3.1.2 UBS PaineWebber, Inc. 

USB PaineWebber, locirana v New Yorku, je ena od najboljših ameriških bank, ki ponujajo 
celoten spekter finančnih storitev in ima pod svojim okriljem okoli 3 milijone strank, ki so tako 
individualne kot tudi institucionalne. V svoji ponudbi imajo bančno-investicijske storitve, kot 
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tudi izdajo vrednostnih papirjev, upravljanje sredstev in trgovanje z obveznicami in delnicami. 
Banka deluje v štiridesetih državah, v letu 2000 pa je PaineWebber postala podružnica USB AG, 
švicarske banke, ki je največji upravljavec premoženja na svetu (Private banking in United States, 
2003). 

6.3.1.3 Merrill Lynch & Co., Inc.  

Merrill Lynch je holding s sedežem v New Yorku, ki prek svojih podružnic zagotavlja investicije, 
financiranje in upravljanje sredstev na globalni ravni. Skupina, ki v banki pokriva privatno 
bančništvo, se ukvarja z borznim posredništvom, upravljanjem premoženja, vzajemnimi skladi, 
življenjskim zavarovanjem in rentami (Private banking in United States, 2003). 

6.3.1.4 Citibank 

Je banka za fizične in pravne osebe, s sedežem v New Yorku in podružnicami v več kot stotih 
državah po svetu. Ponujajo široko paleto storitev, od osnovnih transakcijskih računov do 
investicijskih storitev prek svojih podružnic, kot so Citicorp Investment Services, CitiTerm Life 
Insurance in CitiPhone Banking. Banka v svoji ponudbi ponuja vse produkte matičnega podjetja 
in njegovih podružnice (Private banking in United States, 2003). 

6.4 AZIJSKO-PACIFIŠKO PODRO ČJE 

Azijsko-pacifiški trg privatnega bančništva je bil deležen precejšne rasti med leti 1986 in 1996, 
ko je višina sredstev premožnejših posameznikov narasla za kar 337 % (Bauman, 2000). Po 
azijski krizi v letu 1998 si je trg hitro opomogel. Tudi v prihodnjih letih se mu napoveduje 
stabilna rast. V letu 2002 je tržna vrednost privatnega bančništva na azijsko-pacifiškem območju 
dosegla 3,9 milijarde $, s skupno 3,5-odstotno rastjo med leti 1998 in 2002. Ta rast je bila sicer 
šibkejša od rasti na globalnem trgu, tako da je azijsko-pacifiški tržni delež v istem obdobju 
izgubil 2 %, in je konec leta 2002 dosegel 24,2-odstotni tržni delež na globalnem trgu (Private 
banking in Asia-Pacific, 2003). 

Tabela 18: Tržna vrednost privatnega bančništva na azijsko-pacifiškem območju v letu 2002 

Leto Milijarda $ Rast (v %) 
1998 3.363,3  
1999 3.787,4 12,60 % 
2000 3.545,8 -6,40 % 
2001 3.715,7 4,80 % 
2002 3.858,6 3,80 % 

Vir: Private banking in Asia-Pacific, 2003 
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Slika 8: Delež azijsko-pacifiškega privatnega bančništva po svetu v letu 2002 
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Vir: Private banking in Asia-Pacific, 2003 

Največji vrednostni razred, glede na velikost premoženja premožnejšega dela prebivalstva, 
predstavlja posamezniki s premoženjem od 750.000 $ do 1,5 mio $. V letu 2002 je zavzemal 
skoraj 33 % celotne vrednosti sredstev, kar je vrednostno pomenilo 1,3 milijarde $. Drugi 
največji razred je predstavljal posameznike s premoženjem od 450.000 $ do 750.000 $, 1,1 
milijardo $, kar pomeni 28 % celotne tržne vrednosti (Private banking in Asia-Pacific, 2003). 

Slika 9: Segmentacija trga na azijsko-pacifiškem območju, glede na skupno vrednost sredstev (v 
$) v letu 2002 
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Vir: Private banking in Asia-Pacific, 2003 
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Že v letu 2002 so bile petletne napovedi dobre, saj naj bi privatno bančništvo do leta 2007 
doseglo vrednost 5 milijard $, kar pomeni skupno rast 5,1 % v petih letih. Ta napovedana rast je 
višja od predvidevane rasti globalnega trga privatnega bančništva, tako da naj bi se azijsko-
pacifiški delež v svetu okrepil za 1,4 % in leta 2007 dosegel 24,5-odstotno tržno vrednost 
(Private banking in Asia-Pacific, 2003). 

Tabela 19: Napovedana rast privatnega bančništva na azijsko-pacifiškem območju v letih 2002 
do 2007 

Leto Št. HNW strank (v tisočih) Rast (v %) 
2002 5.767,8 1,60 % 
2003 5.855,5 1,50 % 
2004 6.024,3 2,90 % 
2005 6.228,6 3,40 % 
2006 6.477,4 4,00 % 
2007 6.828,3 5,40 % 

Vir: Private banking in Asia-Pacific, 2003 

Azijsko-pacifiški trg privatnega bančništva večinoma obvladujejo mednarodne banke skupaj z 
lokalnimi bankami. Te banke večinoma ponujajo visoko zasebne storitve, ki stremijo k 
zadovoljitvi vseh strankinih finančnih potreb. Večina mednarodnih bank vstopi na trg najprej z 
ustanovitvijo svojih podružnic in nato s prevzemanjem znanih podjetij v regiji (Private banking 
in Asia-Pacific, 2003). 

6.4.1.1 Citigroup Global Markets Holdings Inc 

Holding Citigroup Global Markets, ki se je razvil iz podjetja Salomon Smith Barney, je globalno 
finančno podjetje, ki se ukvarja z borznim posredništvom, investicijskim bančništvom in 
upravljanjem premoženja. Njihov osnovni posel predstavlja prodajo, raziskave in trgovanje za 
posameznike in institucije. Ponuja tudi svetovanja in financiranje za podjetniške in vladne enote, 
vzajemne sklade, izvedene finančne instrumente in upravljanje premoženja. Sedež poslovanja 
ima v New Yorku (Private banking in Asia-Pacific, 2003). 

6.4.1.2 Sumitomo Trust & Banking Company 

Sumitomo je ena izmed vodilnih bančnih skupin na azijsko-pacifiškem območju. Svoj vpliv na 
območju je dodatno povečala v letu 1999, z vzpostavitvijo strateških povezav z Daiwa Bank in 
Sumitomo Group Companies, s katerima je povečala svoj tržni delež v primerjavi z drugimi 
bančnimi skupinami. Ima prek petdeset podružnic na domačem japonskem trgu in pet podružnic 
in predstavništev zunaj svojih meja. Podjetje upravlja s sredstvi institucionalnih investitorjev in 
pokojninskih skladov, zagotavlja posojila in investicije, upravlja in ocenjuje vrednost 
nepremičnin. Deluje v Aziji, Evropi in ZDA, sedež pa ima v Osaki na Japonskem (Private 
banking in Asia-Pacific, 2003). 
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6.4.1.3 HSBC Holdings plc 

HSBC Holdings plc je že opisan v poglavju 6.2.2.3. tega magistrskega dela. 

6.4.1.4 Mizuho Holdings, Inc. 

Mizuho Holdings je holdinško podjetje skupine Mizuho Financial Group (MHFG), ki je prva 
banka z bilijonom $ sredstev. Podjetje se uvršča na 83. mesto na lestvici Financial Timesa FT 
Global 500. Skupina MHFG je nastala v septembru leta 2000 z združitvijo The Dai-Ichi Kangyo 
Bank, The Fuji-Bank in The Industrial bank of Japan. Ponuja širok spekter bančnih storitev za 
podjetja in posameznike ter zagotavlja številne finančne storitve. Sedež poslovanja ima v Tokiu 
(Private banking in Asia-Pacific, 2003). 

6.4.2 Japonska 

Japonsko privatno bančništvo je v fazi znatne rasti kljub globalnemu ekonomskemu upadu. Trg 
privatnega bančništva je dosegel vrednost 2,2 milijarde $ v letu 2002, kar je skupno 7,6-odstotna 
rast v obdobju od 1998 do 2002. Ta rast je bila precej višja kot na celotnem azijsko-pacifiškem 
območju, kar je povzročilo porast japonskega tržnega deleža v tem obdobju za 16,9 % in je konec 
leta 2002 znašal 56,1 % (Private banking in Japan, 2003). 

Tabela 20: Tržna vrednost privatnega bančništva na Japonskem v letu 2002 

Leto Milijarda $ Rast ( v %) 
1998 1.614  
1999 1.892 17,20 % 
2000 2.041,1 7,90 % 
2001 2.125 4,10 % 
2002 2.165,4 1,90 % 

Vir: Private banking in Japan, 2003 
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Slika 10: Delež japonskega privatnega bančništva na azijsko-pacifiškem območju v letu 2002 
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Vir: Private banking in Japan, 2003 

Največji razred v letu 2002 po skupni vrednosti sredstev med premožnejšimi japonskimi 
prebivalci je bil razred s posamezniki s premoženjem med 750.000 $ in 1,5 milijona $, ki je 
znašal 641,4 milijona $ ali skoraj 32 % celotne vrednosti sredstev premožnejših. Drugi največji 
razred je bil razred s posamezniki s premoženjem med 450.000 $ in 750.000 $, in vsebuje 26 % 
oziroma 573,6 milijona $ sredstev (Private banking in Japan, 2003). 

Slika 11: Segmentacija trga glede na skupno vrednost sredstev (v $) v letu 2002 
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Vir: Private banking in Japan, 2003 
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V letu 2002 se je za naslednjih pet let predvidevalo stalno povečevanje stopenj rasti. Do leta 2007 
naj bi trg dosegel vrednost 2,7 milijarde $, kar bi skupno pomenilo 4,2-odstotno rast v obdobju 
od 2002 do 2007. Ta predvidena stopnja rasti je manjša od napovedane za celotno azijsko-
pacifiško območje, zato se Japonski napoveduje zmanjšanje tržnega deleža za 4,5 % na 53,6 % v 
letu 2007 (Private banking in Japan, 2003). 

Tabela 21: Napovedana rast privatnega bančništva na Japonskem v letih 2002 do 2007 

Leto Št. HNW strank (v tisočih) Rast (v %) 
2002 3.642,4 2,30 % 
2003 3.739 2,70 % 
2004 3.845,5 2,90 % 
2005 3.967,4 3,20 % 
2006 4.138,1 4,30 % 
2007 4.333,4 4,70 % 

Vir: Private banking in Japan, 2003 

Japonski trg privatnega bančništva sestavljajo štiri vrste tekmic. Prve so poslovne banke z vejo 
privatnega bančništva (Citibank private bank), investicijske banke z upravljanjem premoženja 
(Deutsche Bank), trust banke (Yasuda Trust and Banking) in zavarovalnice za življenjsko 
zavarovanje, ki ponujajo tudi storitev upravljanja premoženja (AIG). Narava storitev se med 
različnimi podjetji ne razlikuje, saj vsi sledijo splošnemu modelu visoko personalizirane storitve, 
ki teži k zadovoljevanju vseh strankinih potreb (Private banking in Japan, 2003). 

6.4.2.1 Citibank 

Citibank je bančna divizija vodilnih finančnih storitev podjetja Citigroup, tako za posameznike 
kot tudi za podjetja. Podjetje deluje na okoli 1.700 lokacijah v več kot stotih državah sveta. 
Banka ponuja širok spekter bančnih storitev vse od osnovnih bančnih računov in investicijskih 
storitev prek podružnic, kot so Citicorp Investment Services, CitiTerm Life Insurance in 
CitiPhone Banking. Podjetje ima v ponudbi tudi proizvode materinskega podjetja in njegovih 
drugih  podružnic. Sedež ima v Pittsfordu v ZDA (Private banking in Japan, 2003). 

6.4.2.2 Mizuho Holdings, Inc. 

Holdinško podjetje Mizuho Holdings je že opisano v poglavju 5.4.1.4. tega magistrskega dela. 

6.4.2.3 Deutsche Bank AG 

Deutsche Bank je po bilančni vsoti ena največjih finančnih in bančnih institucij v Nemčiji in 
Evropi. Aktivnosti podjetja pokrivajo celotno področje podjetniškega in investicijskega 
bančništva, privatne stranke in upravljanje premoženja. Podjetje deluje v skoraj 2.300 
poslovalnicah v več kot sedemdesetih državah po svetu, 60 % od tega jih je še vedno v Nemčiji. 
Sedež poslovanja ima v Frankfurtu (Private banking in Japan, 2003). 
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7 PRIVATNO BANČNIŠTVO V SLOVENSKIH BANKAH 

V Sloveniji storitev upravljanja premoženja kot del investicijskega bančništva in tudi privatnega 
bančništva za zdaj ponuja večina bank. Največ strank zanima predvsem storitev trgovanja z 
vrednostnimi papirji in nakup točk vzajemnih skladov. V večini primerov se tudi upravljanje 
premoženja omogoča le strankam z večjim premoženjem, razen pri Novi KBM, kjer znesek 
navzdol sicer ni omejen, se pa tistim strankam z manjšim premoženjem raje svetuje kakšno drugo 
rešitev. Provizije bank za upravljanje premoženja se med seboj razlikujejo, poleg delitve dobička 
jih večina zaračunava tudi upravljavske provizije. Večina bank svoje stranke tudi vsak mesec 
obvešča o stanju njihovega premoženja. 

Za razliko od upravljanja premoženja je storitev privatnega bančništva še nekoliko obsežnejša. V 
ponudbi imajo privatno bančništvo kot celovito ponudbo za zdaj štiri slovenske banke, NLB, 
Raiffeisen Krekova banka, SKB banka in Probanka. Nekatere ponujajo nekakšne približke 
privatnega bančništva, druge pa nimajo korektno opredeljenih razlik med osebnim in privatnim 
bančništvom, ponekod jih celo enačijo ali pa ponujajo le eno od njih. 

Tudi v ponudbi samega privatnega bančništva prihaja med posameznimi bankami do pomembnih 
razlik. Ena izmed njih je način pridobivanja strank za privatno bančništvo. NLB te stranke 
pridobiva prek »sredstev na transakcijskem računu«, ko glede na njihovo višino določijo, katerim 
strankam bodo to prestižno storitev sploh ponudili. V tujini, med priznanimi privatnimi bankami, 
in tudi pri nas pa je bolj v navadi drugačen pristop, ki ga pri nas uporabljajo v Raiffeisen Krekovi 
banki, SKB banki in Probanki. Ta pristop temelji na strankini izbiri kombinacije oziroma 
plasmaja storitev, ki dajejo banki vedeti, da gre za zahtevnejšo stranko, primerno za bolj osebno 
obravnavo. Takšni stranki se ta storitev tudi ponudi, na podlagi posameznikovih želja in potreb 
pa se ugotovi, ali je zanj tudi primerna. 

V nadaljevanju si bomo najprej pogledali, kako je področje privatnega bančništva urejeno v tistih 
slovenskih bankah, ki to storitev vključujejo v svojo ponudbo, potem pa še, zakaj nekatere banke 
te storitve v svojo ponudbo niso vključile. 

7.1 NOVA LJUBLJANSKA BANKA 

7.1.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 2 

Skupina NLB je največja slovenska mednarodna finančna skupina. Sama banka NLB ima 
največji tržni delež med slovenskimi bankami in najbolj razširjeno mrežo poslovalnic po celi 
Sloveniji. 

                                                 
2 Povzeto po spletnih straneh banke, www.nlb.si. 
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Začetki Nove Ljubljanske banke segajo v leto 1889, ko je bila ustanovljena Mestna hranilnica 
ljubljanska. V letu 1993 se je začel proces sanacije banke in sicer s prenosom slabih terjatev na 
Agencijo za sanacijo bank in hranilnic. Leto pozneje je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
odločitev o ustanovitvi Nove Ljubljanske banke, d. d., ki je prevzela premoženje in celotno 
poslovanje Ljubljanske banke. V naslednjih letih se je NLB hitro širila in odpirala nove 
poslovalnice po celi Sloveniji. 

Leta 1997, ko se je sanacija NLB tudi uradno končala, sta bila imenovana nadzorni svet in uprava 
banke. Vodilne svetovne ocenjevalne agencije so ji takrat podelile ocene, ki so bile med 
najvišjimi za banke v Srednji in Vzhodni Evropi. Kmalu se je NLB priključilo še nekaj 
slovenskih bank, ki so že bile v njeni delni lasti. Leta 1997 Koroška banka, Pomurska banka, 
Banka Velenje, Banka Zasavje in Banka Domžale, dve leti pozneje pa še Banka Celje in 
Dolenjska banka. V letu 2000 je NLB skupaj z Zavarovalnico Triglav ustanovila Skupno 
pokojninsko družbo, d. d. 

Prva faza privatizacije je bila uspešno končana septembra 2002 in sicer z odmevno prodajo 34-
odstotnega državnega deleža belgijski bančno-zavarovalniški skupini KBC in 5-odstotnega 
deleža Evropski banki za obnovo in razvoj. 

Kljub povečani konkurenci tujih bank ji je uspelo ohraniti vodilni položaj na slovenskem trgu. 
Začeli so tudi s širitvijo palete svojih storitev in tako leta 2003 kot joint venture skupaj s KBC 
ustanovili bančno-zavarovalno družbo NLB Vita. V začetku leta 2004 so nadaljevali z 
vključitvijo v sodobne trende pri razvoju storitev in ustanovili še družbo NLB Skladi, ki opravlja 
storitev upravljanja premoženja. V vseh letih svojega razvoja pa so vneto širili svoje poslovanje 
tudi na druge trge, predvsem na trge jugovzhodne Evrope oziroma trge bivše Jugoslavije. 

7.1.2 Privatno ban čništvo 3 

V prvi fazi usmeritve k privatnem bančništvu so pri NLB-ju uvedli Osebno bančništvo, ki je bilo 
namenjeno vsem zahtevnejšim strankam. Osebni bančnik je tako spremljal želje in potrebe strank, 
jih obveščal o zapadlosti storitev ter jim z nasveti pomagal pri zahtevnejših odločitvah. 

Zaradi razvoja finančnih produktov pa se je zahteva po drugačnem upravljavskem pristopu iz 
dneva v dan povečevala. Tako so leta 2002 v svojo paleto storitev vključili tudi storitev 
privatnega bančništva, ki so ga poimenovali Privatno bančništvo. Leta 2005 so storitev še 
dodatno nadgradili z izkušnjami KBC banke. Njegova prednost naj bi bila v celovitem pogledu 
nad osebnim premoženjem in popolno diskretnostjo obravnave. Privatno bančništvo naj bi bilo 
primerno za tiste posameznike, ki svoje sposobnosti in čas usmerjajo na druga področja, skrb za 
osebno premoženje pa raje prepustijo strokovnjakom. Storitev privatnega bančništva je danes 
urejena po klasifikaciji KBC banke. 

                                                 
3 Povzeto po osebnem intervjuju s privatnim bančnikom NLB banke in po spletnih straneh banke, www.nlb.si. 
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V NLB privatno bančništvo pokriva področje bančnih produktov, zavarovanj, borznega 
posredovanja, vzajemnih skladov, pokojnine, davčnega svetovanja in področje nepremičnin. Vsa 
področja praviloma pokriva izbrani privatni bančnik, razen davčnega svetovanja in nepremičnin. 
Za to imajo na razpolago dva strokovnjaka, ki se strankam posvetita po potrebi. 

Vsak privatni bančnik naj bi po njihovem mnenju imel od 65 do 75 strank, trenutno imajo 9 
privatnih bančnikov in 514 strank. Meja za vstop v privatno bančništvo je trenutno 50 milijonov 
SIT, na začetku je bila 25 milijonov SIT, razmišljajo pa celo o tem, da bi jo še dodatno dvignili. 
Po njihovi evidenci je povprečna višina sredstev v upravljanju 90 milijonov SIT na stranko. 

Stranke večinoma izbirajo z računalniškim programom, ki išče premožnejše stranke, glede na 
njihovo premoženje, ki so ga ti že zaupali banki. Tem strankam se nato ponudi to dodatno 
storitev. Drug še bolj pomemben način iskanja novih strank je prek priporočil obstoječih strank, 
prek katerih poleg novih strank pridobijo tudi pohvalo starih strank. 

Cena te storitve je 120.000 SIT na leto, vsebuje pa tudi platinasti paket s platinasto plačilno 
kartico. Stranke se nad ceno za zdaj ne pritožujejo, saj se je do zdaj njihovo premoženje na leto 
povečalo za povprečno 23 %. Sami konkurence na slovenskem trgu ne vidijo, vsaj ne v takem 
obsegu in v takem paketu, kot ga ponujajo sami. 

Potenciala na slovenskem trgu vidijo dovolj, saj ciljajo res samo na izbrane posameznike, ne na 
širšo množico. Standard Slovencev se iz leta v leto povečuje, o čemer govorijo tudi podatki 
statističnega letopisa. Dodatnih trženjskih raziskav po začetni v letu 2003 niso izvajali, saj se bolj 
kot s premajhnim številom strank ubadajo s povečanim povpraševanjem znotraj postavljenih 
omejitev o najmanjšem obsegu sredstev. Od ustanovitve do danes tudi številke kažejo, da se 
zanimanje za to storitev povečuje. Tako so imeli konec leta 2003 111 strank in 7 milijard SIT v 
upravljanju, aprila 2006 pa 514 strank in 45 milijard SIT v upravljanju. 

Edini problem, ki ga na slovenskem trgu vidijo je, da Slovenci vse preveč radi skrivajo svoja 
sredstva, saj je bilo še pred leti zelo popularno denar nositi v avstrijske banke ali ga celo skrivati 
doma. Tipični profil njihove stranke je moški srednjih let, z manjšim ali srednje velikim 
podjetjem in finančnim deležem premoženja okoli 90 milijonov SIT. 

Vsi njihovi privatni tržniki so zadostno usposobljeni in morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
najmanj VII. stopnja izobrazbe, izkušnje iz področja bančništva, interno licenco za borznega 
posrednika, izpit za tržnika vzajemnih skladov, licenco za zavarovalnega posrednika, interno 
licenco za trženje tipskih portfeljev in poseben interni izpit za privatnega bančnika. 
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7.2 RAIFFEISEN KREKOVA BANKA 

7.2.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 4 

Banka je začela delovati leta 1993 pod imenom Krekova banka in se leta 2001 povezala s tujim 
strateškim partnerjem Raiffeisen International. Ta je z odkupom 97,05 % delnic postal večinski 
lastnik Raiffeisen Krekove banke. 

Relativna majhnost banke je po njihovem mnenju ena od njenih prednosti, saj se lahko hitreje 
prilagaja spremembam na finančnem trgu in svojim strankam ponuja bolj individualen odnos. 
Hkrati pa ji članstvo v finančni skupini Raiffeisen zagotavlja ugodne vire in varnost poslovanja, 
strokovna znanja, temelječa na več kot 100-letnih izkušnjah, in dobro poznavanje lokalnih trgov. 

Bančna skupina Raiffeisen Zentralbank Group (RZB) je med vodilnimi finančnimi skupinami 
srednje in vzhodne Evrope. Od ustanovitve leta 1927 je s prodorno in premišljeno strategijo 
razvila ugledno mrežo v Evropi. 

7.2.2 Privatno ban čništvo 5 

Storitvi privatnega bančništva so pustili kar originalno ime Private banking, saj so se s tem želeli 
izogniti zmedi, ki je pri prevodu nastala na slovenskem trgu. Storitev so razvili po vzoru tujih 
razvitih finančnih trgov, kjer njihova krovna družba Raiffeisen že desetletja uspešno zadovoljuje 
finančne potrebe najzahtevnejših posameznikov. 

Storitev ponudijo tistim strankam, ki imajo več kot 10 milijonov SIT sredstev. Za razliko od bank, 
ki stranke privatnega bančništva pridobivajo s pristopom iz transakcijskega računa (pogledajo 
obseg sredstev na transakcijskem računu in tistim premožnejšim ponudijo storitev privatnega 
bančništva), se sami poslužujejo načina, ki izhaja iz plasmaja storitev. Tako strankam, ki si želijo 
kaj več od individualnega vlaganja v vzajemne sklade (to se svetuje predvsem strankam, ki želijo 
v sklade vložiti več kot 10 milijonov SIT), ponudijo storitev privatnega bančništva. Cena storitve 
je 100 EUR na leto, kar pa vključuje le vodenje računa, dodatno pa se potem zaračunavajo še 
določene provizije ob posameznih transakcijah (poravnava vrednostnih papirjev, nakazilo denarja, 
preknjižba vrednostnih papirjev, nakup skladov in vstopne provizije, skrbniška provizija...). 

Z vsako stranko se najprej temeljito pogovorijo in poskušajo določiti njene želje in potrebe. 
Izhajajo iz osnovnega pravila naložbene strategije: 1/3 v nepremičninah, 1/3 v vrednostnih 
papirjih, 1/3 v likvidnejših naložbah. Ponujajo tudi naložbena zavarovanja, čeprav so mnenja, da 
ljudje, ki jim je privatno bančništvo namenjeno, življenjskega zavarovanja pravzaprav ne 
potrebujejo, saj bi bilo v primeru njihove smrti, za njihove bližnje dovolj dobro poskrbljeno. 

                                                 
4 Povzeto po spletnih straneh banke, www.r-kb.si. 
5 Povzeto po osebnem intervjuju s privatnim bančnikom Raiffeisen Krekove banke in spletnnih straneh banke, 
www.r-kb.si. 
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Drugače velja za nezgodno zavarovanje, ki ga vsaki stranki sicer priporočajo, za nasvet pa jih 
usmerijo kar k zavarovalnemu posredniku, ki naj bi ga vsak posameznik tako ali tako že imel. 
Tudi davčnega svetovanja ne opravljajo sami, saj zakonskega dovoljenja za davčno svetovanje 
nimajo, tako da strankam le okvirno svetujejo, za natančna navodila in nasvete pa jih usmerijo k 
za to usposobljenemu pogodbenemu partnerju. 

To storitev so uvedli leta 2003 in od takrat beležijo konstantno rast. V aprilu 2006 so imeli tako 
že 120 strank in 4 milijarde SIT v upravljanju. Vsak bančnik ima okoli 40 strank, kar je precej, 
vendar priznavajo, da slovenske stranke za zdaj še niso tako zahtevne, da bi posamezni privatni 
bančnik zanjo potreboval več časa. 

Vsak svetovalec ima opravljen izpit za borznega posrednika, kar je po slovenski zakonodaji 
zadosten pogoj za strokovno opravljanje storitev finančnega svetovanja. 

Slovenski trg vidijo kot velik potencial prav zaradi njegove kompleksnosti in vedno večjega 
števila produktov, v katere je sredstva mogoče naložiti. Tako danes veliko časa posvečajo 
izvedenim finančnim instrumentom, saj trenutno slovenska zakonodaja na tem področju še ni 
povsem urejena in se s temi oblikami finančnih naložb lahko na popolnoma zakonit način 
izognejo davkom. Poskušajo slediti tudi razvitejšim tujim državam, ki pa so še vedno korak pred 
nami. Tako se je Švica že usmerila tudi na področje nepremičnin, s čimer lahko bolje 
zadovoljujejo strankine potrebe po ustrezni razpršitvi svojih naložb. 

Preko svojih zunanjih partnerjev tudi zainteresiranim strankam v Sloveniji ponujajo možnost 
odprtja računov v »davčnih oazah« kot je Luksemburg ali danes vedno bolj popularni Kajmanski 
otoki. Z vsako stranko, ki ima kakšno takšno željo, pa se je treba prej temeljito pogovoriti, saj 
problemi po navadi nastanejo, ko želi stranka ta denar prenesti nazaj v Slovenijo. Zato je treba 
pred vsakim vlaganjem najprej določiti, kakšni so cilji posameznega vlagatelja in kakšni so 
njegovi nameni za porabo tega denarja v prihodnosti. 

Matična banka Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ima za namen privatnega bančništva 
ustanovljeno podružnico Kathrein & Co. Z razvojem te storitve so se odločili, da v njej obdržijo 
le premožne stranke, saj so se usmerili izključno v privatno bančništvo. Danes je to ena izmed 
vodilnih bank na tem področju v vzhodni in srednji Evropi. Izkušnje tako večinoma dobivajo od 
svoje materinske banke v Avstriji, saj je prav Avstrija ena izmed tistih držav, kjer so zakonske 
omejitve najbolj v prid tej storitvi. Obdavčitev po enem letu držanja vrednostnih papirjev je po 
avstrijski zakonodaji namreč 0-odstotna, prav tako pa imajo poseben zakon, ki bančnike zavezuje 
k molčečnosti o svojih strankah. Poskrbeti morajo le za informiranje države zaradi obdavčevanja. 
Prav zaradi teh ugodnosti imajo v Avstriji okoli 60 % tujih strank, veliko jih je predvsem iz 
Rusije. 
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Kot najpomembnejši del storitve Private bankinga štejejo Upravljanje portfelja. Treba je 
predvsem zagotoviti valutno uravnoteženost, geografsko razpršenost naložb, razmerje med 
delnicami in obveznicami ter drugimi vrstami naložb in časovno razporeditev denarnega toka. 

7.3 SKB BANKA 

7.3.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 6 

SKB banka sodi med vodilne slovenske komercialne banke v zasebni lasti s široko paleto 
produktov in storitev. Banka je del mednarodne mreže ene izmed največjih finančnih skupin v 
evroobmočju, zaradi česar omogoča strankam tudi dostop do specializiranih storitev skupine 
Société Générale in bančno podporo njihovemu poslovanju zunaj meja Slovenije. 

Zgodovina sedanje SKB banke segajo v leto 1965, ko je bila pri Kreditni banki in hranilnici 
Ljubljana ustanovljena posebna organizacijska enota Direkcija za stanovanjsko kreditiranje, ki je 
zbirala sredstva in nudila kratkoročna in dolgoročna posojila za stanovanjsko in komunalno 
gradnjo. Današnje ime SKB banka, d. d., so začeli uporabljati leta 1991. Bili so začetniki 
kreditnih kartic v Sloveniji, ko so leta 1996 v svojo ponudbo uvrstili plačilno-kreditno kartico 
Visa. Bili so tudi prvi v Sloveniji, ki so se predstavili na internetu, ponudili storitev elektronskega 
bančništva in razvili storitev prek WAP-telefonov. 

V letu 1997 so z ustanovitvijo Generali SKB Zavarovalnice, d. d., posegli še na področje 
zavarovalništva, z letom 2001 pa postali del mednarodne bančne skupine Société Générale (SG), 
pripojili so si Banko Société Générale Ljubljana in ustanovili Pokojninsko družbo SKB. 

Ponudbo nenehno nadgrajujejo, povezali so se z zavarovalnico Generali, v letu 2005 pa so svojo 
ponudbo razširili še na vzajemne sklade, saj so pridobili dovoljenje Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za trženje podskladov tujega investicijskega krovnega sklada SGAM Fund. 

Danes je skupina Société Générale s sedežem v Parizu po velikosti ena izmed največjih skupin v 
evroobmočju. Poslovanje bančne skupine obsega finančne storitve, povezane s tremi ključnimi 
poslovnimi področji banke: 

- domače in mednarodno komercialno poslovanje in poslovanje s prebivalstvom, 
- upravljanje s premoženjem, 
- podjetniške finance in investicijsko bančništvo. 

Bančna skupina je v evroobmočju tretja največja banka za podjetniške finance in investicijsko 
bančništvo, je tudi četrta največja v upravljanju premoženja ter vodilna v Evropi za specializirane 
finančne storitve, področje izvedenih delniških instrumentov in strukturiranih financ. 

                                                 
6 Povzeto po spletnih straneh banke, www.skb.si. 
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7.3.2 Privatno ban čništvo 7 

V SKB banki so storitev privatnega bančništva poimenovali »Zlata točka – poslovna mreža«, ki 
se jo uporablja kot podporo in pomoč mreži SKB banke po celi Sloveniji. Svojim premožnejšim 
strankam v prvi vrsti ponudijo Zlato ponudbo, ki vključuje Zlati paket (Zlati osebni račun, SKB 
Zlata Visa kartica, sodobne bančne poti, trgovalni in skrbniški račun, dnevno poročilo o 
kapitalskih trgih »SG Research«) ter naložbene produkte – investicijske sklade SGAM fund, 
naložbeno življenjsko zavarovanje, borzno posredovanje na domači borzi in na tujih kapitalskih 
trgih, strukturirane produkte, sodelovanje in posredovanje pri individualnem upravljanju 
premoženja prek mednarodne mreže privatnega bančništva Société Générale (SG Private 
Banking Luksemburg, Zürich, Monako itd.) in finančni inženiring ter druge bančne in nebančne 
produkte. 

Z Zlatim paketom vsaka stranka pridobi osebnega bančnika. Tistim zahtevnejšim, ki od svojega 
denarja želijo več, so na voljo trije visoko usposobljeni privatni bančniki, ki znajo zadovoljiti 
želje tudi najbolj zahtevnih strank. Vsi privatni bančniki morajo imeti licenco za borznega in 
zavarovalnega posrednika, prav tako pa se morajo udeležiti tudi različnih izobraževanj v tujini, 
predvsem na matični banki v Franciji. 

Storitev privatnega bančništva so v SKB banki uvedli šele letos, tj. v letu 2006, prej pa so imeli v 
ponudbi le del storitve – Zlati paket. Po preučitvi ponudbe Société Générale so to ponudbo še 
dodatno razširili, deležne pa so je le tiste zahtevnejše stranke, ki za zadovoljitev svojih 
naložbenih potreb potrebujejo zahtevnejše naložbene produkte. Za razliko od drugih slovenskih 
bank te storitve dodatno ne zaračunavajo, stranke so celo deležne dodatnih popustov in ugodnosti. 
Do pridobitve Zlatega paketa lahko pride stranka le s ponudbo banke, ki paket ponudi strankam z 
neto mesečnim osebnim dohodkom nad 600.000 SIT in več kot 25 milijonov SIT sredstev v 
različnih naložbah, kot so bančni depoziti, varčevalni računi, kapitalske naložbe oziroma 
vrednostni papirji in podobno. 

Na začetku je imela banka v svoji ponudbi tudi storitev individualnega upravljanja premoženja, 
vendar pa so jo zaradi prevelikih stroškov ukinili, storitev pa je še vedno na voljo tistim z večjimi 
zneski, in sicer v finančnih centrih matične banke Société Générale v Zürichu, Luksemburgu ali 
Monaku. Matična banka vsem premožnejšim strankam s premoženjem od 500.000 do 1 milijona 
EUR iz katerekoli podružnice ponuja tudi storitev upravljanja portfelja, ki strankam omogoča 
dostop do vseh svetovnih vzajemnih skladov. 

Podatkov o uspešnosti privatnega bančništva v slovenski podružnici, SKB banki, nimajo, se pa 
lahko pohvalijo z zavidljivimi rezultati celotne skupine SG Private Banking. V okviru raziskave, 
ki jo je v letu 2006 opravila mednarodna finančna in bančna revija Euromoney, so si pridobili 
naziv najboljše globalne privatne banke za strukturirane produkte in najboljše privatne banke v 

                                                 
7 Povzeto po osebnem intervjuju s privatnim bančnikom SKB banke. 
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Franciji za premožnejše posameznike, podjetnike in vodilne kadre. Na globalnem trgu privatnih 
bank so zasedli šesto mesto, podružnica v Monaku pa se je prav tako uvrstila na vodilno mesto v 
Monaku. 

7.4 PROBANKA 

7.4.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 8 

Strateško je Probanka usmerjena k nadaljevanju razvoja univerzalnega bančnega modela s 
specializacijo za investicijsko bančništvo ter razvojem obbančnih produktov in storitev tako v 
banki kot v hčerinskih podjetjih. 

Ustanovljena je bila januarja leta 1991, ko je tudi začela s poslovanjem in pridobila dovoljenje za 
mednarodno poslovanje. V letu 1993 je z ustanovitvijo vzajemnega sklada Alfa še dodatno 
razširila področje svojega poslovanja, katerega upravljanje je leto kasneje prenesla na 
novoustanovljeno družbo za upravljanje s pooblaščenimi investicijskimi skladi. V letu 2001 je 
svoje poslovanje še dodatno razširila na vzajemni pokojninski sklad Delta. Sledila je ustanovitev 
še treh vzajemnih skladov, v letu 2004 Beta – delniški, leto kasneje Gama – obvezniški, v 
septembru 2006 pa še Probanka Novi trgi. 

7.4.2 Privatno ban čništvo 9 

V Probanki ponujajo posebno storitev pod imenom ProKlub, kjer stranka z včlanitvijo pridobi 
določene ugodnosti ter tudi osebnega bančnega svetovalca. Članstvo v ProKlubu, ki ga pogojuje 
odprtje transakcijskega računa, redni mesečni denarni prilivi ter določena vrednost premoženja 
pri Probanki, je namenjeno strankam, ki želijo večjo informiranost ter določene premoženjske 
ugodnosti ob uporabi produktov, ki jih ponuja celotna finančna skupina Probanke. Članstvo v 
ProKlubu ne zahteva velikega obsega premoženja stranke, kot je to pogoj pri privatnem 
bančništvu. Medtem ko je članstvo v ProKlubu dostopno širši množici varčevalcev, je privatno 
bančništvo namenjeno le najzahtevnejšim strankam, pri katerih zasledijo potrebo po večji 
informiranosti in skrbi nad njihovim celotnim premoženjem ter imajo tudi zadosten obseg 
finančnih sredstev. Le-tem v Probanki dajo na voljo osebnega svetovalca – privatnega bančnika, 
ki stranko s svojim znanjem in izkušnjami popelje skozi labirint bančnih skrivnosti do rešitev, 
prilagojenih posameznikovim željam in pričakovanjem. Bistvo za uspeh privatnega bančništva je 
po njihovih besedah v informiranosti, enostavnosti in zaupnosti. 

ProKlub oziroma osebno bančništvo je nekakšen zametek privatnega bančništva, saj zajema 
veliko storitev in ugodnosti, vendar ne zajema bistvene lastnosti privatnega bančništva, skrbi nad 
celotnimi finančnimi sredstvi stranke. Privatno bančništvo je namenjeno najprestižnejšim 
strankam, ki celotno upravljanje njihovih financ zaupajo Probanki, medtem ko je ProKlub za 
                                                 
8 Povzeto po spletnih straneh banke, www.probanka.si. 
9 Povzeto po osebnem intervjuju s privatnim bančnikom Probanke in spletnih straneh banke, www.probanka.si. 
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stranke, ki z včlanitvijo v Proklub želijo pridobiti določene ugodnosti in s tem postati stranke 
Probanke. Stranke v ProKlubu pridobijo svojega osebnega bančnika, ne pa tudi privatnega 
bančnika. Članstvo je brezplačno tako v osebnem bančništvu ProKlubu, kot tudi v privatnem 
bančništvu in se lahko vključno z vsemi ugodnostmi prenaša tudi na ožje družinske člane. 

Strankam ProKluba in privatnega bančništva so na voljo komercialni bančni produkti, 
investicijsko bančništvo, naložbe v sklade ter davčno in pravno svetovanje. Stranka pridobi tudi 
posebne ugodnosti, povezane s storitvami in produkti Probanke, kot so brezplačno svetovanje, 
brezplačna ocena naložbenega profila stranke, brezplačno davčno svetovanje ob oddaji 
dohodninske napovedi, nižja vstopna provizija za vzajemne sklade, ki jih upravlja Probanka DZU, 
ugodna obrestna mera za kredite, ugodna obrestna mera pri varčevanju, nižja borzno-posredniška 
provizija, brezplačna odobritev trajnih nalogov in direktnih obremenitev, brezplačno odprtje 
osebnega računa, brezplačna prva odobritev BA/Maestro kartice, brezplačna prva izdaja 
MasterCard kartice in prvo leto brezplačna pristopnina k Osebnemu Prospletu. 

Poleg ugodnosti, ki se nanašajo na storitve in produkte finančne skupine Probanke, so vsi člani 
ProKluba deležni še dodatnih prestižnih ugodnosti. Lahko se brezplačno udeležujejo okroglih 
miz in posvetov, na katerih so obravnavane aktualne tematike, predavanj in svetovanj 
strokovnjakov na temo produktov in storitev, ki jih omogoča tudi Finančna skupina Probanke. 

Ne glede na to, da storitvi ProKluba in privatnega bančništva zajemata veliko podobnih 
ugodnosti, pa predstavlja storitev privatnega bančništva še veliko več. Privatni bančnik namreč 
bdi nad celotnim premoženjem stranke, jo servisira z informacijami in svetuje na celotnem 
davčno-finančnem področju. Med stranko in privatnim bančnikom se tako ustvari odnos, ki 
temelji na zaupanju stranke do nasvetov dobro izkušenega privatnega bančnika, ki poskuša v 
skladu s strankinimi željami čim bolje upravljati njeno premoženje. 

Storitev privatnega bančništva imajo v svoji ponudbi šele od leta 2005, za zdaj obsega okoli 30 
strank za katere skrbijo trije privatni bančniki, sredstva v upravljanju pa znašajo okoli 1,35 
milijard SIT. Njihova ponudba obsega upravljanje premoženja, ugodnejše pogoje pri določenih 
storitvah banke, celovit finančni servis, davčno, pokojninsko in finančno svetovanje, celostno 
obravnavanje stranke in skrb za njeno premoženje. Najmanjša vrednost premoženja, ki ga mora 
stranka imeti, da lahko pristopi k privatnemu bančništvu, je 25 milijonov SIT, fiksne provizije pa 
za to storitev ne zaračunavajo. 

Od svojih privatnih bančnikov posebnih zahtev o formalni izobrazbi in opravljenih izpitih nimajo, 
od njih pa v prvi vrsti zahtevajo znanje na področju finančnega svetovanja, komuniciranja s 
strankami, davčnega svetovanja, znanje o splošnih trendih na področju financ doma in po svetu 
ter usposobljenost za svetovanje. 
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Glede na rast te storitve v tujini ocenjujejo, da je velik potencial za rast privatnega bančništva 
tudi v Sloveniji. To je predvsem zaradi rasti premoženja prebivalstva ter zaradi vse 
kompleksnejše finančne ponudbe bank, kjer stranka potrebuje vedno večji servis, da lahko iz 
celotne ponudbe izbere tisto, kar ji najbolj ustreza. Tudi zakonodaja postaja vedno bolj 
kompleksna, kar povečuje potrebe po profesionalnem upravljanju. Zavedajo se, da so prav vsi  
slovenski ponudniki storitve privatnega bančništva v primerjavi s tujino še precej v zaostanku, 
predvsem v znanju, ki ga lahko ponudijo, pa tudi v storitvah. Po njihovem mnenju v Sloveniji ta 
storitev za zdaj v večji meri zajema le upravljanje premoženja, medtem ko v tujini ponujajo 
celoten finančni servis, od prevzema finančnih skrbi stranke v celoti, spremljanja strankinih 
finančnih sredstev, svetovanja na vsakem koraku in podobno. 

7.5 ABANKA VIPA 10 

7.5.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 

Abanka je kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino začeli delovati že v letu 1955. 
Po več kot dvajsetih letih poslovanja se je leta 1977 podružnica preimenovala v Jugobanko – 
Temeljno banko Ljubljana. Decembra 1989 so se na podlagi sklepa zbora banke preoblikovali v 
Abanko, d. d., in izstopili iz sistema Jugobanke. Kot Abanka, d. d., Ljubljana je začela 
samostojno poslovati januarja 1990, konec leta 2002 pa so se združili še z Banko Vipa, d. d. 
Zaradi tradicionalne usmerjenosti so pomemben člen v mednarodni menjavi, usposobljeni pa so 
za vse vrste poslov komercialnega bančništva v domačih in mednarodnih plačilih ter drugih 
finančnih transakcijah. 

7.5.2 Privatno ban čništvo 

Na njihovih spletnih straneh ponudbe privatnega bančništva ni mogoče zaslediti, čeprav ponujajo 
tako investicijsko svetovanje kot tudi upravljanje premoženja. Tudi dodatnih informacij o svoji 
ponudbi banka ni bila pripravljena posredovati, saj so ravno v procesu reorganizacije. 

7.6 NOVA KBM 

7.6.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 11 

Prvi začetki Nove KBM segajo v leto 1862, ko je začela poslovati Mestna hranilnica Maribor. V 
letu 1955 je bila ustanovljena še Komunalna banka Maribor, ki se je v letu 1962 združila z 
Mestno hranilnico. Kot Kreditna banka Maribor so začeli poslovati tri leta pozneje. Istega leta so 
dobili tudi funkcijo komercialne investicijske banke, leta 1972 pa še pooblastilo za opravljanje 
vseh bančnih poslov s tujino. V letu 1978 so se z dvaindvajsetimi temeljnimi bankami združili v 
Ljubljansko banko – združeno banko, leta 1993 pa iz nje izstopili. Današnja banka, Nova 

                                                 
10 Povzeto po spletnih straneh banke, www.abanka.si. 
11 Povzeto po spletnih straneh banke, www.nkbm.si. 
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Kreditna banka Maribor, je bila ustanovljena leta 1994. V naslednjih letih so se spojili in prevzeli 
še nekatere manjše banke, v letu 2004 pa so s 55 % postali večinski lastniki Poštne banke 
Slovenije (PBS). 

Nova KBM je banka s široko paleto storitev. Razvijajo ponudbo, ki naj bi zadovoljila 
vsakodnevne finančne potrebe njihovih strank. Trudijo se tudi pomagati pri reševanju poslovnih 
problemov strank. Univerzalnost banke pa se kaže tudi v podjetjih, povezanih z banko, kot so 
Zavarovalnica Maribor, Pokojninska družba, družba za upravljanje investicijskih skladov KBM 
Infond, leasing hiša KBM Leasing, družba za investiranje v nepremičnine KBM Invest, itd. 

Pri ponudbi prebivalstvu lahko stranke izbirajo med tolarskim poslovanjem, ponudbo s področja 
deviznega poslovanja, ponudbo kreditnih ter garancijskih poslov. Poslovanje se odvija v bančnih 
enotah. Podjetjem in javnim osebam ponujajo depozitno poslovanje, ponudbo s področja 
kreditnega poslovanja in garancijskih poslov, poslovanje s tujino ter posebne posle. 

7.6.2 Privatno ban čništvo 12 

V Novi KBM so mnenja, da slovenski trg za uvedbo privatnega bančništva še ni dovolj razvit. 
Kljub temu na temu področju ne mirujejo in se udeležujejo različnih mednarodnih izobraževanj, 
tako da bodo pripravljeni, ko bo storitev dovolj zrela tudi za domači trg. Eden izmed pomembnih 
vidikov privatnega bančništva je iz njihovega vidika davčno področje, ki pa v Sloveniji trenutno 
ni najbolj ugodno, kar deloma odvrača tako domače kot tudi tuje premožnejše posameznike. 

Večina storitev, ki so vsebovane v privatnem bančništvu, banka ima v svoji ponudbo, pa naj bo to 
direktno v banki ali v z banko povezanih podjetjih. To in usposabljanje osebja na področju 
privatnega bančništva v tujini dokazuje, da so na uvedbo te prestižne storitve pripravljeni, čakajo 
le, da bo nanjo pripravljen tudi slovenski trg oziroma da bo povpraševanje po tej storitvi dovolj 
veliko. 

7.7 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 

7.7.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 13 

V Slovenijo je prva banka z večinskim tujim kapitalom (60-odstotni delež) prišla v začetku leta 
1991. To je bila Landerbank Ljubljana, ki se je z združitvijo s Zentralsparkasse v Avstriji konec 
leta 1991 preimenovala v Bank Austria, d. d., Ljubljana. Z nakupom 56-odstotnega deleža Nove 
banke je marca 1992 v Slovenijo prišla tudi banka Creditanstalt. Matični banki Bank Austria 
Dunaj in Creditanstalt Dunaj sta v procesu dokapitalizacije in z odkupom deležev drugih 
delničarjev povečali lastniški delež do 99,5-odstotnega lastništva, z novembrom 1998 se je banka 

                                                 
12 Povzeto po osebnem intervjuju z bančnikom Nove KBM in spletnih straneh banke, www.nkbm.si. 
13 Povzeto po spletnih straneh banke, www.ba-ca.si. 
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Creditanstalt pripojila k Bank Austrii. Združitev obeh bank v Ljubljani je rezultat poslovne 
strategije večinskega lastnika obeh bank Bank Austria Creditanstalt International AG Dunaj. 

Uradno registrirano ime banke je Bank Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana. Je univerzalna 
banka s polnim pooblastilom, od združitve dalje pa uporablja enotni logo Bank Austria 
Creditanstalt. 

7.7.2 Privatno ban čništvo 14 

V banki privatnega bančništva ne ponujajo, iz svoje ponudbe pa so umaknili tudi storitev 
upravljanja premoženja. Za to so se odločili na podlagi izkušenj mednarodne skupine, v kateri 
njihova banka deluje, v kateri imajo tudi nekaj družb za upravljanje z investicijskimi skladi. 
Odločili so se izkoristiti potenciale, ne pa ustvarjati novih, saj so to velike družbe z dolgoletno 
tradicijo (sedemdeset let in več) in kot take zaposlujejo ugledne strokovnjake, ki dejansko 
pokrivajo celotni svetovni trg vrednostnih papirjev. Kot dodaten argument navajajo tudi višino 
fiksnih stroškov, ki se jih z malimi zneski ne da zadovoljivo pokriti. To se lahko vidi tudi na 
primerih iz tujine, kjer storitev upravljanja navadno omogočijo posameznikom s finančnim 
premoženjem nad 150.000 EUR, ker se tudi vlagatelju aktivno upravljanje v nasprotnem primeru 
finančno ne izide. 

V svoji ponudbi za zdaj ponujajo vzajemne sklade Capital Invest, pri prodaji katerih so za zdaj 
zelo uspešni, saj so od julija 2005, ko so začeli s trženjem v Sloveniji, pa do konca marca 2006 v 
upravljanje iz slovenskega trga pridobili za okoli 60 milijonov EUR sredstev. 

7.8 VOLKSBANK 

7.8.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 15 

Volksbank – Ljudska banka na slovenskem trgu deluje že od leta 1993, ko je Österreichische 
Volksbanken-AG (ÖVAG) prevzela Štajersko banko obrti in podjetništva (ustanovljeno leta 
1991). Večinski delničar Volksbank - Ljudske banke, d. d., je Volksbank International AG s 
sedežem na Dunaju v Avstriji. 

Skupino Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) so leta 1922 ustanovile komercialne 
posojilne zadruge in je danes v večinski lasti avstrijskih Volksbank (zadružnih bank). Banka 
Volksbank je osrednja institucija ene od najpomembnejših bančnih skupin v Avstriji, deluje pa 
tudi kot mednarodna poslovna banka. Že leta 1991 je bila ÖVAG ena od prvih bank, ki je 
sprejela izziv širjenja na trge Srednje in Vzhodne Evrope. 

                                                 
14 Povzeto po osebnem intervjuju z bančnikom Bank Austrie Creditanstalt in spletnih straneh banke, www.ba-ca.si. 
15 Povzeto po spletnih straneh banke, www.volksbank.si. 
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7.8.2 Privatno ban čništvo 16 

V svoji ponudbi storitve privatnega bančništva ne ponujajo, saj gre za banko, ki se primarno 
posveča predvsem kreditom, kar je do konca leta 2007 tudi njihova strateška usmeritev. Drugače 
veliko pozornost posvečajo osebnemu bančništvu, saj želijo svojim strankam ponuditi čim več 
storitev na enem kraju. Tako njihova ponudba poleg bančnih produktov za zdaj obsega še 
vzajemne sklade in zavarovanja. Tržijo vzajemne sklade domačih družb za upravljanje, jeseni 
2006 pa bodo začeli s trženjem svojih skladov, ki jih upravlja matična banka Volksbank. Na 
področju zavarovanja ponujajo produkte zavarovalnice Victoria-Volksbanken, ki ima podružnico 
v Sloveniji, in svoje produkte trži izključno prek Volksbanke. V svoji ponudbi imajo tudi 
produkte zavarovalnice Generali. Storitve upravljanja premoženja za zdaj ne ponujajo, saj za to 
nimajo dovoljenja Banke Slovenije. Svoje stranke, ki bi želele tudi to storitev, napotijo na 
borznoposredniško družbo Argonos. 

Glede na skromen, 1,5-odstotni tržni delež in usmerjenost predvsem v kredite predvidevajo, da 
velikega potenciala za privatno bančništvo med njihovimi strankami ni. Povprečne stranke so 
mlajše stranke, ki z namenom nakupa nepremičnine najprej vzamejo kredit, ko pa ga odplačajo se 
začnejo posluževati tudi varčevalnih produktov. Kljub dobremu mesečnemu zaslužku nekaterih, 
pa ti še vedno ne sodijo v kategorijo premožnejših, saj so šele v fazi ustvarjanja premoženja. 

7.9 HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

7.9.1 Kratka predstavitev in zgodovina banke 17 

Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., se je na slovenskem trgu pojavila v letu 1999 kot članica skupine 
Hypo Alpe-Adria. Matična banka je bila ustanovljena leta 1896 v Celovcu in pokriva regijo Alpe-
Adria (Avstrija, Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, Nemčija 
ter Liechtenstein). Je univerzalna slovenska banka in predstavlja del mednarodne finančne 
skupine Hypo Alpe-Adria, ki ima več kot 100-letno tradicijo in temelji na načelih zanesljivosti, 
trdnosti, zaupanja in nenehnega prilagajanja strankam. Njena posebnost je predanost prostoru, 
imenovanem Alpe-Adria. 

7.9.2 Privatno ban čništvo 18 

Hypo Alpe-Adria-Bank tovrstne storitve strankam še ne ponuja, jo pa nameravajo uvesti v bližnji 
prihodnosti, saj se zavedajo, da je nepogrešljiv del ponudbe sodobne banke. 

                                                 
16 Povzeto po osebnem intervjuju z bančnikom Volksbanke in spletnih straneh banke, www.volksbank.si. 
17 Povzeto po spletnih straneh banke, www.hypo.si. 
18 Povzeto po osebnem intervjuju z bančnikom Hypo Alpe-Adria-Bank in spletnih straneh banke, www.hypo.si. 
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7.10 RAZLIKE MED PONUDBAMI SLOVENSKIH BANK 

Razlike v storitvi privatnega bančništva v slovenskih bankah so precejšne. Ponujajo ga večje 
banke, vsaka od njih je vpeljala svoj model, razlikujejo pa se tako pri iskanju strank in načinu 
obravnave kot pri produktih, ki so strankam na voljo. Bistvene razlike si lahko pogledamo v 
Tabeli 22. 

Tabela 22: Glavne razlike med ponudbo privatnega bančništva v slovenskih bankah 
 NLB SKB RKB Probanka 
Naziv Privatno bančništvo Zlata točka – 

poslovna mreža 
Private banking Nadgradnja ProKluba 

Najmanjša 
vrednost 
premoženja 

50 mio SIT Neto mesečni OD nad 
600.000 SIT in več 
kot 25 mio SIT 
sredstev v naložbah 

Več kot 10 mio SIT Najmanj 25 mio SIT 

Število strank 514 NP 120 30 
Cena 120.000 SIT / leto Stranke za storitev ne 

plačujejo, dobijo pa 
dodatne popuste in 
ugodnosti. 

100 EUR / leto za 
vodenje računa 

Brezplačno in se 
lahko prenaša tudi na 
ožje družinske člane. 

Ponudba Bančni produkti, 
zavarovanja, borzno 
posredovanje, 
vzajemni skladi, 
pokojnina, davčno in 
nepremičninsko 
svetovanje.  

Investicijski skladi 
SGAM fund, 
naložbeno življenjsko 
zavarovanje, borzno 
posredovanje na 
domači borzi in na 
tujih kapitalskih trgih, 
strukturirani produkti, 
sodelovanje in 
posredovanje pri 
individualnem 
upravljanju 
premoženja preko 
mednarodne mreže 
privatnega bančništva 
Société Générale, 
finančni inženiring ter 
ostali bančni in 
nebančni produkti. 

Predvsem upravljanje 
premoženja, za 
zavarovanja in davčna 
svetovanja pa imajo 
večinoma zunanje 
svetovalce. 

Upravljanje 
premoženja, 
ugodnejši pogoji pri 
določenih storitvah 
banke, celovit 
finančni servis, 
davčno, pokojninsko 
in finančno 
svetovanje, celostno 
obravnavanje stranke, 
skrb za njegovo 
premoženje. 

Število strank 
na privatnega 
bančnika 

65 – 75 200 strank na 
osebnega bančnika, 3 
privatni bančniki za 
zahtevnejše. 

40 10 

Izobrazba 
privatnega 
bančnika 

VII. stopnja 
izobrazbe, izkušnje iz 
področja bančništva, 
interna licenca za 
borznega posrednika, 
izpit za tržnika 
vzajemnih skladov, 
licenca za 
zavarovalnega 
posrednika, interna 
licenca za trženje 

Borzni in zavarovalni 
posrednik, bistvena pa 
so izobraževanja v 
tujini. 

Izpit za borznega 
posrednika. 

Formalnih zahtev 
nimajo, zahtevajo pa 
znanje na področju 
finančnega in 
davčnega svetovanja, 
komuniciranja s 
strankami, znanje o 
splošnih trendih doma 
in po svetu. 
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tipskih portfeljev in 
interni izpit za 
privatnega bančnika. 

Način 
pridobivanja 
strank 

Glede na sredstva na 
osebnem računu 
potencialnim 
strankam ponudijo to 
storitev. 

Po prilivih in stanju 
na osebnem račun 
povabijo stranke v 
Zlati klub, zahtevnejši  
dobijo še privatnega 
bančnika. 

Kdor pride v banko z 
željo, vložiti večjo 
količino denarja v 
vzajemne sklade, mu 
ponudijo to storitev. 

Izbranci ProKluba, pri 
katerih zasledijo 
potrebo in z 
zadostnim obsegom 
sredstev na računu. 

Koncept 
banke 

KBC Société Générale Kathrein / 

 Vir: Osebni intervjuji z bančniki in spletne strani bank, 2006 

Kot lahko vidimo iz Tabele 23, se ponudba privatnega bančništva med slovenskimi bankami 
precej razlikuje. Največjo mrežo ima NLB, največja slovenska banka, kjer so imeli v aprilu 2006 
že 514 strank. V primerjavi z drugimi bankami ima ravno pri njih privatno bančništvo najvišjo 
ceno, čeprav njihova ponudba od drugih bank ne izstopa. Tudi po številu strank, ki jih servisira  
en privatni bančnik so precej slabši, saj se mora en bančnik posvetiti kar 65–75 posameznikom. 
Tako veliko število strank lahko torej pripišemo predvsem dejstvu, da zelo intenzivno iščejo 
svoje stranke, visok tržni delež na slovenskem trgu pa jim omogoča, da imajo med svojimi 
strankami tudi večje število premožnejših. Za zdaj s svojo ponudbo in razvojem privatnega 
bančništva sledijo večinskemu lastniku, belgijski KBC banki, vprašanje pa je, kako bo s tem ob 
njihovem napovedanem izstopu. Vsekakor bi ob prevzemu s strani druge večje bančne skupine 
prišlo do določenih prilagoditev, če bi banka ostala v domači lasti, pa si lahko obetamo razvoj 
popolnoma samosvoje oblike, ki bi se verjetno razvila iz kombinacije najbolj uveljavljenih 
modelov privatnega bančništva po svetu. 

Največjo in najbolj razvito ponudbo v okviru privatnega bančništva ima prav gotovo SKB banka, 
saj svoje celotno poslovanje popolnoma povzema po svoji matični banki Société Générale. 
Največja povezanost s to banko je prav gotovo ravno na področju investicijskega in tudi 
privatnega bančništva, saj SKB banka sama ne razvija svojih naložbenih produktov, ampak 
uporablja kar produkte matične banke. Tako ima v ponudbi vzajemni sklad SGAM Fund z 52 
podskladi, ki so pridobili dovoljenje ATVP za trženje v Republiki Sloveniji. Kar se tiče drugih 
produktov, ki jih ponujajo v sklopu privatnega bančništva, je tako, da se v Republiki Sloveniji 
samostojno večinoma ne tržijo, imajo pa stranke vso pravico do nakupa drugih produktov prek 
njihovih finančnih centrov po svetu. Najbolj presenetljivo je morda le dejstvo, da o njihovi 
storitvi privatnega bančništva Zlata točka ni zaslediti nobene omembe, prav tako o tem ni 
podatkov na njihovih spletnih straneh. Res je, da je ta storitev namenjena le izbrancem in vsak do 
nje nima dostopa, vendar pa se nekatere stranke za posamezno banko lahko odločijo prav na 
podlagi ponudbe osebne obravnave, čeprav so jo lahko deležne le premožnejše in zahtevnejše 
stranke. 

Ponudba privatnega bančništva v Raiffeisen Krekovi banki se osredotoča predvsem na storitev 
upravljanja premoženja. Svojim strankam večinoma ponudijo možnost nakupa vrednostnih 
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papirjev ali vlaganje sredstev v vzajemne sklade. Tudi pri zahtevani izobrazbi svojih privatnih 
bančnikov niso pretirano zahtevni, saj od njih pri svetovanju in trgovanju z vrednostnimi papirji 
zahtevajo le zakonsko zahtevano licenco za borznega posrednika. Glede na močno in priznano 
podjetje Kathrein & Co., ki v Avstriji ureja področje privatnega bančništva za banko Raiffeisen, 
in po katerem povzemajo celoten koncept storitve, lahko rečemo, da imajo precej možnosti za 
nadaljnji razvoj. 

V najslabšem položaju med slovenskimi bankami, ki ponujajo storitev privatnega bančništva, je 
Probanka, saj za seboj nima močnega tujega lastnika, ampak so to storitev razvili kar sami, kar je 
izjemno pohvalno. Za zdaj njihova ponudba dobro sledi drugim močnejšim bankam, število 
strank je sicer manjše, res pa je, da imajo storitev v svoji ponudbi šele od lanskega leta, tj. leta 
2005. 

Seveda pa se priporočila posameznih svetovalcev razlikujejo tako med bankami kot tudi v 
posamezni banki, saj je pri svetovanju vsakokrat zagotovo prisotna tudi subjektivna komponenta, 
ki je pri svetovalnih poklicih žal nikoli ne moremo popolnoma izločiti. V Tabeli 23 in na Sliki 12 
si lahko ogledate razlike med nasveti nekaterih bank, ki jih delijo v okviru ene izmed sestavin 
privatnega bančništva – pri upravljanju premoženja. 



 59 

Tabela 23: Priporočila nekaterih bank o razporeditvi 20 milijonov SIT 
 Konservativen portfelj Srednje tvegan portfelj Tvegan portfelj 
Abanka 
Vipa 

25 % obveznice, 75 % delnice: 
10 % Srednja in Vzhodna 
Evropa, 40 % Zahodna Evropa, 
20 % ZDA, 20 % Japonska, 10 
% Azija in Latinska Amerika 

10 % obveznice, 90 % delnice: 
15 % nekdanja Jugoslavija, 10 
% Srednja in Vzhodna Evropa, 
25 % Zahodna Evropa, 15 % 
ZDA, 20 % Japonska, 15 % 
Azija in Latinska Amerika 

100 % delnice: 20 % nekdanja 
Jugoslavija, 15 % Srednja in 
Vzhodna Evropa, 10 % 
Zahodna Evropa, 20 % ZDA, 
15 % Japonska, 20 % Azija in 
Latinska Amerika 

Bank 
Austria 
Creditanstalt 
(BACA) 

Skladi, ki jamčijo vplačano 
glavnico; depozit 

1/3 blue chipi razvitih trgov s 
stabilno rastjo in stabilno 
dividendno politiko ali 
dividendni skladi ETF; 1/3 
panožni ETF; 1/3 zajamčeni 
vzajemni skladi 

Izvedeni finančni instrumenti: 
futures, opcije, CFD; delnice 
določenih panog kot so 
energija in razvoj alternativne 
energije, biotehnologija in 
nanotehnologija 

Nova KBM Tolikšen delež obveznic, 
kolikor je star vlagatelj, drugo 
vzajemni skladi Infond 
Uravnoteženi, Europa in 
Energy 

Vzajemni skladi Infond 
Delniški, Europa, Energy in 
BRIC 

Delnice kitajskega 
NetEase.com, indijskega 
Satyam Computer Services, 
nemškega Medigene, ruskega 
Vimpel Communications, 
certifikat RCB Ostbasket XL, 
kot »družinsko srebrnino« pa 
Deutsche Telekom, Krko in 
Infond ID 

Probanka 70 % obveznice in vzajemni 
skladi; 30 % delnice ZDA, EU 
in Japonska 

30 % obveznice in vzajemni 
skladi; 55 % delnice ZDA, EU, 
Japonska, Hongkong, Južna 
Koreja, žlahtne kovine; 15 % 
delnice Indija, države nekdanje 
Jugoslavije  

10 % vzajemni skladi in 
obveznice; 50 % delnice ZDA, 
Evropa, Japonska, Hongkong, 
Južna Koreja, žlahtne kovine; 
40 % delnice Indija in države 
nekdanje Jugoslavije 

Raiffeisen 
Krekova 
banka 

70 % obveznice, obvezniški 
skladi in zajamčeni produkti; 
30 % delnice ZDA, EU in 
Japonska 

50 % obveznice, obvezniški 
skladi in zajamčeni produkti; 
50 % delnice na razvitih trgih v 
zanimivih panogah in delnice 
na razvijajočih se trgih – 
finančna panoga in energija 

15 % obveznice; 85 % delnice, 
večina na razvijajočih se trgih  

SKB banka Vzajemni skladi SGAM Fund: 
50 % Money Market Euro, 20 
% Bonds Euro, 10 % Bonds 
Converging Europe, 10 % 
Bonds Europe High Yield, 20 
% Equities Europe 

Vzajemni skladi SGAM Fund: 
30 % Bonds Euro, 20 % Bonds 
Converging Europe, 20 % 
Bonds Europe High Yield, 10 
% Equities Eastern Europe 

Delniški vzajemni skladi 
SGAM Fund 

Vir: Mencinger, 2006a 

Prav tako kot pri odločitvah o prerazporeditvah različnih vrst naložb, prihaja do razlik tudi pri 
geografski razpršitvi premoženja. Odgovori nekaterih bank so prikazani na Sliki 12. Vidimo 
lahko, da v Abanki svetujejo približno enakomerno razporeditev po celem svetu, prav tako tudi v 
Bank Austrii Creditanstalt, s to razliko, da bi oni del sredstev pustili tudi v denarni obliki. V 
Probanki svetujejo naložbe večine sredstev na razvite trge, v Hypo Alpe-Adria-Bank pa v 
Zahodno Evropo in Slovenijo. 
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Slika 12: Geografska razpršitev naložb po mnenju nekaterih bank  

 

Vir: Mencinger, 2006 

8 USPOSOBLJENOST PRIVATNIH BAN ČNIKOV 

Kot smo ugotovili, mora privatni kot tudi osebni bančnik poznati precej področij, če želi korektno 
svetovati svojim strankam. Kakšna pa je njihova dejanska usposobljenost? Hitro lahko 
ugotovimo, da je dejanska usposobljenost osebnih bančnikov zaradi slabega nadzora države in 
nepopolnega izobraževalnega sistema lahko nepopolna. Po navadi so to ljudje, ki so popolnoma 
usposobljeni le za eno zahtevanih področjih, na drugih pa so šele začetniki in so t. i. samouki. 

Kompetentnost finančnega svetovalca oziroma privatnega bančnika je najbolje preveriti v 
naslednjih petih korakih (Stupica, 2005, str. 112): 

1. Izkušnje: Te so ključnega pomena pri vsakem svetovanju. Dobra izobrazba sicer šteje, 
vendar je treba znanje dokazati in preveriti v praksi. Redkokdo je rad poskusni zajček in 
ljudje večinoma bolj zaupajo izkušenim svetovalcem. 

2. Reference: Te so najboljši dokazi o uspešnosti svetovalca. Pozanimati se velja o njegovih 
strankah, povprašati o priporočilih in tudi o neuspehih. 
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3. Ponudba: Svetovalcev je več vrst, od zelo specializiranih za posamezne storitve, do 
takšnih, ki se svetovanja lotevajo širše. Pri privatnem bančništvu je to večinoma odvisno 
od ponudbe bank, vendar pa osebnega znanja svetovalca ne smemo zanemariti. Treba se 
je torej pozanimati tako o ponudbi storitev banke kot tudi o svetovalčevem poznavanju 
vseh področij privatnega bančništva. 

4. Miselnost: Ugotoviti je treba kompatibilnost svetovalca in stranke, glede na način 
razmišljanja, sposobnosti sprejemanja strankine nagnjenosti k tveganju in podobno. 

5. Stroški: Poznamo več načinov plačila: fiksno plačilo, urna postavka za svetovanje ali 
določen odstotek od vrednosti, na primer investicije oziroma produkta, ali kombinacija 
vsega naštetega. O plačilu se je zato treba dogovoriti še pred začetkom sodelovanja. 

6. Zaupanje: Ta korak je morda najpomembnejši, saj brez zaupanja, trdnega odnosa in 
dobrega sodelovanja ni mogoče vzpostaviti korektnega odnosa med stranko in 
svetovalcem. 

Drugi problem, s katerim se pri privatnih bančnikih srečamo, je njihova neodvisnost in 
objektivnost. Kot pri vseh svetovalnih poklicih, tudi tu subjektivnosti ne moremo povsem 
izključiti, saj je v človeški naravi, da je svetovalec nekaterim produktom bolj naklonjen kot 
drugim. 

Sicer privatni bančniki pri ponudbi svojih storitev neodvisnosti ne omenjajo, je pa res, da bi bila 
pri storitvi, ki se navezuje na tako občutljivo temo, kot je svetovanje o denarju, zelo dobrodošla. 

Od finančnih kriterijev pri izbiri finančnih naložb mora privatni bančnik upoštevati: 

- strankin odnos do tveganja, 
- potrebe po likvidnosti naložb, 
- časovni horizont, 
- investicijske izkušnje vlagatelja, 
- davčni vidik, 
- trenutno strukturo naložb. 

Svetovalec pa seveda ne sme zanemariti nefinančnih kriterijev, kot so starost vlagatelja, socialni 
status, število odvisnih družinskih članov, zaposlitvene razmere ter trenutne in prihodnje finančne 
potrebe vlagatelja (Jesenek, 2003, str. 78). 

V Sloveniji področje svetovalcev še ni povsem urejeno, saj lahko vlagatelju le svetujejo, za 
posamezno naložbo pa se mora še vedno odločiti vsak posameznik sam. Predvsem v ZDA in 
Veliki Britaniji, kjer ima vlaganje v vrednostne papirje že dolgo tradicijo, je to področje bolje 
urejeno, saj svetovalcem pripadajo podoben položaj in pristojnosti kot odvetnikom. Še vedno pa 
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je odločitev, kje iskati svetovalca in kaj bo osnova za plačilo storitev, v rokah posameznika 
(Jesenek, 2003, str. 80). Opravljeni izpiti in reference drugih strank lahko k tej izbiri veliko 
pripomorejo. V tujini je področje licenciranja že zelo dobro urejeno, medtem ko v Sloveniji 
poznamo le licence za posamezna finančna področja. 

8.1 TUJINA 

Bančni predpisi so del državnih predpisov, ki bankam postavljajo določene zahteve, omejitve in 
smernice, s katerimi želijo vzdrževati trdnost in popolnost finančnega sistema. Del teh predpisov 
so tudi licence, ki jih je mogoče pridobiti pri finančnih institucijah in imajo mednarodno 
veljavnost. Med najbolj poznanimi so Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial 
Analyst (CFA) in Independent Financial Advisor (IFA). 

8.1.1 CFP19 

CFP je t. i. finančni načrtovalec s potrdilom, ki ga izda Certified Financial Planner Board of 
Standars Inc. Dobijo ga posamezniki, ki izpolnjujejo zahteve glede izobrazbe, opravijo izpit, 
imajo izkušnje in so seznanjeni s poslovno etiko. Z letom 2007 se bodo razmere za pridobitev te 
licence zaostril, saj se bodo za to licenco lahko potegovali le posamezniki, ki bodo imeli diplomo 
splošno priznane visoke šole ali univerze. 

Prvi korak do pridobitve CFP so uspešno opravljeni izpiti iz več kot sto združenih tem o 
finančnem načrtovanju. Te teme pokrivajo glavna področja, kot so temelji finančnega načrtovanja, 
načrtovanje področja zavarovanj, zaposlitvenih ugodnosti, naložb, osebnih davkov, pokojnine in 
nepremičnin. 

Sam izpit je sestavljen iz treh praktičnih problemov, ki so oblikovani tako, da se lahko preveri 
kandidatovo sposobnost uporabe pridobljenega finančnega znanja na resničnem primeru. Pred 
opravljanjem izpita se morajo kandidati obvezno udeležiti tudi izobraževanja, izognejo se mu 
lahko le tisti z doktoratom iz ekonomije in prava ter tisti s pridobljeno licenco za javnega 
računovodjo. 

Po opravljenem izpitu in zadovoljitvi kriterija o delovnih izkušnjah mora kandidat opraviti še 
naslednje: 

- tri leta redne zaposlitve na področju finančnega načrtovanja za tiste, ki imajo diplomo 
splošno priznane visoke šole ali univerze; 

- pet let delovnih izkušenj za tiste brez diplome; 
- potrdilo uprave CFP, ki vključuje tudi podroben pregled posameznikove preteklosti. 

                                                 
19 Povzeto po spletnih straneh CFP, www.cfp-board.org. 
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Zadnja komponenta za pridobitev naziva CFP je poznavanje poslovne etike. Od kandidatov se 
zahteva, da upoštevajo zakonik uprave CFP o etiki in poslovni odgovornosti (Code of Ethics and 
Professional Responsibility) ter standarde običajev finančnega načrtovanja (Financial Planning 
Practice Standards). Uprava CFP ima pravico, da kršenje teh zakonikov in standardov kaznuje z 
disciplinskimi pravili in postopki. 

8.1.2 CFA20 

CFA (Certified Financial Analyst) ali t. i. strokovno usposobljen finančni analitik je strokovni 
naziv, ki ga podeli inštitut CFA tistim finančnim analitikom, ki uspešno opravijo tri izpite in 
imajo najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju investicijskih odločitev. Kandidati so pri 
svojem strokovnem opravljanju poklica dolžni spoštovati tudi zakonik o etiki in poslovnih 
standardih. Učni načrt CFA je oblikoval inštitut CFA in vključuje naslednja področja: 

- etični in poklicni standardi; 
- kvantitativne metode (kot so časovna vrednost denarja in statistični povzetki); 
- ekonomija; 
- analiza finančnih izkazov; 
- poslovne finance; 
- investicijska analiza (delnice, obveznice, izvedeni finančni instrumenti, tvegani kapital, 

nepremičnine, itd.); 
- upravljanje in analiza premoženja (razpršitev sredstev, tveganost portfelja, merjenje 

učinka, itd.). 

Izpite se navadno opravlja tri leta, enega na leto, in so pisni na podiplomski stopnji finančne 
smeri. So precej zahtevni, saj je prvo stopnjo junija 2005 uspešno opravilo le 36 % vseh 
kandidatov. Kot najuspešnejši državi pri opravljanju tega izpita sta se v zadnjem času izkazali 
Nemčija in Kitajska. 

Naziv CFA je dokaz usposobljenosti za zaposlene v finančnem in investicijskem sektorju in ga 
imajo v številnih podjetjih celo za pogoj pri napredovanju. Splošno je naziv CFA znan kot 
najprestižnejši naziv v svetu financ. Kritiki pa opozarjajo, da je program preveč usmerjen na 
področje upravljanja premoženja in finančnih analiz, medtem ko so druga področja financ slabše 
obravnavana. 

Naziv CFA se podeljuje vse od leta 1963 in do leta 2004 je ta naziv dobilo okoli 64.000 
posameznikov iz različnih držav. Program sicer izvira iz ZDA, med leti 1980 in 1990 pa je dobil 
tudi mednarodno veljavo. Tako danes iz ZDA ali Kanade prihaja manj kot polovica kandidatov, 
kandidati so v večini iz Evrope ali Azije. 

                                                 
20 Povzeto po spletnih straneh CFA, www.cfainstitute.org. 
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Glavna področja, ki jih je treba poznati, so etika, kvantitativne analize, ekonomija, računovodstvo, 
analiza vrednostnih papirjev in upravljanje premoženja: 

- prva stopnja daje poudarek na orodja in vložke ter vključuje uvod v vrednotenje sredstev 
in postopek upravljanja premoženja; 

- druga stopnja daje poudarek na vrednotenje sredstev ter vanj vključuje uporabo orodij in 
vložkov (skupaj z ekonomijo, analizo finančnih izkazov in kvantitativnih metod); 

- tretja stopnja daje poudarek na upravljanje premoženja in vključuje strategije za uporabo 
orodij, vložkov in modelov vrednotenja sredstev pri upravljanju lastniškega kapitala in 
izvedenih investicij za posameznike in podjetja. 

8.1.3 IFA21 

IFA (Independent Financial Advisor) ali t. i. neodvisni finančni svetovalci so posamezniki, ki 
ponujajo neodvisen nasvet s finančnega področja svojim strankam in jim priporočajo ustrezne 
produkte, ki so v tistem trenutku na voljo na trgu. 

Pojma neodvisnega finančnega svetovalca se je domislil Peter Glover, nekdanji generalni direktor 
Clerical Medical, ki je s tem pojmom želel opisati svetovalce, ki so pri delu s svojimi strankami 
neodvisni in ne zastopajo posamezne zavarovalnice. V tistem času (1988) je britanska vlada 
predstavila program, po katerem so se morali svetovalci odločiti, ali bodo delali za posamezno 
zavarovalnico ali pa bodo pri svojem delu povsem neodvisni. Ta pojem se danes najpogosteje 
uporablja v Veliki Britaniji, kjer IFA nadzoruje oblast za finančne storitve in morajo finančni 
svetovalci izpolnjevati stroge omejitve in zahteve. 

V Veliki Britaniji se stroge omejitve deloma opuščajo od leta 2005. Tako danes poznamo štiri 
glavne razrede svetovalcev: eno-pogodbeni svetovalci oziroma »tied advisors« (delajo le za eno 
finančno institucijo), več-pogodbeni svetovalci oziroma »multi-tied advisors« (delajo za več 
finančnih institucij), svetovalci celotnega trga oziroma »whole of market advisors« (delajo za vsa 
podjetja v zameno za provizijo) in neodvisni finančni svetovalci oziroma »independent financial 
advisors«. Zadnja dva se razlikujeta v tem, da morajo svojim strankam ponuditi možnost plačila 
svetovanja namesto plačila v provizijah. 

V želji po ozaveščanju strank o smiselnosti plačila za nasvet, je FSA (Financial Services 
Authority, britanski organ za nadzor finančnih storitev) predstavila nov režim oglaševanja 
finančnih nasvetov. Od julija 2005 ta režim od oglaševalcev zahteva, naj tisti ponudniki, ki se 
označujejo za neodvisne, strankam ponudijo možnost plačila nasveta na enega od treh načinov: 

                                                 
21 Povzeto po spletnih straneh IFA, www.aifa.net. 
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1. Provizija: Prejem provizije od prodaje finančnega produkta je najpogostejša oblika plačila 
IFA-svetovalcev. Višina provizije mora biti znana vnaprej in se med posameznimi produkti 
razlikuje. 
2. Plačilo storitve: Prejem plačila za nasvet je manj pogosta oblika plačila IFA-svetovalcev, 
čeprav jo mora kot eno izmed možnosti plačila ponuditi prav vsak od njih. 
3. Kombinacija plačila in provizije: Tudi ta možnost plačila je mogoča. V tem primeru se IFA-
svetovalci dogovorijo za nižjo provizijo kot v prvem primeru. 

Obstajajo stroga pravila o razkrivanju tipa in višine plačila IFA-svetovalcev, zato naj bi bilo 
povsem enostavno določiti najcenejšega med njimi za posamezno investicijo. 

Vsi IFA-svetovalci morajo imeti opravljeno vsaj eno ali dve licenci s finančnega področja, 
preden lahko začnejo s svetovanjem. To so: FCP (Financial Planning Certificate), CFP 
(Certificate in Financial Planing), ki jo izda Chatered Insurance Institute; FCII in ACII, najvišji 
stopnji CII, ki označujeta karieriste, od katerih se mnogi raje usmerijo v smer finančnega 
načrtovanja, kot v zavarovanja, na kar tudi namiguje naziv inštituta. 

V določenih okoliščinah bodo IFA-svetovalci tudi samo prodajali finančne produkte, brez 
kakršnegakoli nasveta. Taka storitev je navadno plačana kot del provizije, ki jo plača  ponudnik 
finančnih produktov. Taka oblika prodaje finančnih produktov je navadno ugodnejša tudi za 
stranke, saj imajo pri takšnih svetovalcih možnost večje izbire na enem mestu kot pa direktno pri 
primarnem ponudniku finančnih produktov. 

8.2 SLOVENIJA 

V Sloveniji za večino področij, ki naj bi jih privatni bančnik obvladal, obstajajo posebne licence, 
univerzalne pa za zdaj še ne poznamo. Tako je danes mogoče pridobiti le posamezne licence za 
borznega posrednika, zavarovalnega posrednika, nepremičninskega posrednika in tudi nekatere 
izpite za davčnega svetovalca, kar je razvidno tudi v Tabeli 25. Vsako od njih si bomo natančneje 
ogledali v nadaljevanju, saj vse skupaj nekako pripomorejo k dokazovanju usposobljenosti 
privatnega bančnika oziroma finančnega svetovalca na sploh. Zaradi zahtevnosti tega poklica in 
dodatnih sposobnosti, ki jih ta poklic zahteva, pa mislim, da bi bilo še vedno bolje, če bi za to 
področje obstajala še posebna licenca oziroma certifikat, ki bi potrjeval, da ima posameznik poleg 
potrebnih znanj tudi izkušnje, ki jih v tem poklicu nikakor ne smemo zanemariti. 
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Tabela 24: Finančne licence, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji 

Licenca Dovoljenje za: 
Borzni posrednik Opravljanje poslov borznega posredovanja, tudi trženje 

vzajemnih skladov. 
Tržnik vzajemnih skladov Trženje vzajemnih skladov. 
Zavarovalni zastopnik / posrednik Sklepanje zavarovalnih pogodb. 
Nepremičninski posrednik Sklepanje nepremičninskih pogodb. 
Davčni svetovalec Vse vrste davčnega svetovanja. 
Vir: Lastne raziskave 

8.2.1 Borzni posrednik 

Po uradni razlagi je borzni posrednik posameznik, ki ima veljavno dovoljenje Agencije za trg 
vrednostnih papirjev (ATPV) za opravljanje poslov borznega posredovanja. Za pridobitev 
dovoljenja mora na ATPV uspešno opraviti teoretični del preizkusa strokovnega znanja. Zahteve 
po znanju so se poostrile z decembrom 2005, saj je zdaj poleg splošnega poznavanja kapitalskih 
trgov treba poznati še vrsto zakonov, ki so na kakršenkoli način z njimi povezani, tudi posredno. 
Sem spadajo predvsem Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Kazenski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon 
o prevzemih. Poleg vseh predpisov o poslovanju z vrednostnimi papirji ter predpisov o 
poslovanju institucij trga vrednostnih papirjev, ki naj bi jih borzni posrednik poznal, mora biti 
seznanjen tudi s poslovnimi financami, poslovanjem z vrednostnimi papirji in finančnimi 
instrumenti, finančnimi analizami, upravljanjem premoženja, osebnimi financami, poslovno etiko 
ter odnosom do vlagateljev. 

Po opravljenem preizkusu znanja lahko kandidat vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje poslov borznega posrednika. Za pridobitev tega dovoljenja mora kandidat imeti poleg 
opravljenega preizkusa znanja vsaj enoletne delovne izkušnje s področja vrednostnih papirjev in 
ne sme biti pravnomočno in nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo na kazen zapora več kakor treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

Poleg dovoljenja ATVP za neposredno opravljanje tega poklica, se pravi, nakupa in prodaje 
vrednostnih papirjev, kandidat potrebuje še trgovalno kodo za borzni trgovalni sistem (BTS), ki 
jo dodeli Ljubljanska borza. Za pridobitev kode mora opraviti praktični preizkus poznavanja dela 
s sistemom BTS, kjer dokaže poznavanje praktičnega dela borznega posrednika. To pomeni 
poznavanje različnih vrst naročil, načinov, kako se vnašajo v BTS, in dobro poznavanje pravil 
Ljubljanske borze. Praktični preizkus znanja se lahko opravi pred prejemom dovoljenja ATVP za 
opravljanje poslov borznega posrednika. Po uspešnem praktičnem delu izpita kandidat potrebuje 
pooblastitev borznega člana za opravljanje poklica borznega posrednika. Ljubljanska borza po 
prejemu pooblastila kandidatu dodeli trgovalno kodo – z njo borzni posrednik lahko vnaša 
naročila v sistem BTS in tako trguje. 
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Osnovna naloga borznega posrednika je, da sprejema naročila stranke in jih vnaša v 
borznotrgovalni sistem (BTS). Borzni posrednik je torej osnovni stik med stranko in borznim 
članom ter stranki omogoča dostop do analiz in drugih podatkov, ki jih za stranke pripravljajo v 
borznoposredniški družbi oziroma banki, kjer je posrednik zaposlen. Borzni posrednik opravlja 
različne vrste poslov – od upravljanja portfelja do izvajanja posameznih vrst naročil. 

Po tem opisu lahko vidimo, da privatni bančnik pravzaprav ne opravlja tiste temeljne naloge 
borznega posrednika, se pravi nakupa in prodaje vrednostnih papirjev. Kljub temu je njegovo 
poznavanje tega področja zelo pomembno, saj je vsebina znanj za opravljanje izpita tako široka, 
da zagotavlja osnovno poznavanje delovanja finančnih trgov in zakonskih okvirov glede 
finančnih zadev posameznika. 

8.2.2 Tržnik vzajemnih skladov  

Po novem zakonu mora imeti vsak, ki trži vzajemne sklade, opravljen izpit za tržnika vzajemnih 
skladov. S tem se želi preprečiti, da bi vzajemne sklade tržili nepoučeni ljudje. Za pridobitev 
potrdila o strokovnem znanju mora prosilec, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo, dokazati 
znanje s področij: 

- poznavanja predpisov, ki so povezani s področjem trženja investicijskih skladov in 
prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov; 

- poznavanja investicijskih skladov kot oblike vlaganja oziroma varčevanja; 
- poslovne etike in odnosa do vlagateljev.  

Vsak, ki ima opravljen izpit za borznega posrednika, je po zakonu zadostno usposobljen tudi za 
trženje vzajemnih skladov in mu tega izpita za tržnika vzajemnih skladov ni treba posebej 
opravljati. 

8.2.3 Zavarovalni zastopnik / posrednik 

Marsikdo se razlike med posrednikom in zastopnikom pravzaprav ne zaveda, zato bomo razliko 
tu pojasnili. Zavarovalni zastopnik dela za eno samo zavarovalnico in lahko sklepa pogodbe le v 
njenem imenu. Lahko bi rekli, da v opravljanju svojega dela pravzaprav zastopa nekoga drugega, 
v našem primeru posamezno zavarovalnico. Zavarovalni posrednik pa lahko v nasprotju z 
zastopnikom dela za več zavarovalnic hkrati in tako strankam omogoča celovitejšo izbiro. 

Prvi pogoj za pridobitev licence je opravljanje izpita za zavarovalnega zastopnika ali 
zavarovalnega posrednika pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Pogoj za oba je dokončana 
srednja šola. Izpit za posrednika je nekoliko obsežnejši, saj poleg zavarovalnih, etičnih in pravnih 
osnov ter premoženjskih in osebnih zavarovanja zahteva še poznavanje posebnih pravnih in 
finančnih znanj ter znanj s področja premoženjskih zavarovanj. 
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Po opravljenem izpitu lahko kandidat pri Agenciji za zavarovalni nadzor zaprosi za izdajo licence. 
Za to so potrebne enoletne delovne izkušnje, dokazilo o nekaznovanju kazenske evidence za 
fizične osebe, potrdilo o znanju slovenskega jezika in potrdilo o opravljenem izpitu. Agencija ima 
tri mesece časa, da zahtevi ugodi in izda licenco ali pa jo zavrne. 

Ker privatni bančniki v večini primerov strankam ponujajo le produkte lastne banke, lahko 
rečemo, da z opravljenim izpitom za zavarovalnega posrednika pridobijo dovolj znanj za 
korektno in strokovno svetovanje pri izbiri posameznega zavarovanja. Dejanske posle 
zavarovanja in njegove sklenitve pa lahko prepustijo za to usposobljenim sodelavcem. 

8.2.4 Nepremi čninski posrednik 

Po novem zakonu o nepremičninskih posrednikih se od njih zahteva, da pridobijo licenco za 
opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja. Status nepremičninskega posrednika dobi 
posameznik s pridobitvijo licence in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov. Pogoji za 
pridobitev licence so najmanj strokovna višja izobrazba katerekoli smeri, opravljen strokovni 
izpit pristojnega ministrstva in potrdilo o nekaznovanju iz kazenske evidence za fizične osebe. 
Posrednik lahko licenco zgubi, če ne izpolnjuje pogojev, ki so potrebni za njeno izdajo, in če krši 
pravila varnega in skrbnega posredovanja. 

Izobraževanje za pripravo na strokovni izpit ni obvezno oziroma ni pogoj za pristop k 
strokovnemu izpitu. Izvajalci izobraževanja za pripravo na strokovni izpit, s katerim kandidati 
pridobijo licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, so GEA College, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje in Informacijska borza 
nepremičnin. Strokovne izpite izvaja Upravna akademija, ki je organizacijska enota ministrstva 
za javno upravo. Strokovni izpit je sestavljen iz štirinajstih področij: uvodni pojmi; osnove 
stvarnega prava; obligacijsko pravo – splošni del, pogodbe; zemljiška knjiga; notarske listine pri 
nepremičninskem posredovanju; stanovanjska zakonodaja; nepremičninsko posredovanje; davčna 
ureditev v prometu z nepremičninami; osnove ekonomike nepremičninskega trga; finančno 
poslovanje, osnove vrednotenja nepremičnin; urejanje prostora, graditev objektov in evidentiranje 
nepremičnin ter varstvo potrošnikov. Vsak nepremičninski posrednik se nato vpiše v imenik 
nepremičninskih posrednikov pri ministrstvu za okolje in prostor. 

8.2.5 Davčni svetovalec 

Sekcija za davčno svetovanje pri Slovenskem inštitutu za revizijo združuje vse preizkušene 
davčnike, ki so v skladu s pravilnikom o pridobitvi potrdila o strokovnem nazivu preizkušeni 
davčnik, po vpisu v register preizkušenih davčnikov in načinu objavljanja podatkov pridobili 
strokovni naziv in so vpisani v register pri inštitutu. Sekcija deluje v okviru strokovnega sveta, 
njena naloga pa je, da opravlja strokovna dela s področja davkov in davčnega svetovanja, skrbi za 
izvajanje sklepov strokovnega sveta, strokovnemu svetu predlaga v sprejetje standarde, kodekse 
in druge akte, pomembne za delovanje stroke, strokovnemu svetu posreduje predlog smernic za 



 69 

oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja in skupaj s strokovnim svetom skrbi za razvoj 
davčno svetovalne stroke. 

8.2.6 Usposobljenost po opravljenih licencah 

Čeprav privatni bančniki v okviru svojega poklica večinoma ne opravlja dela, ki mu jih omenjene 
licence omogočajo, se pravi borznega, zavarovalnega, nepremičninskega posredovanja in 
davčnega svetovanja, pa lahko zaključimo, da so jim ta znanja pri opravljanju njihovega poklica 
zagotovo v veliko pomoč. Prav tako lahko z vsemi temi licencami strankam dokažejo, da so 
zadostno usposobljeni za strokovno svetovanje glede celotnega finančnega področja posameznika. 
Seveda pa splošno teoretično znanje nikakor ni dovolj za opravljanje tako zahtevnega poklica, 
kot je privatni bančnik, saj velik del njegove uspešnosti predstavljajo praktične izkušnje in 
vsakodnevno spremljanje ponudb na slovenskem trgu, ki se nenehno spreminja in dopolnjuje. 

Ugotovili smo torej, da je znanje za pridobitev vseh omenjenih licenc precej obsežno, velikokrat 
celo preobsežno za opravljanje dejavnosti privatnega bančnika, pa tudi finančni stroški ob vsem 
tem niso zanemarljivi, saj je treba za vsako od teh licenc odšteti kar precej denarja. 

8.2.7 Priporo čila 

Tako slovensko kot tudi svetovno privatno bančništvo še vedno v veliki meri pridobiva nove 
stranke predvsem z referencami obstoječih strank. Obstajajo dokazi o pomembnem vplivu 
pridobivanja referenc po principu »od ust do ust« na nakupne odločitve posameznikov (File, 
Prince, 1994, str. 4). 

Kot kažejo podatki, so prav priporočila drugih strank najboljša reklama, prek katere se pridobi 
največ novih strank. Raziskava, opravljena v švicarski banki UBS, je pokazala, da je bilo kar 69 
% novih strank pridobljenih na ta način (UBS, 2002). Tako so stranke tiste, ki lahko s svojimi 
priporočili direktno ali indirektno ustvarijo ali pa tudi uničijo dobro ime podjetja. Prav ta 
priporočila imajo torej indirekten vpliv na druge stranke in njihove nakupne odločitve (Cornelsen, 
2001, str. 25). 

8.2.8 Trenutne razmere v Sloveniji 

Pri posameznih bankah sem preverila, na kakšen način pri njih zagotavljajo strokovno 
usposobljenost privatnih bančnikov na vseh področjih njihovega delovanja. Zahteve za 
usposobljenost se od banke do banke razlikuje, bistvene zahteve bank, ki to storitev ponujajo, pa 
so prikazane v Tabeli 25. 
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Tabela 25: Zahteve po usposobljenosti privatnih bančnikov v slovenskih bankah 

 NLB RKB SKB Probanka 
Borzni posrednik - + + - 
Tržnik vzajemnih skladov + - - - 
Zavarovalni posrednik + - + - 
Interne licence + - - - 
Izobraževanja v tujini - - + - 

Vir: Osebni intervjuji z bankami, 2006 

Kot lahko vidimo v Tabeli 25, imajo največ zahtev po usposobljenosti privatnih bančnikov v 
bankah NLB in SKB. Tudi v Raiffeisen Krekovi banki svoje privatne bančnike nenehno dodatno 
izobražujejo, zahtevajo pa le licenco za borznega posrednika, ki je po zakonu obvezna za vse, ki 
se ukvarjajo s posredovanjem pri nakupu vrednostnih papirjev. Tudi v Probanki za zdaj formalnih 
zahtev nimajo, interno pa preverjajo, ali ima oseba primerna znanja in sposobnosti za opravljanje 
poklica privatnega bančništva. Še posebno pomembna se mi zdi komponenta izobraževanja v 
tujini, ki je obvezna le v SKB banki. To je povsem razumljivo, saj banka storitev privatnega 
bančništva opravlja z neposredno pomočjo matične banke Société Générale, zato je predvsem 
pomembno popolno poznavanje tako njenih produktov, kot tudi njenega celotnega delovanja. 

8.2.9 Predlog ureditve podro čja v Sloveniji 

Za opravljanje nekaterih poklicev v Sloveniji je že mogoče pridobiti licence, ker pa je poklic 
privatnega bančnika še razmeroma nov v domačem okolju, kaj takega zanj še ne obstaja. Kar pa 
ne pomeni, da po tem ni potrebe. Lahko bi rekli, da bi prav zaradi zahtevnosti tega poklica 
omejitve pravzaprav morale obstajati. 

Morda bi bilo najbolj pametno, da bi to področje urejali na Zvezi bank Slovenije ali celo v Banki 
Slovenije. Tako bi lahko strankam zagotovili, da bi bili vsi privatni bančniki za to delo dejansko 
usposobljeni. Prav tako bi lahko take licence zagotavljale usposobljenost in dovoljevale 
poslovanje na različnih finančnih področjih tudi vsem drugim finančnim svetovalcem, pri katerih 
je področje dela še veliko bolj neurejeno in nenadzorovano. 

V nekaj letih se bo z naraščajočim številom strank in njihovim zavedanjem pomembnosti 
zadostnih znanj za opravljanje te storitev pritisk tudi na to panogo precej povečal. Pojavile se 
bodo tudi druge »nebančne« konkurence, saj se vedno bolj uveljavljajo tudi neodvisni finančni 
svetovalci, ki ponujajo sestavine privatnega bančništva in katerih cilj je ponuditi vse finančne 
storitve na enem mestu. Licenca bi v tem primeru bila potrebna tudi pri teh neodvisnih 
svetovalcih, njihovo znanje pa bi stranke lahko preverile že pred začetkom poslovnega 
sodelovanja. 
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9 STANJE NA SLOVENSKEM TRGU 

9.1 RAZMERE V GOSPODARSTVU 

Razmere na področju gospodarstva so bile v letu 2005 precej ugodne. Gospodarska aktivnost se 
je gibala na 3,9-odstotni rasti, kolikor je bila tudi ocenjena rast potencialnega BDP-ja. Dodana 
vrednost je najhitreje rasla prav v finančnem posredništvu, saj je dosegla kar 12,7 %. To kaže 
predvsem na vpliv premikov na finančnih trgih, postopne rasti domače porabe in razmeroma 
ugodnih konjukturnih razmer v tujini. Tudi rast plač je bila leta 2005 hitrejša kot v predhodnih 
letih, predvsem zaradi ugodne konjukture, pomembnih sprememb v strukturi zaposlenosti in 
spremenjene davčne zakonodaje. Medletna rast povprečne bruto plače je tako v povprečju znašala 
4,9 % oziroma realno 2,4 % (Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

Tudi izdatki za pokojnine so v letu 2005 rasli hitreje kot leto poprej. Realno so se povečali za 2,8 
% in so znašali 714 milijard SIT. Ta rast je predvsem posledica usklajevanja pokojnin iz novele 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in povečanja števila upokojencev. Število 
vseh upokojencev se je v letu 2005 povečalo za 1,4 %, število starostnih upokojencev pa za 2,2 % 
(Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

Tržni potencial ciljne skupine za privatno bančništvo lahko le ocenjujemo, saj so podatki o 
najpremožnejših zelo težko dosegljivi. Po raziskavi Cati centra pa naj bi v Sloveniji okoli 5 % 
aktivnega prebivalstva, ki naj bi bilo nadpovprečno premožno (Šavli, 2004, str. 38). 

Tabela 26: Evidentirani prejemki prebivalstva 

Neto plače 
Drugi prejemki iz 

delovnega razmerja Transferni prejemki Skupaj Leto 

Mio SIT 
Realna rast 

v % Mio SIT 
Realna rast 

v % Mio SIT 
Realna rast 

v % Mio SIT 
Realna rast 

v % 
1996 594.907 2,2 261.298 15,4 420.773 16,5 1.276.978 9 
1997 654.872 1,7 289.031 2,3 494.015 8,6 1.437.917 4 
1998 720.371 1,9 308.850 -0,1 551.855 3,7 1.581.075 2 
1999 790.867 3,4 340.106 3,7 627.297 7,2 1.758.269 4,8 
2000 883.905 2,6 384.700 4,4 703.403 3,1 1.972.007 3,1 
2001 1.000.885 4,5 412.283 -1 765.549 0,3 2.178.717 1,8 
2002 1.106.170 2,8 438.256 -1,1 868.337 5,6 2.412.763 3 
2003 1.196.041 2,4 458.481 -0,9 954.730 4,1 2.609.253 2,4 
2004 1.297.414 4,7 527.173 11 1.038.035 5,6 2.862.621 6,1 

2005 1.408.226 6 496.239 -7,9 1.075.414 1,1 2.979.869 1,6 

Vir: Bilten Banke Slovenije, 2006 

Kot lahko vidimo iz Tabele 26, plače in drugi prejemki prebivalstva večinoma sledijo 
naraščajočemu trendu, kar kaže na to, da se premoženje posameznikov na splošno povečuje in da 
bo potreba po finančnih storitvah in produktih iz leta v leto naraščala. Tako lahko sklepamo, da 
bodo banke, v želji, da bi te potrebe zadovoljile, na trg plasirale nove produkte, ki jih je že 
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mogoče zaslediti v drugih razvitejših državah. Prav tako narašča tudi BDP na prebivalca, kar je 
eden izmed glavnih kazalnikov gospodarske rasti države. 

Slika 13: Rast BDP-ja v Sloveniji 

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BDP na 
prebivalca 
(v EUR)

 
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2005 

Kot lahko vidimo v Tabeli 27, bi po klasifikaciji SKB banke, ki storitev privatnega bančništva 
ponudijo strankam, ki imajo več kot 600.000 SIT neto mesečnega dohodka, temu kriteriju 
ustrezalo manj kot 2 % delovno aktivnega prebivalstva. Ker pa druge banke tekočim sredstvom 
ne posvečajo tako velike pozornosti, ampak se usmerjajo predvsem na celoten obseg sredstev, ki 
jih ima določena stranka na razpolago, se ta odstotek zagotovo še povečuje, čeprav že 2 % 
delovno aktivnih predstavlja skoraj 20.000 ljudi. Predvsem je med premožnejšimi veliko 
podjetnikov, katerih plača pa navadno ni tako visoka. 
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Tabela 27: Delež ljudi, glede na velikost bruto plače, september 2004 

Bruto plača (v SIT) Delež prebivalstva (v %) 
do 120.000 4,3 
120.001 do 135.000 6,3 
135.001 do 150.000 7 
150.001 do 165.000 7,4 
165.001 do 180.000 7 
180.001 do 195.000 6,4 
195.001 do 210.000 6,1 
210.001 do 225.000 5,5 
225.001 do 240.000 5,1 
240.001 do 255.000 4,6 
255.001 do 270.000 4,2 
270.001 do 285.000 3,6 
285.001 do 300.000 3,5 
300.001 do 325.000 4,6 
325.001 do 350.000 4,1 
350.001 do 400.000 5,8 
400.001 do 500.000 6,6 
500.001 do 650.000 3,9 
650.001 do 800.000 1,9 
800.000 in več 2,1 
Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2005 

9.2 FINANČNE INSTITUCIJE 

Finančne institucije so podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi posli v najširšem smislu. Prodajajo 
(in še prej seveda proizvajajo) finančne oblike in/ali storitve. Od nefinančnih podjetij se 
razlikujejo po tem, da imajo v aktivi svoje premoženjske bilance predvsem finančno premoženje 
in v pasivi predvsem dolgove. Navadno jih delimo na finančne posrednike in na druge oziroma 
agentske finančne institucije. 
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Slika 15: Delitev finančnih institucij 

 

Vir: Ribnikar, 2003 
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Slika 15: Struktura slovenskega finančnega sistema, glede na velikost bilančne vsote konec leta 
2004 
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Vir: Finančni trgi, 2006 

Tabela 28: Struktura slovenskega finančnega sistema, glede na velikost bilančne vsote konec leta 
2004 
Centralna banka  16,70 % 
Druge denarne finančne institucije 58,70 % 
Poslovne banke 58,30 % 
Hranilnice 0,30 % 
Hranilno kreditne službe 0,10 % 
Nedenarne finančne institucije 24,60 % 
Zavarovalnice 6,30 % 
Pozavarovalnice 0,80 % 
Pokojninske družbe 0,60 % 
Vzajemni pokojninski skladi 0,70 % 
Investicijske družbe 3 % 
Vzajemni skladi  2,20 % 
Borznoposredniške družbe 0,20 % 
Drugi 10,80 % 
Vir: Finančni trgi, 2006 

9.2.1 Denarne finan čne institucije 

Z dobrimi 70 % bilančne vsote prevladujejo denarne finančne institucije. Z marcem 2006 se je 
politika dvigovanja prek bančnih avtomatov nekoliko spremenila, saj so določene banke uvedle 
plačilo provizije, če se sredstva ne dvignejo na bankomatu v lasti njihove banke. Storitve, ki jih 
različne banke ponujajo prek osebnih računov so večinoma enake, cene teh storitev pa se precej 
razlikujejo. Nekatere razlike med njimi si lahko ogledate v Tabeli 29. 
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Tabela 29: Cene bančnih storitev pri slovenskih bankah (v SIT) v letu 2006 

  
Plačilo prek 

spleta 
Plačilo v 

banki Trajnik 
Bankomat 

druge banke 
Vodenje 
računa 

Abanka Vipa 60 410 35 80 350 

BAC 50 0,01 0,01 0 300 
Banka Celje 60 360 30 80 450 
Banka Koper 80 410 30 80 300 
Gorenjska banka 60 0,01 62,4 83,2 457,6 
Hypo Alpe-Adria-Bank 60 350 NP 0 425 
Koroška banka 75 350 100 80 470 
Nova KBM 70 300 0 80 420 
NLB 75 410 100 80 470 
PBS 60 0,01 0 80 390 
Probanka 70 300 40 0 420 
Raiffeisen Krekova banka 50 340 0 0 395 
SKB banka 50 320 100 0 420 
Sparkasse 25 350 20 0 350 

Volksbank 49 0,01 55 0 490 

Vir: Spletne strani bank, 2006 

Tudi obrestne mere se med seboj po bankah razlikujejo, čeprav je njihova velikost v vseh odvisna 
predvsem od trajanja varčevanja in od valute varčevanja. Na splošno velja, da so pri večini bank 
pri tolarskih depozitih obrestne mere s podaljševanjem dobe varčevanja ne povečujejo tako kot 
pri depozitih v evrih. To lahko obrazložimo z večjo zaupljivostjo v evropsko valuto, ki pa jo 
bomo z naslednjim letom, tj. letom 2007, prevzeli tudi Slovenci. 
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Tabela 30: Obrestne mere za depozite v nekaterih slovenskih bankah  

Banka  Valuta Do 30 dni 
Od 31 do 

60 dni 
Od 61 do 

90 dni 
Od 91 do 
180 dni 

Od 181 do 
270 dni 

Od 271 do 
365 dni Od 1 do 2 let 

Od 2 do 3 
leta 

SIT / 2,80–3,05 2,75–3,00 2,75–3,00 2,70–2,95 2,70–2,95 2,70–3,00 2,80–3,00 
Abanka Vipa EUR / 1,70–1,90 1,70–1,90 1,80–2,00 1,90–2,20 2,00–2,20 2,10–2,30 2,20–2,40 

SIT / 2,80–3,05 2,80–3,05 2,80–3,05 2,75–3,00 2,65–2,90 2,65–3,25 2,80–3,10 
Banka Koper EUR / 1,60–1,76 1,60–1,76 1,75–1,93 1,95–2,15 1,95–2,15 2,20–2,49 2,20–2,49 

SIT 1,7**  2,45–3,00 2,45–3,00 2,45–3,00 2,20–2,75 2,15–2,70 2,30–2,85 2,50–3,05 
NLB* EUR / 1,90–2,15 1,90–2,15 1,90–2,15 2,00–2,25 2,10–2,35 2,40–2,65***  2,50–2,75***  

SIT / 2,70–3,05 2,70–3,05 2,65–3,00 2,65–3,00 2,60–2,95 2,60–2,95 2,65–3,00 
PBS EUR / 1,71–1,96 1,71–1,96 1,82–2,08 1,90–2,17 1,90–2,17 2,90–3,15 3,00–3,26 

SIT 2–2,4****  2,80–3,05 2,80–3,05 2,80–3,05 2,50–2,80 2,60–2,90 2,70–2,90 2,30–2,65 
RKB EUR / 0,9 1,2 1,2 1,3 1,35 1,6 1,8 

SIT 2–2,1 2,80–2,90 2,50–2,60 2,50–2,60 2,50–2,60 2,00–2,10 2,00–2,10 2,25–2,35 
SKB banka EUR / 1,70–1,80 1,80–1,90 1,80–1,90 2,05–2,15 2,05–2,15 2,00–2,10 2,45–2,55 

SIT 1,70–2,20 2,25–2,65 2,25–2,55 2,25–2,55 2,25–2,55 2,25–2,55 T+(0,1–0,3) T+(0,2–0,5) 
Volksbank EUR / 1,75 1,75 1,8 1,9 1,9 2 2 

SIT / 3,1 3,05 3,05 2,50–3,05 2,4 2,8 3 
Sparkasse EUR / 2 2 2,10–2,20 2,2 2,4 2,8 3 

SIT / 2,95–3,10 2,95–3,10 2,95–3,10 2,95–3,10 2,95–3,10 2,85–3,00 / Hypo Alpe-
Adria-Bank EUR / 2,50–2,65 2,50–2,65 2,60–2,75 2,70–2,85 2,70–2,85 2,85–3,00 3,10–3,25 

SIT 1,50–2,7 2,85–3,10 2,85–3,10 2,85–3,10 2,85–3,10 2,85–3,10 3,15–3,40 3,20–3,45 
Probanka EUR / 2,15–2,28 2,15–2,28 2,35–2,48 2,61–2,80 2,66–2,86 3,15–3,35 3,20–3,40 

SIT / 2,80–3,00 2,80–3,00 2,70–3,00 2,70–3,00 1,60–2,15 1,50–2,00 / 
BACA EUR / 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 

SIT 2,00–2,45 2,70–3,05 2,70–3,05 2,65–3,00 2,65–3,00 2,60–2,95 2,60–2,95 2,65–3,00 
Nova KBM EUR 2,00–2,45 2,70–3,05 2,70–3,05 2,65–3,00 2,65–3,00 2,60–2,95 2,60–2,95 2,65–3,00 
* Obrestne mere so lahko še višje, saj upoštevajo pri oblikovanju ponudbe tudi poslovno sodelovanje s stranko. 
** Velja za ročnost depozita od 7 do 30 dni, minimalni znesek depozita nad 6 milijonov tolarjev, nespremenljiva 
obrestna mera. 
*** Velja pri letnem izplačilu obresti. 
**** Velja za ročnost depozita od 14 do 30 dni. 
Vir: Koritnik, 2006a, in spletne strani bank 

9.2.2 Nedenarne finan čne institucije 

Zaradi nizkih obrestnih mer je opazen trend preusmeritve prihrankov iz bančnih vlog v 
alternativne naložbe, kot so naložbe v vzajemne sklade, v tuje vrednostne papirje, življenjska 
zavarovanja in pokojninske sklade. Bilančna vsota nedenarnih finančnih institucij se zato 
povečuje in je ob koncu leta 2004 že dosegla 38 % BDP-ja. V letu 2005 je bil opazen predvsem 
hiter razvoj dejavnosti vzajemnih skladov, njihovo število se je povečalo za 95, od tega 83 
vzajemnih skladov tujih družb za upravljanje in 12 od domačih. Število drugih finančnih 
institucij se ni bistveno spremenilo. Ob koncu leta 2005 je bilo med nedenarnimi finančnimi 
institucijami poleg 51 vzajemnih skladov 8 investicijskih družb in 16 zavarovalnih družb (od tega 
14 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici). Med izvajalci pokojninskih načrtov je bilo 7 vzajemnih 
pokojninskih skladov, 4 pokojninske družbe in 2 zavarovalnici. Med pooblaščenimi udeleženci 
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trga vrednostnih papirjev je bilo 15 borznoposredniških družb in 18 bank (Letno poročilo Banke 
Slovenije 2005). 

Slika 17: Struktura nedenarnih finančnih institucij, glede na velikost bilančne vsote konec leta 
2004 
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Vir: Finančni trgi, 2006 

9.2.2.1 Vzajemni skladi 

Vzajemni skladi so konec leta 2005 zavzemali 62,4 % vseh investicijskih družb, kar je kar 20 % 
več kot leto prej in kar 41 % več kot konec leta 2003. To je posledica preoblikovanja 
pooblaščenih investicijskih družb v delniške družbe, predvsem zaradi neustrezne strukture naložb. 
Tako se je v letu 2004 oblikovalo 47 rednih delniških družb, 11 investicijskih družb in en 
vzajemni sklad. V nadaljevanju si oglejmo stanje na slovenskem trgu vzajemnih skladov 
(Poročilo o finančni stabilnosti, 2005 in 2006). 

Tabela 31: Sredstva v vzajemnih skladih in njihova donosnost 

 
Neto vplačila  

(mrd SIT) 
Sredstva  

(mrd SIT) 
Sredstva  

(letna rast) 
VEP  

(letna rast) 
2000 1,2 11 22 % 4 % 
2001 1,8 15 37 % 23 % 
2002 29,3 55 277 % 54 % 
2003 25,7 93 68 % 17 % 
2004 81,2 210 126 % 18 % 

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, 2005 

Premoženje vzajemnih skladov se je leta 2005 povečalo za 58 %, na 332 milijard SIT, kar je 
posledica že omenjenega preoblikovanja investicijskih družb in letnih neto prilivov v višini 33 
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milijard SIT in 7-odstotne letne donosnosti njihovih sredstev. Letni neto prilivi v vzajemne 
sklade so leta 2005 dosegli komaj 40 % prilivov iz preteklega leta. Razlog je v močni konkurenci 
tujih vzajemnih skladov, ki se tržijo v Sloveniji in so leta 2005 dosegli dobrih 21 milijard SIT 
neto prilivov. Pomemben razlog za nižje neto prilive v vzajemne sklade je tudi nižja dosežena 
donosnost, ki je predvsem posledica neugodnih razmer na domačem kapitalskem trgu. V začetku 
leta 2005 je bila donosnost vzajemnih skladov zaradi dobrih 43 % domačih delnic v strukturi 
naložb vzajemnih skladov še pod močnim vplivom razmer na domačem kapitalskem trgu. Do 
konca leta 2005 pa so vzajemni skladi delež tujih naložb povečali za 23 odstotnih točk, na skoraj 
40 %, med drugim tudi zaradi sproščenja zakonskih omejitev, glede njihovih naložb v tujini. 
Zaradi manjšega povpraševanja po domačih delnicah je to povzročilo dodaten negativen vpliv na 
gibanje indeksa SBI20. Letna donosnost vzajemnih skladov je bila tako ob koncu leta 2005 s 7 % 
precej višja od donosnosti slovenskega borznega indeksa SBI20, ki je dosegel negativno rast, tj. –
5,6 % (Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

Tabela 32: Vzajemni skladi, ki so jih ustanovile ali iz tujine pripeljale banke 

Banka DZU Št. Skladov 
NLB NLB Skladi 12 
  Fund Partners 2 
Raiffeisen Krekova banka Raiffeisen KAG 15 
  Krekova družba DZU 3 
Bank Austria Creditanstalt Capital Invest KAG 12 
Probanka Probanka DZU 3 
SKB SGAM Luxembourg S.A.  52 
Nova KBM KBM Infond 6 
Banka Koper Sanpaolo IMI Asset Management S.A. 31 
Abanka Vipa Abančna DZU 8 
Hypo Alpe-Adria-Bank Hypo KAG 1 
Volksbank Volksbank KAG 3 

Vir: Vzajemci.com, 2006 
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Slika 18: Najbolj in najmanj donosni vzajemni skladi na slovenskem trgu v letu 2005 
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Vir: Vzajemci.com, 2006 

9.2.2.2 Zavarovalnice 

Zavarovalne družbe so z 8,5 % bilančne vsote finančnega sistema največja skupina med 
nedenarnimi finančnimi institucijami. Bruto obračunana premija zavarovalnih družb je bila leta 
2005 384 milijard SIT, bruto odškodnina pa 224 milijard SIT. Škodni rezultat se je izboljšal in 
dosegel vrednost pod 0,58. Glede na povprečje v EU, Slovenija zaostaja po deležu zbrane premije 
iz življenjskega zavarovanja. Višja rast premije iz življenjskega zavarovanja je zato pričakovana. 
Leta 2005 je bila 15-odstotna in je v strukturi dosegla četrtino celotne zbrane premije. Pri tem se 
je delež premije iz življenjskega zavarovanja, vezane na enote investicijskih skladov v celotni 
življenjski premiji, povečal na 22,5 %. Naložbe zavarovalnic so se leta 2005 povečale za dobrih 
15 % na 635 milijard SIT, od tega so predstavljale več kakor polovico naložbe iz življenjskih 
zavarovanj. Glede na varčevalno komponento življenjskih zavarovanj med naložbami 
zavarovalnic, s 63 % prevladujejo naložbe v državne in druge dolžniške vrednostne papirje. 
Zaradi vse večjega pomena življenjskega zavarovanja, vezanega na enote vzajemnih skladov, pa 
se je v strukturi delež kuponov vzajemnih skladov povečal za 4 odstotne točke, na 7 % (Letno 
poročilo Banke Slovenije 2005). 
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Tabela 33: Tržni deleži zavarovalnic in drugih članic Slovenskega zavarovalnega združenja 2004 
  Vrsta zavarovanj 
Zavarovalnica Vsa Življenjska Neživljenjska 
Triglav 39,38 37,01 40,38 
Vzajemna 16,06 / 22,76 
Maribor 12,1 10,75 12,66 
Kapitalska družba (KAD) 7,64 25,39 / 
Adriatic 8,88 2,23 11,66 
Slovenica 4,98 3,72 5,5 
Tilia 2,94 1,06 3,73 
Merkur 2,19 6,18 0,52 
Generali 1,85 3,13 1,31 
GRAWE 1,71 4,3 0,62 
NLB VITA 1,38 4,39 0,12 
Slovenska izvozna družba (SID) 0,5 / 0,7 
Sklad obrtnikov in podjetnikov 0,39 1,31 / 
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica 0,01 / 0,02 
Arag 0,01 / 0,01 
SKUPAJ 100 100 100 
Vir: Slovensko zavarovalno združenje, 2006 

Nekatere slovenske banke se tako povezujejo s slovenskimi zavarovalnicami, druge pa 
ustanavljajo kar svoje produkte. V Tabeli 36 si lahko ogledamo ponudbo naložbenih življenjskih 
zavarovanj po slovenskih bankah. 

Vidimo lahko, da ima večina slovenskih bank v svoji ponudbi vsaj eno obliko naložbenega 
življenjskega zavarovanja, nekatere pa ponujajo tudi vsa druga zavarovanja, saj imajo za trženje 
teh produktov sklenjeno pogodbo z eno od zavarovalnic. Kjer pa spet nastopi problem. 
Svetovalec bi mogel stranki izbrati tisto zavarovanje, ki ji najbolj ustreza in ki ji prinaša največ 
koristi, ne pa tisto, ki ga ima v ponudbi. 
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Tabela 34: Ponudba naložbenih polic po slovenskih bankah 

Banka Zavarovalnica Zavarovanje Vzajemni skladi 
NLB Naložba Vita plus KBC - Life Defensive 

  KBC - Life Neutral 
NLB 
 

NLB Vita 
 

  KBC - Life Dynamic 

Prizma Infond Delniški 

Prizma Junior Infond Hrast 
Infond Uravnoteženi 
Infond Europa 
Infond Bric 

  Infond Energy 

Prizma Flex Pension 

Nova 
KBM 
 

Zavarovalnica 
Maribor 
 

Prizma Flex Pension Plus 
Nabor skladov, s katerimi upravlja 
DWS Investment S. A. 

Enkratno naložbeno zavarovanje Triglav Steber I 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Triglav Renta 

Junior Triglav Evropa 
Investicijski sklad z zajamčenim 
donosom  
Delniški Zajček 
Delniški Svet 
Mešani Vipek 
Uravnoteženi Polžek 

  Obvezniški Sova 
Naložbeno zavarovanje z jamstvom 
glavnice KO. M. ET. 
Naložbenega zavarovanja z jamstvom 
glavnice B. R. I. C. 

Abanka 
Vipa 

Zavarovalnica 
Triglav 

Naložbenega zavarovanja z jamstvom 
glavnice B. R. I. C. 2 

Zaključena ponudba 

3 Banken Global Stock – Mix 
3 Banken Vermögens – Mix 
3 Banken Corporate Bond – Mix 

3 Banken Wertsicherungsfonds I 
SKB Generali Eurofond 

Generali EURO Stock - Selection T 
Raiffeisen 
Krekova 
Banka 

UNIQUA Group 
Austria 

 Skladi Raiffeisen 

Vir: Spletne strani bank in zavarovalnic, 2006 

V zadnjih letih se je v Sloveniji zelo povečalo sklepanje življenjskih zavarovanj, predvsem zaradi 
naložbenih polic. To veliko povpraševanje je tudi spodbudilo banke, da so v svojo ponudbo 
vključile tudi zavarovanja. Naložbene police ponujajo zavarovanje in varčevanje v enem 
produktu. Majhen del vplačane premije gre tako za zavarovanje, večji del pa se naloži v izbrane 
vzajemne sklade. Ob poteku zavarovalne dobe dobi zavarovalec izplačano višino sredstev, ki je 
odvisna od uspešnosti poslovanja izbranega vzajemnega sklada, v primeru smrti pa se 
upravičencu izplača zavarovalno vsoto, določeno v zavarovalni pogodbi. 
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Tabela 35: Premije življenjskih zavarovanj 

Leto Zavarovanje (v 1000 SIT) Letna rast Delež v BDP (v %) 
1991 779.644 / 0,22 
1992 2.456.917 315,1 0,24 
1993 5.014.678 204,1 0,35 
1994 9.031.034 180,1 0,49 
1995 15.151.319 167,8 0,69 
1996 20.127.028 132,8 0,8 
1997 22.878.287 113,7 0,79 
1998 26.329.981 115,1 0,81 
1999 30.906.487 117,4 0,85 
2000 37.360.692 120,9 0,92 
2001 49.163.930 131,5 1,08 
2002 60.562.196 123,2 1,15 
2003 71.329.712 117,8 1,26 
2004 102.588.382 143,8 1,66 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje, 2006 

Na trgu je bilo narejenih že kar nekaj primerjav naložbenih polic, ki so pokazale, da se med seboj 
kar precej razlikujejo. Najopaznejše so razlike v pričakovani vrednosti sredstev po preteku 
zavarovalne dobe, saj se stroški zavarovanja med seboj razlikujejo. Čeprav se ob sklenitvi 
zavarovanja te razlike med njimi zdijo zanemarljive, pa po desetih letih ali več ta majhna razlika 
postane precejšna. Koliko sredstev se bo po preteku zavarovalne police nabralo, je sicer 
nemogoče napovedati, saj se sredstva vlagajo v različne vzajemne sklade, katerih donosi pa so 
praktično nepredvidljivi. Vendar bi pri upoštevanju enake rasti vrednosti sklada upravičeno lahko 
pričakovali tudi enako višino privarčevanih sredstev. 

9.2.2.3 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

Leta 2000 je v Sloveniji začel veljati novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
je prinesel zniževanje pokojnin v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter zaostril pogoje za upokojitev. S tem je država prvič ponudil možnost vključitve v prostovoljne 
oblike dodatnih pokojninskih zavarovanj, za kar ponuja tudi davčne olajšave (Šmajdek, 2004, str. 
1). Ker pokojnine v prihodnosti ne bodo zadoščale za pokrivanje osnovnih življenjskih potreb 
upokojencev, bo treba del sredstev privarčevati individualno med delovno dobo. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da je prostovoljno dodatno 
zavarovanje zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev, z namenom, da se jim 
ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, 
zagotovijo dodatne pravice (Vončina et al., 2002). 
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Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje II. stebra se izvaja po pokojninskem načrtu, ki 
določa pogoje za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg teh 
pravic ter postopek za njihovo uveljavitev. 

Predpogoj za vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje je, da ima posameznik status 
zavarovanca v obveznem zavarovanju. Premije, vplačane za prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje, omogočajo uveljavljanje davčnih olajšav. Izvajalci so po zakonu lahko pokojninski 
skladi in zavarovalnice, organizirani pa so lahko kot vzajemni pokojninski skladi ali kot 
pokojninske družbe (Vončina et al., 2002). 

V Sloveniji se že pojavljajo vprašanja o smiselnosti varčevanja v II. stebru. Zaradi 
konservativnosti naložb in dolgoročne narave varčevanja mnogi menijo, da so vzajemni skladi 
primernejša oblika varčevanja. Povsem smiselna je ta oblika varčevanja le v primeru, da del 
sredstev vplačuje delodajalec, ali če sami nimamo dovolj samodiscipline, da bi sredstva obdržali 
v izbrani obliki naložbe vse do odhoda v pokoj. 

Tabela 36: Ponudba pokojninskih varčevanj po slovenskih bankah 

Banka 
Ponudnik pokojninskega 

zavarovanja 
Naziv 

Abanka Vipa Abanka Vipa AIII vzajemni pokojninski sklad 
Banka Koper Banka Koper Odprti vzajemni pokojninski sklad Banke Koper 
SKB banka Zavarovalnica Generali Leon 2 
Nova KBM Moja naložba Pokojninski načrt 
Probanka Probanka Delta 
Abanka Vipa Zavarovalnica Triglav Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

Vir: Spletne strani bank, zavarovalnic in pokojninskih družb, 2006 

Glede na dolgoročno nevzdržno stanje obstoječega pokojninskega sistema, je razvoj 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zelo pomemben. Ob koncu 2005 je bilo 
vanj vključenih 428.000 zavarovancev oziroma 53 % delovno aktivnega prebivalstva (med njimi 
se jih je 49,3 % zavarovalo prek vzajemnih pokojninskih skladov). Leta 2005 so vzajemni 
pokojninski skladi, pokojninske družbe in zavarovalnice z naslova prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zbrali skupaj za 44 milijard SIT premij, kar je za 2 % več kakor v letu 
2004. Skupna vrednost naložb izvajalcev pokojninskih načrtov je leta 2005 dosegla 141,9 
milijard SIT oziroma 49 % več kakor ob koncu leta 2004. Večina sredstev je bila naloženih v 
državne vrednostne papirje in v druge vrednostne papirje, med katerimi so prevladovali dolžniški 
vrednostni papirji. Obstoječa konservativnejša naložbena politika pokojninskih skladov je tudi 
posledica zakonsko predpisane minimalne zajamčene donosnosti, ki jo morajo pokojninske 
družbe in vzajemni pokojninski skladi zagotavljati (Letno poročilo banke Slovenije 2005). 
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Tabela 37: Izvajalci in donosnost prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

Tržno vrednoteni donos (v %)  
Upravljavec 

 
Naziv 

 
Pravna narava 

 
Začetek 2002 2003 2004 2005 2006 

KAD-
ZVPSJU 

Zaprti vzajemni 
pokojninski sklad apr. 04 NP NP 5,36 3,89 * 

Kapitalska 
družba pokojn. 
in invalidskega 
zavarovanja KAD-KVPS 

Vzajemni 
pokojninski sklad apr. 01 12,31 10,92 8,02 3,66 * 

Banka Koper 
VPS Banke 
Koper 

Vzajemni 
pokojninski sklad jul. 01 27,31 13,99 10,41 3,49 * 

Generali Leon 2 
Vzajemni 
pokojninski sklad jun. 01 10,78 11,56 9,41 4,18 4,00 

Probanka Delta 
Vzajemni 
pokojninski sklad dec. 01 23,86 12,00 10,34 4,02 4,00-5,00 

Adriatic 
Slovenica   

zavarovalna 
družba apr. 01 13,58 14,88 7,11 4,68 3,00 

Moja naložba   
Pokojninska 
družba feb. 01 * * * 5,10 5,00-5,20 

Prva pokojninska 
družba   

Pokojninska 
družba jan. 01 13,38 10,57 7,70 7,93**  5,00 

NP – Ni podatka. 
* Izvajalec podatka ni posredoval. 
** Za reprezentativen sklad. 

Vir: Koritnik, 2006 

9.2.2.4 Investicije 

V Centralni Klirinško Depotni Družbi d.d. (KDD) je bilo ob koncu decembra 2005 vpisanih 
1.043 vrednostnih papirjev 827 izdajateljev, od tega 920 delnic in 123 obveznic. Vrednost delnic, 
vpisanih v KDD ob koncu leta 2005, je po tržni oziroma knjigovodski vrednosti znašala 4.463 
milijard SIT (69 % BDP-ja). Med izdajatelji delnic so daleč najmočnejše nefinančne družbe (80 
% celotne vrednosti delnic), sledijo pa jim banke (11 %), drugi finančni posredniki (5 %) in 
zavarovalnice (3 %). Med imetniki delnic so na prvem mestu nefinančne družbe (29 %), sledijo 
pa jim država (23 %), prebivalstvo (18 %), tujina (13 %), drugi finančni posredniki (10 %), banke 
(4 %) in zavarovalnice (2 %). Vrednost obveznic, vpisanih v KDD po tržni oziroma nominalni 
vrednosti, je ob koncu decembra 2005 dosegla 1.671 milijard SIT (26 % BDP-ja). 
Najpomembnejši izdajatelj obveznic je država (78 % celotne vrednosti obveznic), sledijo pa ji 
banke (14 %), nefinančne družbe (7 %) in zavarovalnice (1 %). Med imetniki obveznic so na 
prvem mestu banke (46 %), sledijo pa jim zavarovalnice (23 %), prebivalstvo (8 %), država (7 %), 
tujina (7 %), nefinančne družbe (5 %) in drugi finančni posredniki (4 %) (Letno poročilo Banke 
Slovenije 2005). 

Na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev se je ob koncu leta 2005 trgovalo z 227 vrednostnimi 
papirji oziroma 22 % vpisanih pri KDD, tj. 148 izdajateljev, med katerimi je bilo 122 delnic in 99 
obveznic. Skupna tržna kapitalizacija se je v letu 2005 povečala za 5 % in ob koncu decembra 
2005 dosegla 3.210 milijard SIT, kar predstavlja 50 % v bruto domačem proizvodu. V letu 2005 
je bilo sklenjenih za 441 milijard SIT poslov, kar je za 11 % več kakor v letu 2004. Dobri dve 
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tretjini prometa so predstavljali posli v obliki svežnjev. Največ prometa je bilo opravljenega z 
delnicami (51 %), sledijo pa obveznice (41 %) in investicijske družbe (8 %). Med delnicami so 
bile v letu 2005 najprometnejše delnice Mercatorja, Krke, Petrola, Pivovarne Union in Gorenja. 
Pet najprometnejših delnic je ustvarilo 63 % vsega prometa in imelo 43 % delež v tržni 
kapitalizaciji delnic (Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

Slika19: Letne rasti slovenskega borznega indeksa SBI 20 od leta 1999 do 2005 
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Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, 2006 

Rezidenti so imeli ob koncu leta 2005 za 726 milijard SIT naložb v vrednostne papirje, ki so jih v 
tujini izdali nerezidenti (50 % v obveznicah), kar je 412 milijard SIT več kakor pred enim letom, 
in za 49 milijard SIT naložb v vrednostne papirje, ki so jih v tujini izdali rezidenti (86 % v 
evroobveznicah Republike Slovenije). Rezidenti so imeli na tujih trgih izdanih za 443 milijard 
SIT dolžniških vrednostnih papirjev, pri tem odpade na Republiko Slovenijo 357 milijard SIT 
(Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

Naložbe nerezidentov v slovenske vrednostne papirje so v letu 2005 dosegle 123 milijard SIT, ob 
upoštevanju zapadanja zakladnih menic pa je bilo neto prilivov za 114 milijard SIT. Tako je bil 
priliv sicer znaten, vendar še zdaleč ni dosegal obsega, ki bi utegnili sprožiti borzni balonček 
oziroma ogrožati finančno stabilnost. Po drugi strani naložbe nerezidentov vplivajo pozitivno na 
likvidnost domačega kapitalskega trga (Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

Sicer pa rast finančnih naložb rezidentov v tujini nedvomno odraža povečano vlaganje v finančne 
naložbe v Sloveniji v zadnjih letih. Pri padajočih obrestnih merah imajo gospodinjstva, podjetja 
in finančne družbe vse večjo možnost povečati svoje finančne naložbe, ki jih želijo posledično 
tudi diverzificirati. Glede na omejeno absorpcijsko sposobnost domačega trga, prihaja 
potemtakem do odtokov finančnih naložb v tujino. Z ekonomskega vidika je to vsekakor 
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pozitiven razvoj, saj posamezniki zmanjšujejo svojo izpostavljenost enemu samemu 
gospodarstvu. S tem se kaže dodatna prednost prevzema evra, ki z odstranitvijo tečajnega 
tveganja spodbuja k učinkovitejši finančni alokaciji (Letno poročilo Banke Slovenije 2005). 

V Tabeli 38 si lahko ogledamo ponudbo storitev investicijskega bančništva, ki jo ponujajo v 
večjih slovenskih bankah. Ugotovimo lahko, da so v večini bank precej napredni, tako da je 
njihova ponudba s tega področja precej pestra. 

Tabela 38: Ponudba storitev investicijskega bančništva v nekaterih slovenskih bankah 
  Abanka BACA HAAB NKBM NLB Probanka RKB SKB 
Posredovanje pri nakupih in 
prodajah VP na domačem trgu + + + + + + + + 
Posredovanje pri nakupih in 
prodajah VP v tujini + + + + + + + + 
Individualno upravljanje 
finančnega premoženja + - - + + + + - 

Investicijsko svetovanje + + + + + + + + 
Storitve v zvezi s kapitalskim 
preoblikovanjem podjetij + - - - + + + + 
Svetovanje in organizacija 
izvedbe postopkov M & A + + + + + + + + 

Vpisovanje in trgovanje z VP RS + + - + + + + + 
Posredovanje pri nakupih in 
prodajah točk VS +1 + + + + + + +1 
Preknjižbe VP in vpisi zastavnih 
pravic + + + + + + + + 

Sprejem ponudb za prevzem + + + + + + + + 
Storitve v zvezi z izdajanjem VP + + + + + + + - 

1 Samo za svoje vzajemne sklade oziroma za sklade banke lastnice. 

Vir: Mencinger, 2006 

9.2.2.5 Nepremičnine 

Za zdaj se slovenske banke še niso povsem usmerile na področje nepremičninskega posredovanja, 
vendar pa tega, glede na pretekle izkušnje, ne gre popolnoma izključiti. Vseeno je zelo zaželeno, 
da privatni bančnik dobro pozna tudi to področje, saj lahko le tako korektno svetuje svojim 
strankam, ki imajo del lastnih sredstev tudi v obliki nepremičnin. Takih pa danes v Sloveniji ni 
malo. 

V desetih letih so se cene garsonjer skoraj potrojile. Nepremičnine so najdražje v Ljubljani, njeni 
okolici in na Obali, najcenejše pa v tistih delih Slovenije, ki so odmaknjena od glavnih prometnic 
in gospodarskih središč, kot so Pomurje, Zasavje in Koroška (Jandl, 2006). 

Od leta 1995 do leta 2001 so se cene nepremičnin v Ljubljani v povprečju povišale za okoli 7 %, 
leta 2003 je bila rast okoli 10 %, leta 2004 dobrih 14 %, leta 2005 pa nekaj nad 10 %. 
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Slika 20: Trendi cen hiš v Ljubljani v EUR/m2 

400

600

800

1.000

1.200

1.400

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

cene hiš 
(EUR / m2)

Ljubljana

Ljubljana - okolica

 

Vir: Slonep, 2006 

Slovenski nepremičninski trg se je v preteklih letih v delu stanovanjskih in komercialnih 
nepremičnin gibal z različno dinamiko. V letu 2005 so se zmanjšale regionalne razlike v dinamiki 
rasti cen med Ljubljano z okolico in preostalim delom države. Razlike v ravneh cen stanovanj 
med ljubljansko urbano regijo in preostalo Slovenijo so ostale relativno velike (Poročilo o 
finančni stabilnosti, 2006). 

V preteklih treh letih so se stanovanja v Sloveniji oziroma njenem glavnem mestu izkazala kot 
relativno dobra naložba. Rast njihovih cen in prihodki iz najemnin niso zadostovali samo za 
odplačevanje mesečnih anuitet, temveč so v obdobju od leta 2003 do 2005 lastnikom prinašali še 
dodaten zaslužek. Tako je nakup stanovanja bil in še vedno ostaja zelo privlačna alternativa 
finančnih naložb, zlasti po neugodni izkušnji s slovenskim borznim trgom v letu 2005. Po 
daljšem obdobju naraščanja cen so stanovanja med prebivalstvom obravnavana kot zelo varna in 
donosna oblika dolgoročnega varčevanja. V letih 2004 in 2005 je bilo opaziti hitrejšo rast obsega 
prometa na nepremičninskem trgu, ki je občutno presegla rast obsega prometa na kapitalskem 
trgu (Poročilo o finančni stabilnosti, 2006). 

9.2.2.6 Davčno svetovanje 

Privatni bančnik mora biti najprej seznanjen z dohodninsko napovedjo, saj mora ob njenem 
izpolnjevanju svojim strankam pravilno svetovati o vseh kategorijah, ki se vanjo vključujejo in 
jim mora sestaviti takšen varčevalni načrt, ki bo tudi z davčnega vidika za stranko najugodnejši. 
Priznati pa moramo, da je to v današnjih časih zelo težko, saj se dohodninski zakon iz leta v leto 
spreminja in je praktično nemogoče napovedati, kakšni zakoni bodo v veljavi čez pet ali deset let. 
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Kot primer si lahko ogledamo, kakšne so bile nedavne spremembe na tem področju. Obresti so 
bile do nedavnega neobdavčene, v letošnjem letu pa se je to deloma spremenilo, tako da so 
trenutno neobdavčene le obresti do višine 300.000 SIT. Obveznice so bile do nedavnega davčna 
olajšava, z letošnjim letom pa je znesek sicer še vedno upoštevan v olajšavo, obresti pa se vpišejo 
v dohodninsko napoved. Prav tako je do spremembe prišlo na področju vzajemnih skladov in 
lastniških vrednostnih papirjev, kjer je bil do letos v veljavi zakon, ki je lastnika točk oprostil 
plačila davka, če je imel vrednostne papirje ali točke vzajemnih skladov v lasti vsaj tri leta. Danes 
zakon določa, da je višina davka na dobiček vzajemnih skladov 20 %, vsakih pet let pa se znižuje 
za 5 %, tako da je po dvajsetih letih posameznik tega davka popolnoma oproščen (Vzajemci, 
2006). Nepremičninski zakon za zdaj ostaja nespremenjen, vendar pa se spremembe 
napovedujejo v smeri, ki bodo za lastnike nepremičnine vse prej kot ugodne. 

9.2.2.7 Izvedeni finančni instrumenti 

Konkretnejših informacij o podatkih o izvedenih finančnih instrumentih, koliko Slovencev v njih 
varčuje, kakšna je njihova donosnost in podobno, za zdaj še ni na voljo. Zavedati se moramo, da 
so to za večino posameznikov povsem novi produkti, na katere se morajo Slovenci še privaditi. 
Zaenkrat jih večinoma uporabljajo le večji institucionalni vlagatelji, na njih pa se obračajo tudi 
posamezniki z več znanja. Ti posamezniki nakupe in prodaje navadno opravljajo kar preko 
spletnih strani, tako da je njihov obseg težko oziroma nemogoče določiti. 

Na to obliko finančnih naložb so nas, kot primerno dopolnilo k naložbam za stranke privatnega 
bančništva, posebej opozorili v Raiffeisen Krekovi banki, strankam pa jo ponudijo predvsem 
zaradi možnosti izogiba davkom, saj je davčna zakonodaja s tega področja v Sloveniji še precej 
neurejena. 

9.2.2.8 Varčevalne navade Slovencev 

Slovenci povečujejo delež varčevanja, kar lahko pojasnimo s povečanimi prejemki prebivalstva. 
Vse to je razvidno iz Tabele 39. Kljub povečanemu zanimanju za alternativne možnosti 
varčevanja, Slovenci še vedno v največji meri varčujejo prav preko bančnih vlog in depozitov. 
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Tabela 39: Sredstva prebivalstva (v SIT) 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Tolarske vloge 
Tolarske vezane vloge do enega leta 71.357 345.549 476.474 550.410 608.237 632.139 
Vezane vloge, nad enim letom 17.930 78.357 125.285 205.890 218.276 146.238 
Skupaj 89.287 345.549 601.759 756.300 826.513 778.377 

Druga sredstva prebivalstva 
Tolarske vpogledne vloge 99.257 272.858 333.199 403.042 466.259 642.818 
Vezana sredstva za stanovanjsko 
gradnjo 3.964 13.781 28.687 / / / 
Devizna sredstva 308.884 574.506 796.314 818.631 845.453 918.999 
Skupaj 412.105 861.145 1.158.200 1.221.673 1.311.712 1.561.817 

Zavarovanje (bruto premija) 
Življenjsko zavarovanje 13.589 34.790 41.614 50.364 61.582 74.458 

Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2005 

Vzajemni skladi so oblika varčevanja, ki postaja med Slovenci čedalje bolj priljubljena. Želje po 
vlaganjih v sklade so celo večje od dejanskih vlaganj. Sicer pa med varčevalci še vedno 
prevladujeta bančno varčevanje in življenjsko zavarovanje. Delež vlagateljev, ki vlagajo v 
vzajemne sklade, se je povečal s 7 %, kolikor je znašal v raziskavi leta 2004, na letošnjih slabih 
11 %. Kaže tudi, da so prav varčevalci v sklade občutno povečali znesek varčevanja (Niedorfer, 
2006). 

Sicer pa slovenski varčevalci še vedno največkrat prisegajo na bančno varčevanje. Delež bančnih 
varčevalcev je, glede na leto 2005, celo narasel s 30 na 36 %. Vendar pa varčevalci ne povečujejo 
niti ne zmanjšujejo zneska, ki ga namenjajo bančnemu varčevanju, še ugotavlja raziskava. Ob 
tem je zanimivo, da je pri bančnem varčevanju in življenjskem zavarovanju več dejanskih kot 
zainteresiranih varčevalcev, medtem ko je pri vzajemnih skladih večje zanimanje kot dejanski 
delež varčevalcev. Sicer pa se tudi pri življenjskem zavarovanju kažejo stabilne razmere, znotraj 
tega pa občutno raste delež naložbenih zavarovanj (Niedorfer, 2006). 

Dobra četrtina varčevalcev pa meni, da bodo v prihodnjem letu privarčevali več denarja kot do 
zdaj. Kar 44 % jih navaja, da svojega denarja ne vlagajo. Če pa pogledamo še širše, ugotavljamo, 
da slabe tretjine prebivalstva varčevanje sploh ne zanima. Delež te populacije je v zadnjih letih 
naraščal, glede na lansko leto, pa se ni občutneje spremenil (Niedorfer, 2006). 

Tabela 40: Varčevanje Slovencev v različnih varčevalnih oblikah (v %) 
  Dec. 00 Dec. 01 Dec. 02 Dec. 03 Dec. 04 Dec. 05 
Vloge prebivalstva pri bankah 72,7 69,8 66,2 64 60,4 58,7 
Delnice in obveznice 26,7 24,3 24,8 24,5 23,5 19,9 
Vzajemni skladi 0,6 0,6 1,9 2,8 5,5 8,1 
Naložbe v tujino 0 0,1 0,2 0,4 0,8 2 
Življenjska zavarovanja / 5 6,1 6,8 7,3 7,9 
Dodatno pokojninsko zavarovanje / 0,2 0,8 1,5 2,5 3,4 
Vir: Poročilo o finančni stabilnosti, 2006 
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Kot lahko vidimo v Tabeli 40, se delež vlog prebivalstva pri bankah v zadnjih petih letih 
konstantno znižuje. To zniževanje se je preneslo predvsem na vzajemne sklade, življenjska 
zavarovanja in dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer pa deleži še vedno ostajajo na precej nizki 
ravni v primerjavi z drugimi razvitejšimi državami. Predvidevamo lahko, da se bo trend 
zniževanja bančnih vlog na račun alternativnih naložb še naprej zmanjševal. 

10 PREDLOGI ZA RAZVOJ PRIVATNEGA BAN ČNIŠTVA V 
SLOVENIJI 

Glede na pregled stanja privatnega bančništva v tujini, lahko rečemo, da ima Slovenija na tem 
področju še precej prostora za razvoj. Predvsem je čutiti pomanjkanje močnejših bančnih skupin, 
uveljavljenih na področju privatnega bančništva, ki s svojo prisotnostjo po celem svetu 
učinkovito servisirajo premožnejše posameznike. Njihova prisotnost na slovenskem trgu bi 
vzpodbudila domače ponudnike, da bi svoje storitve razvijali v smer svetovnih trendov. Imamo 
sicer en primer, to je SKB banka s svojo navezo s Société Générale, žal pa je ta banka, predvsem 
s ponudbo privatnega bančništva, na trgu premalo izpostavljena, tako da se večina konkurenčnih 
bank in potencialnih strank kvalitete in obsežnosti te ponudbe sploh ne zaveda. 

Drug primer banke z močnim zaledjem privatnega bančništva v tujini je Raiffeisen Krekova 
banka, katere matična banka Raiffeisen v Avstriji ima za potrebe svojih strank po privatnem 
bančništvu hčerinsko podjetje Kathrein & Co. Žal pa je opaziti, da slovenska ponudba privatnega 
bančništva za avstrijsko kar precej zaostaja, saj slovenska podružnica na tem področju omogoča 
predvsem nakupe vrednostnih papirjev in vzajemnih skladov, medtem ko drugih storitev v večji 
meri ne ponujajo, kljub temu da jih v svoji ponudbi imajo. Nasvet zanje bi bil, naj izkoristijo 
možnost, ki jo imajo, in storitev začnejo čim hitreje razvijati po vzoru hčerinskega podjetja 
Kathrein & Co. avstrijske matične banke Raiffeisen, saj lahko le tako pridejo v sam vrh 
slovenskega privatnega bančništva, ki se iz leta v leto hitreje razvija. 

Vstop še ene velike tuje bančne skupine na slovenski trg je trenutno na vidiku pri NLB, saj se 
KBC iz nje umika, pojavljajo pa se vprašanja o novem lastniku. Po zadnjih informacijah naj bi 
bila to mednarodna bančna skupina Unicredito, ki je v letu 2005 prevzela tudi nemški HVB, 
obstaja pa tudi možnost, da bi NLB ostala v domači lasti. Z vidika razvoja storitve tako v sami 
banki kot tudi na celotnem trgu bi bila prva možnost precej boljša, saj je prav banka HVB na 
tretjem mestu privatnega bančništva v Nemčiji. Drugače bi NLB, ki ima sicer največji tržni delež 
med poslovnimi bankami v Sloveniji in tudi v privatnem bančništvu na slovenskem trgu, 
svetovala, naj še enkrat razmislijo o ceni svoje storitve, saj se morajo zavedati, da je prav 
privatno bančništvo tista veja bančnih storitev, ki bankam navadno prinaša največji dobiček. V 
primeru razvoja in večje konkurence med temi storitvami na slovenskem trgu bi znali izgubljati 
stranke prav zaradi teh zelo visokih stroškov, predvsem tistih strank, ki pri upravljanju svojega 
premoženja niso pretirano zahtevne pri izbiri naložb. 
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Bankam, ki storitev privatnega bančništva razvijajo same, kot npr. Probanka, bi svetovala, naj se 
seznanijo z izkušnjami drugih bank v tujini in poskušajo tudi razvijati bančne produkte v smeri, 
kot to počnejo v tujini. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da jih bodo banke z močnim 
zaledjem pri tujih bankah prehitele, saj lahko slednje nove storitve od matičnih bank le 
prevzamejo, medtem ko jih morajo domače banke še razviti. 

Bankam, ki storitve privatnega bančništva v svoji ponudbi še nimajo, bi svetovala, naj začnejo 
čim prej razmišljati v tej smeri, saj je iz izkušenj bank, ki so že prisotne na teh trgih, razvidno, da 
povpraševanje po tej storitvi iz leta v leto narašča, kar kaže na to, da je na slovenskem trgu precej 
potenciala za to storitev. Čeprav storitev privatnega bančništva v Sloveniji morda ni povsem 
primerljiva s tujino, kjer so premožnejši posamezniki res multimilijonarji, mislim, da na 
premožnejše za slovenske razmere tudi ne gre pozabiti. Predvsem bi to svetovala bankam, ki že 
imajo dobro razvito področje investicijskega bančništva in imajo že znaten delež strank v tem 
sektorju, pa tudi mednarodnim bankam, ki v drugih državah to storitev že ponujajo in bi bil 
potreben le prenos na slovenski trg. 

Malo me preseneča dejstvo, da te storitve še ne oziroma nič več ne ponujajo v Bank Austrii 
Creditanstalt. Na slovenskem trgu je namreč kar precej močna, saj ima stranke še iz časov, ko 
svoje poslovalnice še niso imeli v Sloveniji, ampak so Slovenci prav zaradi njenega dobrega 
imena hodili v Avstrijo. To so bili namreč predvsem premožnejši, saj si revnejši sloj svoje banke 
ni izbiral v tujini. Drugače pa je to močna mednarodna banka, katere korenine segajo k že prej 
omenjeni HVB, eni izmed vodilnih bank na področju privatnega bančništva na nemškem trgu. 

Za zdaj torej slovenskim bankam svetujem predvsem, naj delujejo v smeri razvoja novih 
produktov in s tem povečevanja ponudbe privatnega bančništva, saj mislim, da bi se lahko s 
predstavitvijo neznanih, alternativnih finančnih produktov več strank odločilo svoja sredstva 
zaupati strokovnjakom, saj sami ne bi več zmogli slediti ponudbi. Mislim tudi, da bi morali 
potencialne stranke najprej seznaniti z vsemi prednostmi, ki jih s privatnim bančništvom lahko 
pridobijo in jasno postaviti meje za pridobitev možnosti dostopa do te storitve. Veliko Slovencev 
ima svoje premoženje še zmeraj razdeljeno na več računov, saj se vsega skupaj ne upajo prikazati 
na enem samem računu. In takšni posamezniki pri načinu iskanja strank, glede na sredstva na 
transakcijskem računu, avtomatsko odpadejo. 

Če pogledamo stanje v tujini, lahko rečemo, da uspevajo predvsem velike banke z dolgo tradicijo. 
Strankam je v prvi vrsti pomembna predvsem vzpostavitev korektnega in zaupnega odnosa in ne 
toliko nabor storitev. Res pa je, da vse te večje banke konstantno delujejo v smeri razvijanja 
novih produktov, saj želijo svojim strankam ponuditi čim večji spekter storitev in proizvodov. 
Razvijanje novih produktov je predvsem pomembno, ker ne želijo zaostajati za konkurenco, ki bi 
jim lahko prevzela obstoječe in potencialne stranke. 
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Slovenske banke naj se torej zgledujejo po svetovnih bankah. Za zdaj si vse zatiskajo oči in ušesa 
pred ponudbami konkurentov, saj s tujo ponudbo niso podrobneje seznanjene. To pa je velika 
napaka, saj jih prav ta konkurenca lahko naredi še boljše. Začeten pristop za nadaljnjo širitev, ki 
ga v naših bankah večinoma uporabljajo, temelji predvsem na referencah drugih strank, kar ima 
pozitivne lastnosti, saj jim to daje tudi povratno informacijo o zadovoljstvu strank. Kljub temu pa 
menim, da bi se moralo storitev privatnega bančništva bolje oglaševati, saj večina Slovencev 
zanjo še ni slišala. Za zdaj to najbolje uspeva NLB, saj imajo na spletnih straneh obsežen opis 
storitve privatnega bančništva kot tudi pogoje za dostop do nje. Prav tako imajo storitev, sicer 
malo skromnejše, a vseeno zadostno, na spletnih straneh predstavljeno tudi pri RKB, pri Probanki 
pa je dostop do nje malo bolj težaven. Do ProKluba, osebnega bančništva, je dostop preprost, 
vendar pa sam njegov opis stranko deloma zmede s pojmoma privatnega in osebnega bančništva. 
SKB banka na spletnih straneh sploh ne omenja niti Zlate točke, osebnega bančništva, niti 
njegove nadgradnje v privatno bančništvo. Mislim, da bi morali to izboljšati, saj morajo imeti 
potencialne nove premožnejše stranke dostop do pregleda ponudbe banke, pa čeprav gre samo za 
maloštevilčnejši in občutljivejši segment prebivalstva. 



 94 

11 SKLEP 

V dobi avtomatizacije, v kateri se dandanes nahajamo, je težko razumeti, da se nekatere stvari 
spet vračajo k osebnim odnosom. Na področju bančništva smo namreč vsak dan znova lahko 
hvaležni za avtomatizacijo, saj lahko z bančno kartico na vsakem koraku skoraj po celem svetu 
dvignemo gotovino ali pa z njo preprosto plačamo produkte ali storitve. Zaplete se pri večjih 
količinah denarja, pri bolj delikatnih zadevah, kot je vprašanje, kam naložiti denar, da mi bo kar 
najbolje služil? Odgovor na to ni enostaven, saj se z razvojem celotnega finančnega sistema iz 
dneva v dan povečuje število finančnih produktov, ki so nam na voljo. 

Predvsem premožnejše stranke tako vse pogosteje zavračajo računalniško podprte odločitve. 
Bančnik si mora pridobiti zaupanje stranke, saj le tako doseže, da bo stranka želela pri 
upravljanju svojega premoženja imeti opravka izključno z njim. In tu pride na vrsto storitev 
privatnega bančništva. Namenjena je izključno premožnejšim, saj so vsakemu posamezniku 
posebej ponujene storitve osebnega finančnega svetovanja, naložbene možnosti in storitve 
upravljanja na poglobljeni in dolgoročni ravni. Vse to zahteva zaupen in tesen odnos z 
bančnikom, ki se ga preprosto poimenuje privatni bančnik. 

V osnovi so storitve zajete v ponudbi privatnega bančništva dejanske bančne storitve, kot so 
naložbeni nasveti in upravljanje sredstev, kot tudi storitve tesno povezane s temi. V zadnjem 
desetletju se je nabor storitev, vključenih v privatno bančništvo, razširil še na področje 
finančnega načrtovanja in alternativnih naložbenih možnosti. Na Slovenskem trgu se v privatno 
bančništvo uvršča bančne produkte, vzajemne sklade, vrednostne papirje, zavarovanja, 
pokojninska varčevanja, nepremičnine, davčno svetovanje in vedno večjo skupino izvedenih 
finančnih instrumentov. 

Zametki privatnega bančništva naj bi segali že v daljno 17. stoletje v Švico, ki še vedno ostaja v 
samem vrhu tako po velikosti ponudbe kot tudi po kvaliteti. Druge države v vrhu privatnega 
bančništva so danes ZDA, Nemčija, Velika Britanija, Francija, vedno bolj pa narašča njen pomen 
tudi na azijsko-pacifiškem območju, predvsem na Japonskem. Vodilne mednarodne banke v tem 
segmentu so tako švicarski UBS, Credit Suisse ter ameriške Merill Lynch, Citibank, JP Morgan, 
hitro pa se jim približujejo novejše banke, ki se širijo z nenehnimi prevzemi in združitvami, s 
katerimi vstopajo na trge zunaj svojih meja in tako oblikujejo mednarodne bančne skupine. 

Na Slovenskem trgu se je storitev privatnega bančništva prvič pojavila v letu 2002, ko jo je na trg 
plasirala največja slovenska banka NLB. Leto pozneje se ji je na trgu pridružila še Raiffeisen 
Krekova banka, v zadnjih dveh letih pa še Probanka in SKB banka. Zaradi mladosti te storitve je 
podrobnejšo analizo dosedanjega razvoja nemogoče narediti, vsekakor pa je pri vseh bankah 
opazen naraščajoči trend, tako v številu strank kot tudi v višini sredstev v upravljanju. 
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Sama storitev se med bankami razlikuje, tako v ceni kot tudi v obsegu storitev, ki jih ponujajo. 
To je predvsem posledica dejstva, da so danes tri od štirih delujočih bank v tem bančnem sektorju 
pod tujim lastništvom. Storitev privatnega bančništva se je torej iz lastniške tuje banke v večini 
primerov le prenesla na slovensko podružnico. Treba je bilo le dobiti strokovnjake, ki bodo to 
področje tudi sposobni pokrivati. Banke imajo zato postavljene svoje kriterije, ki jih morajo 
njihovi privatni bančniki izpolnjevati, da se jih lahko šteje za kvalificirane za opravljene tega 
poklica. Vsak naj bi namreč poznal celoten spekter finančnih produktov, saj mora stranki znati 
svetovati glede njenih financ in ji nuditi pomoč pri sprejemanju bolj in manj pomembnih 
finančnih odločitev. 

Glede na stanje na slovenskem trgu, varčevalnih navadah Slovencev in o stopnji razvoja, na 
kateri se nahaja slovenski finančni trg, lahko rečemo, da za razvitejšimi državami še zaostajamo, 
smo pa vsekakor že dovolj razviti in imamo dovolj velik odstotek premožnejših posameznikov za 
uvedbo te prestižne storitve. Le s tem bo namreč trgu dana priložnost, da še v nadaljnji meri 
razvije to storitev in se postavi ob bok tudi najbolj izkušenim bankam. 

Glede nadaljnjega razvoja, je nujno omeniti, da se morajo banke začeti zavedati konkurence, saj 
jo bodo le tako lahko prekosile, prav tako pa bo potrebno dodatno ozaveščanje premožnejše ciljne 
publike o ponudbi na trgu, saj bodo lahko le na ta način izbrali tisto banko, ki lahko najbolje 
zadovolji njihove želje in potrebe. Na ta način pa bi tudi banke dobivale povratne informacije o 
tem, kaj obstoječe in potencialne stranke najbolj privlači in čemu dajejo prednost pri izbiri. To pa 
bi tudi gnalo banke v nadaljnji razvoj in doseganje oziroma preseganje ponudbe konkurentov, kar 
je bistveno, če se hočejo postaviti ob bok največjim svetovnim bankam. 

Druga možnost za nadaljnji razvoj je vstop močne tuje banke z dobro razvitim sektorjem 
privatnega bančništva na slovenski trg, ki bi s svojim načinom poslovanja vzpodbudila razvoj 
tudi v drugih bankah. 

Trendi v svetu pa tudi v Sloveniji namreč kažejo, da bo privatno bančništvo v prihodnosti eden 
izmed najhitreje rastočih sektorjev in da mu velja posvetiti več pozornosti, saj lahko pomembno 
vpliva tako na poslovne rezultate bank samih kot tudi na celotni gospodarski razvoj posameznih 
držav. 
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SLOVAR PREVODOV TUJIH IZRAZOV 

Bankassurance - Bančno zavarovalništvo 

Certifeid Financial Planner (CFP) - Licencirani finančni načrtovalec 

Chartered Financial Analyst (CFA) - Strokovno usposobljen finančni analitik 

Code of Ethics and Professional 
Responsibility 

- Zakonik o etiki in poslovni odgovornosti 

Derivatives - Izvedeni finančni instrumenti 

Financial Planning Practice Standards - Standardi običajev finančnega načrtovanja 

Financial Services Authority (FSA)  - Britanski organ za nadzor finančnih storitev 

Forex - Trg z medvalunimi razmerji 

Forward - Terminski posel 

Futures - Finančna terminska pogodba 

High Net Worth Individual (HNWI) - Premožnejši posamezniki 

Independent Financial Advisor (IFA) - Neodvisen finančni svetovalec 

Index-linked mutual fund - Vzajemni sklad, vezan na indeks 

Joint venture - Podjetje s skupnim vlaganjem 

Know-how - Izkušenost 

Mortgage - Hipotekarno posojilo 

Multi-tied advisors  - Več-pogodbeni svetovalci, ki delajo za več 
finančnih institucij 

Offshore banking - Vlaganje izven države, kjer ima podružnica 
sedež 

Pay-as-you-go system - Sistem medgeneracijske izmenjave 

Personal banking - Osebno bančništvo 

Private banking - Privatno bančništvo 

Tied advisors - Eno-pogodbeni svetovalci, ki delajo le za eno 
finančno institucijo 

Trust bank - Trust banka 

Unit linked mutual fund - Vzajemni sklad, vezan na indeks naložbenega 
portfelja 

Whole of market advisors - Svetovalci celotnega trga, ki delajo za vsa 
podjetja v zameno za provizijo 

Wolfsberg Principles - Smernice Wolfsberg 
 


