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UVOD 

 

Svetovno gospodarstvo je že v letu 2007 prizadela finančna in gospodarska kriza, ki se 

nadaljuje tudi v letošnjem letu. Z letom 2008 je obdobje relativno visoke stabilnosti 

slovenskega finančnega sistema prešlo v obdobje negotovosti, nestabilnosti. Tveganja so se 

povečala. Zaradi razmer na finančnih trgih, to je manjših možnosti za banke, da bi se na 

njih financirale, je bilo upravičeno pričakovati manj investicij v stavbe, v raziskave in 

razvoj ter v opremo. V realnem sektorju je kriza najbolj prizadela sektor gradbeništva ter 

vsa podjetja, ki so pretežno izvozno naravnana. Izvoz se je do zdaj konstantno zmanjševal, 

saj so vse države, v katere so naša podjetja izvažala, zašle v recesijo. To je za slovensko 

gospodarstvo resna težava, saj je močno izvozno naravnano. Poleg tega se je zmanjševalo 

tudi domače povpraševanje. Ne moremo pričakovati, da se bodo razmere v slovenskem 

gospodarstvu normalizirale dokler se ne bo izboljšalo stanje gospodarstev v Evropi. 

 

Zaradi globalnih negotovosti ter slabe poslovne presoje v obdobju ekspanzije je 

gospodarstvo v težavah in bo le počasi oživelo. Poleg tega so banke v težavah, saj imajo 

neustrezno strukturo virov. Večji stroški financiranja in še vedno visoko kreditno tveganje 

pri bančnih posojilih so značilnosti bank. Zaradi tega morajo biti visoke bančne obrestne 

mere. Bankam so slednje poleg neobrestnih prihodkov najpomembnejši vir za pokrivanje 

povečanih stroškov oslabitev in rezervacij (Banka Slovenije, 2010, str. xiii). 

 

Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 99/2010-UPB5 (52/2011 popr.), 9/2011-ZPlaSS-B, 

35/2011, 59/2011, 85/2011, v nadaljevanju ZBan-1) definira kreditno tveganje kot tveganje 

nastanka izgube, ki izhaja iz neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Gre torej za 

tveganje, da dolžnik ne bo hotel oziroma ne bo sposoben plačevati obresti in glavnice 

posojila. Za banke je seveda najpomembnejše menedžiranje kreditnega tveganja oziroma 

upravljanje kreditnega tveganja, saj je brez tega prizadeto premoženje banke. To seveda 

pelje k nelikvidnosti in insolventnosti. Banke morajo zato pred samo odobritvijo posojil in 

v času trajanja posojila redno spremljati ter ocenjevati kreditno tveganje, ki so mu 

izpostavljene pri svojem poslovanju. Zavarovanje posojil se pri tem uporablja kot zaščita 

proti neplačilu zaradi spremembe okoliščin, ki so bile znane ob odobritvi naložbe. V 

nobenem primeru pa zavarovanje ne sme nadomestiti ocene posojilojemalčeve plačilne 

sposobnosti.  

 

V času globalne finančne krize so finančne institucije še bolj izpostavljene v javnosti, 

predvsem zaradi tega, kako so posojale, ali kam so dajale denar. Ker nekatere banke doslej 

niso prejemale dovolj dobrih zavarovanj za posojila, so zdaj, po propadu nekaj bank, 

spremenile svoje obnašanje. Pogoji pri odobravanju posojil so postali bolj trdi. Tako je 

danes zmanjšana ročnost odplačila posojil, povišane so obrestne mere, poleg tega pa se 

veliko večjo težo pripisuje zavarovanju posojil, predvsem dodatnemu, realnemu 

zavarovanju posojil. 
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Banka za zavarovanje posojil izbere tisto obliko zavarovanja, ki pomeni najvišjo stopnjo 

varnosti glede na tveganost posojilojemalca in posojila. Tako zavaruje povračilo celotne 

glavnice, skupaj z obrestmi in vsemi povezanimi stroški odobritve posojila ter stroški 

unovčenja zavarovanj.  

 

Med vsemi tveganji, ki so jim banke pri svojem delovanju izpostavljene, je v sedanjem 

obdobju najpomembnejše kreditno tveganje. Zato je pri odobravanju posojil ključna ocena 

plačilne sposobnosti posojilojemalca in določitev zavarovanja posojila. Ravno tako pa je 

pomembno, da banka ves čas trajanja posojila spremlja posojilojemalca, njegovo 

poravnavanje obveznosti ter boniteto in kvaliteto danega zavarovanja posojila. Banke v 

finančne težave najpogosteje zaidejo, ker ne uspejo pravočasno zaznati slabih terjatev, 

oblikovati ustreznih rezervacij za terjatve in pravočasno izključiti obrestnih prihodkov. 

 

Hempell in Sorensen (2010, str. 21) sta z empirično analizo dokazala, da sta v času sedanje 

finančno-gospodarske krize na rast posojil podjetjem negativno vplivala dva dejavnika, in 

sicer cenovni učinek (višji pribitki na tvegana posojila) ter omejitve pri višini posojil. 

Enako sta dokazala tudi za posojila gospodinjstvom, pri čemer je prevladoval cenovni 

učinek. Dokazala sta, da na rast posojil vplivata tako moč spremembe enega faktorja kot 

tudi sprememba pomembnosti določenih pogojev posojilnih standardov. Obenem sta 

dokazala, da sta slabša likvidnost bank in dostop bank do financiranja na trgu močno 

prispevala k zmanjšanju kreditiranja podjetij, čeprav ti učinki pred krizo niso bili 

pomembni.  

 

Namen magistrskega dela je podrobna predstavitev najpogostejših vrst zavarovanj posojil, 

odobrenih podjetjem, kot pomembnega dejavnika zmanjševanja kreditnega tveganja. Po 

teoretični predstavitvi metod praktičnega zavarovanja posojil z določenimi inštrumenti in 

mnenju k le-tem so v sklepu strnjene ugotovitve o najbolj kakovostnih zavarovanjih. 

 

Cilj magistrskega dela je prikazati različne vrste zavarovanj posojil, ki se odobravajo v 

bankah, ter opisati njihove značilnosti. 

 

Sama sem zaposlena v banki, kjer se med drugim ukvarjam z odobravanjem posojil 

pravnim osebam in ocenjevanjem zavarovanj posojil. Na podlagi ugotovitev magistrskega 

dela in praktičnih izkušenj predlagam, katere vrste zavarovanj naj banka uporablja pri 

zavarovanju svoje izpostavljenosti do posojilojemalcev. 

 

Temeljna ugotovitev magistrske naloge je, da je najbolj kakovostna oblika zavarovanja še 

vedno stvarno zavarovanje, tj. zavarovanje z nepremičninami in premičninami, zelo 

kakovostno pa je tudi zavarovanje posojil pri zavarovalnici. 

 

Pri izdelavi magistrske naloge za predstavitev in opis značilnosti zavarovanj posojil 

uporabim metodo deskripcije, pri čemer se sklicujem na domačo in tujo literaturo, 
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strokovne revije, letna poročila bank kot tudi informacije, dosegljive na spletnih straneh 

organizacij, ki se ukvarjajo s tematiko tega magistrskega dela. Obenem uporabim tudi 

lastna spoznanja in izkušnje pri delu v banki s pravnimi osebami. Skupaj z analizo 

sekundarnih podatkov razširim dosežena lastna spoznanja in jih podam na pregleden in 

razumljiv način. 

 

V uvodu magistrske naloge poskušam predstaviti proučevano problematiko in opredeliti 

načrt naloge. Nato magistrsko nalogo razdelim na 3 večja, vsebinsko zaokrožena poglavja. 

V prvem poglavju opišem finančne institucije, kjer natančneje predstavim zavarovalnice in 

banke. V drugem poglavju predstavim tveganja v bankah, natančneje opredelim in 

predstavim kreditno tveganje. Znotraj tega poglavja opišem probleme, s katerimi se sooča 

realni sektor med sedanjo finančno in gospodarsko krizo, ravno tako pa strnjeno 

predstavim tudi probleme bank med krizo. Tretje poglavje vsebuje podroben opis možnih 

načinov zavarovanja posojil, odobrenih pravnim osebam. Podrobneje se dotaknem 

predvsem najpogosteje uporabljenih načinov zavarovanj posojil, to so zavarovanje z 

zastavo nepremičnin, zavarovanje s premičninami, terjatvami, vrednostnimi papirji, 

enotami investicijskih skladov, denarnimi sredstvi (depoziti), poroštvom, garancijo ter 

zavarovanje pri zavarovalnici. Sledita sklep ter seznam literature in virov. V sklepu 

povzamem najpomembnejše ugotovitve, ki lahko tako bankam kot podjetjem predstavljajo 

koristno podlago pri odločitvah o zavarovanju posojil. 

 

1 FINANČNI POSREDNIKI 

 

Finančni trg omogoča prenos finančnih presežkov od celic s finančnimi presežki na celice 

s finančnimi primanjkljaji. Pri tem v najširšem smislu finančnega trga le-tega delimo na 

denarni trg in trg kapitala (Ribnikar, 2003, str. 196). Učinkovit finančni sistem zagotavlja 

takšen prenos prihrankov, da so ti kar najbolj ekonomsko učinkovito uporabljeni. S tem se 

veča premoženje in potrošnja varčevalcev, investitorjev in celotne ekonomije (Mramor, 

1993, str. 65). Finančni trg ima pomembno funkcijo v ekonomiji, saj transformira in 

omogoča prenos sredstev od ljudi, ki imajo sredstva, k ljudem, ki jim primanjkuje sredstev 

za proizvodne naložbe. S tem prispeva k večji proizvodnji in učinkovitosti v celotnem 

gospodarstvu. Ravno tako neposredno izboljšuje dobro počutje potrošnikov z 

omogočanjem večje potrošnje (Mishkin & Eakins, 1998, str. 14, 15). 

 

Na finančnem trgu nastopajo finančne institucije, tj. podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi 

posli v najširšem pomenu in prodajajo finančne storitve. Kot kaže Slika 1, finančne 

institucije delimo na druge oziroma agentske finančne institucije (institucije trga 

vrednostnih papirjev) ter na finančne posrednike. Posebnost finančnih institucij je, da 

imajo na aktivi svoje bilance predvsem finančno premoženje, na pasivi pa predvsem 

dolgove. Finančne posrednike delimo na depozitne finančne posrednike (banke, hranilnice 

itd.) in na nedepozitne finančne posrednike. Slednji se delijo na pogodbene finančne 
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posrednike, kot so zavarovalnice in pokojninski skladi ter na investicijske finančne 

posrednike (Ribnikar, 2003, str. 226–229). 

 

Slika 1: Finančne institucije 

 

 
 

 

Vir: I. Ribnikar, Monetarna ekonomija I, 2003, str. 229. 

 

Za finančne institucije je značilno, da lahko transformirajo oziroma preoblikujejo ročnost 

sredstev. Na eni strani namreč zbirajo prihranke, na drugi strani pa odobravajo tudi zelo 

dolgoročna posojila (Ribnikar, 2003, str. 170, 171). Najbolj znani finančni posredniki so 

banke. V Združenih državah Amerike so zavarovalnice pri dolgoročnem financiranju 

podjetij skorajda pomembnejše od bank, saj imajo na strani aktive svoje bilance stanja 

veliko dolgoročnih obveznic podjetij. So torej množični investitorji v podjetniške 

obveznice, večino denarja za nakup obveznic pa pridobijo iz prodaje zavarovalnih polic 

(Brealey & Myers, 2003, str. 393). 

 

Banke so finančne institucije, ki zbirajo depozite in pod določenimi pogoji nudijo posojila. 

Pod pojmom banke združujemo družbe kot so poslovne banke, hranilnice in posojilna 

združenja, vzajemne depozitne banke in kreditne institucije (Mishkin & Eakins, 1998, str. 

8). Za vse banke je bolj ali manj značilno, da sprejemajo vrsto različnih vlog, ki se 

razlikujejo glede na določene značilnosti (ročnost, donosnost, zavarovanje itd.). 

Zavarovalnice pa zbirajo prihranke varčevalcev s pomočjo premij, ki so med njimi in 

varčevalci oziroma zavarovanci pogodbeno določene (Mramor, 1993, str. 91, 94). 

 

Pomemben vidik finančnih trgov so asimetrične informacije, to pomeni, da ima ena stran 

nezadostno znanje o drugi udeleženi strani v transakciji, za sprejemanje točnih odločitev. 

Prisotnost asimetričnih informacij vodi v napačno izbiro in problem moralnega tveganja. 

Finančne institucije 

Finančni posredniki Institucije trga vrednostnih papirjev  

(posredniki pri trgovanju z vrednostnimi 

papirji, investicijski bankirji …) 

Depozitni finančni posredniki  

(/komercialne/banke, hranilnice …) 

Nedepozitni finančni posredniki 

Pogodbeni finančni posredniki  

(zavarovalnice, pokojninski skladi …) 

Investicijski finančni posredniki  

(investicijski skladi …) 
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Napačna izbira se pojavi pred  izvršitvijo transakcije. Potencialno večje kreditno tveganje 

je pri tem na strani tistih, ki najbolj aktivno iščejo posojila. Moralno tveganje pa se pojavi 

po transakciji. Posojilodajalec tvega, da bo posojilojemalec vključen v nezaželene 

aktivnosti, saj ob tem obstaja manjša verjetnost poplačila posojila. Posojilojemalec ob 

prejemu posojila sprejme večje tveganje z večjim donosom, s tem pa tudi večje tveganje 

izgube (Mishkin & Eakins, 1998, str. 297). 

 

1.1 Zavarovalnice 

 

Boncelj (1983, str. 13, 273) opredeljuje zavarovanje kot ustvarjanje gospodarske varnosti z 

izravnavanjem gospodarskih nevarnosti. Bolj ko je narodno gospodarstvo razvito, bolj je 

potrebno in razvito tudi zavarovanje, ki se sicer razvija hitreje od narodnega gospodarstva. 

Zaradi številnih novih nevarnosti je več gospodarske škode, posledično pa se s tem razvija 

zavarovalna zavest in potreba po gospodarski varnosti. Kot navajata Filipič in Markovič-

Hribernik (1998, str. 142), je pomen škodnega zavarovanja v povečanju gospodarske 

varnosti z gotovostjo, da bo v primeru uresničitve gospodarske nevarnosti, ki je predmet 

zavarovanja, mogoče v celoti ali bolje obvladati neugodne finančne posledice v primeru 

gospodarske škode. 

 

Gospodarska nevarnost je jedro zavarovanja. Zavarovanje brez gospodarske nevarnosti ni 

mogoče in tudi ni potrebno. Opredeljena je kot možnost škode na posameznih nevarnostnih 

objektih in njeno uresničevanje v množici nevarnostnih objektov. Pri tem je nevarnostno 

stanje opredeljeno kot stanje, v katerem so nevarnostni objekti in nevarnostni subjekti. To 

stanje se nato konkretizira v množici nevarnostnih objektov in v nevarnostnih dogodkih, 

saj se v njem uresničuje gospodarska nevarnost oziroma škodni dogodek. Posledica 

nevarnostnega dogodka je namreč gospodarska škoda, ki je vsako neugodno, 

protigospodarsko in slučajno zmanjšanje ali nezvečanje individualnega premoženja 

(Boncelj, 1983, str. 45, 46, 59). 

 

Prvi člen Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 99/2010-UPB7, v nadaljevanju ZZavar) 

določa, da je zavarovalnica pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila 

dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. 

Zavarovalnice se podobno kot banke ukvarjajo s transformiranjem ene vrste sredstev v 

drugo (Mishkin & Eakins, 1998, str. 458). Iz vplačanih premij oblikujejo rezerve, ki služijo 

kot osnova za izplačilo odškodnin. Zavarovalnice rezerve nalagajo v nakup obveznic in 

nepremičnin, lahko pa dajejo tudi hipotekarne kredite podjetjem. Narava izplačevanja 

odškodnin zavarovalnicam namreč omogoča bistveno dolgoročnejše naložbe kot bankam 

(Filipič & Markovič-Hribernik, 1998, str. 142). 

 

Za tekoče izpolnjevanje svojih obveznosti mora zavarovalnica oblikovati rezervacije. 

Sredstva rezerv morajo biti varno in donosno naložena, pri plasiranju le-teh pa mora 
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zavarovalnica upoštevati načelo varnosti, načelo plačilne sposobnosti in načelo 

rentabilnosti (Filipič & Markovič-Hribernik, 1998, str. 142, 143). 

 

Poglavitna dajatev zavarovalnic so, kot rečeno, odškodnine, poglavitna storitev 

zavarovalnic pa je ustvarjanje gospodarske varnosti. To je gotovost, da bo morebitna škoda 

nadomeščena z zavarovanjem. Zato je v zavarovanju najpomembnejše ustvarjanje 

gospodarske varnosti, odškodnine pa jo kot njen zunanji izraz uresničujejo (Boncelj, 1983, 

str. 231, 232). 

 

Zavarovalnice se ukvarjajo s sprejemanjem tveganj v zameno za pristojbine, imenovane 

premija. Pravne in fizične osebe plačujejo premije za zavarovanje ker so tveganju 

nenaklonjene. Tako raje plačajo zavarovalno premijo, kot pa sprejmejo tveganje izgube ali 

bistvenega zmanjšanja svojega premoženja. Z zavarovanjem z gotovostjo vedo, kakšno bo 

njihovo prihodnje premoženje, tj. njihovo trenutno premoženje, zmanjšano za zavarovalno 

premijo (Mishkin & Eakins, 1998, str. 445). 

 

Zavarovalniške finance so pomemben del ekonomike zavarovalnic. Slednje zbirajo 

prihranke varčevalcev v obliki premij, s katerimi si varčevalci v skladu z zavarovalno 

pogodbo zagotovijo prejem odškodnine v primeru nezgod, telesnih poškodb, smrti in 

nesreč, ki bi finančno prizadele njihovo premoženje. Ob tem glede na predmet zavarovanja 

ločimo življenjska zavarovanja in škodna oziroma premoženjska zavarovanja (Filipič & 

Markovič-Hribernik, 1998, str. 142). 

 

Ko se na primer podjetje zavaruje, preprosto prenese tveganje na zavarovalnico. 

Zavarovalnice imajo pri upravljanju tveganj prednosti, saj imajo prvič izkušnje pri 

zavarovanju podobnih tveganj, ocenjevanju izgub in določanju cen za določeno tveganje. 

Drugič so usposobljene za nudenje nasvetov glede zmanjševanja tveganj, za upoštevanje 

nasvetov pa podjetjem znižujejo plačilo premij. Tretjič lahko zavarovalnice znižajo 

tveganje z držanjem velikega, razpršenega portfelja zavarovalnih polic. Seveda pa 

zavarovalnice ne morejo razpršiti vseh makroekonomskih tveganj (Brealey & Myers, 2003, 

str. 756). 

 

V zavarovalništvu moramo poznati udeležence, in sicer plačnika, na katerega preide 

poglavitna zavarovalčeva dolžnost plačila premije ter upravičenca, na katerega preide 

poglavitna zavarovalčeva pravica do odškodnine. V zavarovanju stvari in v zavarovanju 

premoženja sta zavarovanec in upravičenec neločljivo zvezana v eni in isti osebi. V 

zavarovanju oseb pa je zavarovanec tista oseba, ki je nevarnostni objekt, zaradi česar sta tu 

zavarovanec in upravičenec lahko različni osebi (Boncelj, 1983, str. 23).  

 

Storitve zavarovalnic poleg fizičnih oseb, kot že rečeno, uporabljajo tudi pravne osebe. 

Slednje se odločajo za raznovrstna zavarovanja, med drugim tudi za kreditna zavarovanja 

oziroma zavarovanja posojil. Drugi člen ZZavar opredeljuje kreditno zavarovanje kot 
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zavarovanje, ki krije nevarnost neplačila zaradi nesolventnosti ali drugih dogodkov, 

izvozna posojila in druge nevarnosti, povezane z izvozom, trgovino in vlaganji na tujih in 

domačih trgih, posojila z obročnim odplačevanjem, hipotekarna in lombardna posojila, 

kmetijska posojila ter druga posojila. 

 

V letu 2010 je na poslovanje zavarovalnic vplivala negotovost na kapitalskih trgih, saj je 

zniževala zanimanje za zavarovalne produkte z naložbenim tveganjem. Zaradi nižje 

gospodarske aktivnosti se je zmanjšalo povpraševanje po bančnih posojilih, kar je pri 

zavarovalnicah povzročilo nižje povpraševanje po zavarovanjih. Razsežnosti finančno-

gospodarske krize so se tako odrazile z zamikom. Zaradi omenjenega in pa zaradi nizkih 

donosov na kapitalskih trgih so zavarovalnice več pozornosti namenile učinkovitemu 

upravljanju tveganj. 

 

1.2 Banke 

 

Banke veljajo za najpomembnejše finančne institucije. Od drugih institucij se razlikujejo 

predvsem po sestavi sredstev in obveznosti. Poslovne banke na strani pasive svoje bilance 

stanja knjižijo več vrst nedepozitnih virov sredstev, medtem ko so njihova posojila 

obsežnejša in vključujejo tako potrošniška, poslovna oziroma komercialna in hipotekarna 

posojila. Obenem so poslovne banke močneje regulirane (Saunders & Millon Cornett, 

2006, str. 27). 

Banke so glavni finančni posredniki med varčevalci oziroma gospodarskimi celicami s 

finančnimi presežki in investitorji oziroma gospodarskimi celicami s finančnimi 

primanjkljaji. Prenos sredstev se večinoma pojavlja v obliki posojil. Prav zaradi tega so 

banke izpostavljene različnim vrstam tveganj, med katerimi je najpomembnejše kreditno 

tveganje. Ker se tveganjem ni moč izogniti v celoti, mora banka voditi takšno politiko, da 

so tveganja čim manjša. 

Za banke je značilno, da sprejemajo vloge na vpogled. Poleg tega se banke zadolžujejo še z 

drugimi načini, na primer z izdajanjem vrednostnih papirjev ter sprejemanjem posojil. Na 

tej osnovi nato dajejo posojila. Posledično imajo nasproti obveznostim s trdno nominalno 

vrednostjo tvegane naložbe. Največji skrbi bank se pri tem pojavljata ustrezna velikost 

kapitala in ustrezne naložbe ter likvidnost (Ribnikar, 2003, str. 244, 245). 

Filipič in Markovič-Hribernik (1998, str. 132) navajata, da morajo banke pri svojem 

poslovanju upoštevati 3 temeljna načela bančnega poslovanja, in sicer načelo likvidnosti, 

rentabilnosti in varnosti. 

 

Načelo likvidnosti oziroma zlato bančno pravilo pomeni skladnost med rokom sredstev in 

rokom naložb. Po tem načelu bi morala banka kratkoročne vire sredstev plasirati le v 

kratkoročne naložbe, dolgoročne vire sredstev pa v dolgoročne naložbe. Če se banka 
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omenjenega pravila ne drži, lahko postane nelikvidna. Kljub temu bilance bank niso vedno 

tako strukturirane. In ker je planiranje kratkoročnih sredstev na dolgi rok vedno povezano z 

določeno negotovostjo, morajo banke oblikovati ustrezne rezervacije (Filipič & Markovič-

Hribernik, 1998, str. 132, 133). Likvidnost bank je pomembna tako za banke same kot tudi 

za celotno gospodarstvo, saj nelikvidna banka ne sme opravljati plačil, dajati in obnavljati 

posojil, odpirati akreditivov in izdajati jamstev. Pri ohranjanju likvidnosti bank igra 

pomembno vlogo centralna banka (Avmedoska, 2005, str. 6). 

  

Rentabilnost oziroma dobiček je motiv poslovanja bank in je eden od osnovnih načel 

poslovanja. Banke ga realizirajo predvsem z doseganjem najvišje možne razlike med 

aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami. Ker pa imajo pri svojem poslovanju tudi druge 

prihodke in stroške, poslujejo tudi po načelu ekonomičnosti, tj. da z najmanjšimi stroški 

dosegajo optimalne rezultate poslovanja (Filipič & Markovič-Hribernik, 1998, str. 137). 

 

Pri svojem poslovanju oziroma kreditiranju se banke srečujejo s problemom napačne izbire 

in moralnim tveganjem (Mishkin, 1998, str. 507). Problem napačne izbire izhaja iz 

predpostavke, da običajno slabi posojilojemalci največ povprašujejo po posojilih. Obenem 

imajo podjetja, ki želijo investirati v zelo tvegane in hkrati visoko donosne projekte, velike 

potrebe po finančnih sredstvih. Zaradi tveganja projektov pa obstaja velika možnost, da 

posojenih sredstev ne bodo sposobni vrniti. S problemom moralnega tveganja se banke 

srečujejo po odobritvi posojila. Po prejemu posojila obstaja namreč večja nevarnost, da bo 

posojilojemalec sredstva vložil v tvegane investicijske projekte, ki obetajo visoke donose. 

Večje tveganje pa je seveda povezano z manjšo verjetnostjo, da bo dolg do banke poplačan 

v celoti in v dogovorjenem roku. 

 

Banke morajo skrbeti, da je vlaganje sredstev pri njih zagotovljeno z minimalnim 

tveganjem. Čim večjo varnost vlog bo banka zagotovila vlagateljem, tem več bo lahko 

zbrala kreditnih sredstev. Kako pomemben dejavnik je varnost, se vidi tudi po tem, da v 

nekaterih gospodarskih sistemih države prevzamejo jamstvo za vloge (Filipič & Markovič-

Hribernik, 1998, str. 134). 

 

2 TVEGANJA V BANČNEM POSLOVANJU 

 

Finančne institucije so zelo podvržene raznim tveganjem. Poslovne banke so še najbolj 

podvržene kreditnemu tveganju, saj sta čas nastanka terjatve in izpolnitev le-te ločena. 

Banke, ki se ukvarjajo s kreditiranjem, skušajo kreditno tveganje med drugim zmanjšati 

tudi z zavarovanjem svojih terjatev.  

 

Določene banke v Sloveniji, izbrane s strani Banke Slovenije, vsako leto odgovarjajo na 

anketo o izpostavljenosti petim vrstam tveganj za obdobje enega leta. V letih po izbruhu 

finančno-gospodarske krize se je na podlagi analize ankete pokazalo močno povečanje 



 9 

tveganja makroekonomskega okolja (glej Sliko 2). Iz podatkov ankete je moč razbrati, da 

se je v letu 2010 močno povečalo tveganje, povezano s strategijami bank, na račun 

zmanjšanja drugih tveganj. Banke slednje pojasnjujejo z zaskrbljenostjo nad učinkovitostjo 

poslovanja ter tveganjem ugleda. Med vsemi tveganji še vedno prevladujeta tveganje 

makroekonomskega okolja in kreditno tveganje zaradi nadaljevanja slabšanja poslovnih 

rezultatov podjetij in počasnega gospodarskega okrevanja. Pri tem je kreditno tveganje 

močneje izraženo, deloma tudi zato, ker je močneje povezano s tveganji nepremičninskega 

trga. Tudi za leto 2011 so banke ocenile naraščanje kreditnega tveganja in tveganja 

nepremičninskega trga. Tretje najpomembnejše tveganje pa ostaja tveganje finančnih 

trgov, ki se je sicer glede na leto 2009 malo zmanjšalo. Med razlogi zanje banke navajajo 

pričakovane spremembe obrestnih mer, otežen dostop do finančnih virov, likvidnost trgov 

in gibanje tečajev (Banka Slovenije, 2011a, str. 76). 

 

Slika 2: Primerjava rezultatov anket bank, izvedenih v letih 2007–2011, o glavnih 

tveganjih za leto vnaprej (v odstotkih) 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 77, slika 5.19. 

 

Tveganje je opredeljeno kot nezmožnost, da bi pravilno napovedali prihodnji tok dogodkov 

oziroma neusklajenost načrtovanih in realiziranih rezultatov poslovanja (Mramor, 1993, 

str. 372). Vsaka banka vodi svojo politiko upravljanja s tveganji, pri čemer mora tveganja 

zaznati, jih meriti in omejiti na sprejemljivo raven (Makarovič, 2001, str. 1).  

 



 10 

ZBan-1 v 108. členu opredeljuje upravljanje s tveganji, ki obsega ugotavljanje, merjenje 

oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o 

tveganjih, ki jim banka je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju.  

 

Banke se pri svojem poslovanju tveganjem ne morejo izogniti, saj le-ta izhajajo iz temeljne 

funkcije bank. Soočajo se s številnimi tveganji, kot so tveganje spremembe obrestne mere, 

tržno tveganje, kreditno tveganje, tveganje zunajbilančnega poslovanja, likvidnostno 

tveganje, tveganje spremembe deviznega tečaja, operativno tveganje in deželno tveganje 

(Millon Cornett & Saunders, 2003, str. 138). Izmed navedenih je za banke 

najpomembnejše kreditno tveganje (Bessis, 2002, str. 13). To je tveganje, da 

posojilojemalec ne bo poravnal svojih zapadlih posojilnih obveznosti delno ali v celoti. 

Zato je učinkovito upravljanje tveganj način, ki bankam omogoča likvidnost, solventnost 

in donosnost. Upravljanje kreditnega tveganja je ena najpomembnejših funkcij v banki, saj 

lahko že neplačilo zapadlih posojilnih obveznosti s strani manjšega števila večjih 

komitentov banko pripelje v nevarnost. 

 

Likvidnostno tveganje je nevarnost, da banka ne bo zmožna izplačati zahtevanega zneska. 

Nevarnost se lahko pojavi ob nepredvidenih zahtevkih oziroma dvigih vlog in gotovine (t.i. 

naval na banko), saj banka razpolaga le z nujno potrebno količino gotovine za običajno 

poslovanje. 

 

Tveganje spremembe obrestne mere je razlika med bančnimi naložbami, za katere je 

določena trdna (ali spremenljiva) obrestna mera, nasproti vlogam ter dolgovom banke, za 

katere je določena trdna (ali spremenljiva) obrestna mera (Ribnikar, 1994, str. 210). 

Saunders (1994, str. 73–75) pri tem razlikuje med tveganjem refinanciranja in tveganjem 

reinvestiranja. Tveganje refinanciranja pomeni, da je ročnost sredstev relativno daljša od 

ročnosti obveznosti, zato se lahko zgodi, da bodo stroški novih virov višji od donosov 

obstoječih naložb. Tveganje reinvestiranja pa pomeni, da je ročnost sredstev relativno 

krajša od ročnosti obveznosti, zato se lahko zgodi, da bodo donosi novih naložb nižji od 

stroškov obstoječih virov. 

 

Tveganje spremembe deviznega tečaja obstaja, kadar ima banka odprte pozicije v tujih 

valutah (višina sredstev v določeni tuji valuti ni enaka višini obveznosti v isti valuti). 

Ribnikar (1994, str. 210) navaja, da je podobno kot pri spremembi obrestnih mer tudi pri 

spremembi deviznih tečajev pomembnejša od absolutne relativna sprememba, in sicer ali 

se je neto povečalo premoženje banke ali njeni dolgovi. To je odvisno od tega, ali ima 

banka neto terjatve ali neto dolgove v tujem denarju in ali se vrednost le-teh povečuje 

oziroma zmanjšuje. 

 

Tržno tveganje pomeni, da bodo spremenjene tržne razmere povzročile banki izgubo 

sredstev. Nevarnost se pojavi pri trgovanju s sredstvi in obveznostmi kot posledica 

sprememb v obrestnih merah, deviznih tečajih in drugih cenah sredstev in virov (Saunders, 
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1994, str. 75). Ribnikar (1994, str. 210) navaja, da se tržno tveganje nanaša predvsem na 

vrednostne papirje. Njihova tržna vrednost se spreminja v nasprotni smeri od spremembe 

tržne obrestne mere, klub temu da se ne spremeni kreditna tveganost teh papirjev pri 

investitorjih. Pri tem se mora ustrezno spremeniti njihova tržna cena, saj se mora 

spremeniti zahtevana pričakovana donosnost omenjenih papirjev. 

 

Deželno tveganje je del kreditnega tveganja, kadar je dolžnik tujec (posameznik, podjetje 

ali država) in ne izpolni prevzetih obveznosti zaradi določenih državnih ukrepov (na 

primer prepoved plačevanja v določeni valuti). Deželno tveganje tako predstavlja 

nezmožnost izterjave terjatev v drugih državah. 

 

Izvenbilančno tveganje izhaja iz bančne aktivnosti, ki pogojno, v primeru realizacije 

potencialne obveznosti ali terjatve, predstavlja izpostavljenost posameznim vrstam 

tveganja (na primer unovčenje garancije). 

 

Tveganje nesolventnosti je nevarnost nezadostnega kapitala za pokrivanje izgub, ki 

nastanejo zaradi padca vrednosti sredstev v primerjavi z obveznostmi. Sredstvom lahko 

pade vrednost zaradi vseh prej naštetih tveganj.  

 

Operativno tveganje je nevarnost posredne ali neposredne škode, ki izhaja iz neprimernih 

ali pomanjkljivih notranjih procesov, ljudi ali sistema ali izvira iz zunanjih dogodkov 

(Šker, 2002, str. 271). Dogodki, ki izhajajo iz operativnega tveganja, lahko pomembno 

negativno vplivajo na finančni položaj banke, kot so izguba osnovnih sredstev, tožbe iz 

odgovornosti in škoda zaradi slabega imena. Z razvojem informacijsko podprtih procesov 

pomen tega tveganja še narašča (Škorjanc, 2003, str. 14–16). Najpomembnejši vrsti 

operativnega tveganja sta zatajitev notranje kontrole in upravljanja v podjetju. Taki motnji 

lahko povzročita finančno izgubo zaradi napake, prevare oziroma neopravljanja nalog v 

predpisanih rokih, ali pa ogrožata interese banke na kakšen drugačen način. V poslovni 

banki operativno tveganje povzročajo uslužbenci, ki odobravajo posojila, ali drugi 

zaposleni, ki prekoračijo svoja pooblastila in svoje delo opravljajo na nemoralen ali tvegan 

način (Borak, 1998, str. 20). 

 

Kreditno tveganje pa predstavlja nevarnost, da posojeni denar ne bo vrnjen v 

dogovorjenem roku in/ali višini. Vzrok za nevračilo je lahko nepripravljenost ali 

nesposobnost dolžnika. Kot navaja Šalamun (2009, str. 7), se lahko tveganje upravlja na 

več načinov, in sicer z odpravo, zmanjšanjem, prenosom in sprejemom tveganj. 

Zmanjšanje tveganja vključuje aktivnosti, s katerimi zmanjšamo verjetnost finančne 

izgube. Primer so različne preventivne aktivnosti. Pri tem je zmanjšanje tveganja pogosto 

povezano z določenimi stroški, zaradi česar je treba iskati optimalno razmerje med 

vloženimi sredstvi in zmanjšanim tveganjem.   
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Najpogostejši primer prenosa tveganja je prenos aktivnosti, povezanih s tveganjem, na 

zunanjega izvajalca ter zavarovanje za primer finančne izgube pri ustrezni instituciji, tj. 

zavarovalnici (Šalamun, 2009, str. 7). 

 

Upravljanje tveganj pomeni proces, s katerim podjetja stalno zagotavljajo, da so njihovi 

poslovni procesi usklajeni z njihovimi strateškimi cilji s pomočjo stalne spremljave svoje 

izpostavljenosti do različnih vrst tveganj. Slednje jim omogoča dobre in hitre odločitve pri 

iskanju novih poslovnih priložnosti in z njimi povezanimi tveganji. Uspešno upravljanje 

tveganj zagotavlja stalno povečevanje ekonomske vrednosti in trajno uspešnost družbe v 

spreminjajočem se okolju. 

Cilj upravljanja tveganj v banki, ki vključuje jasen organizacijski ustroj, učinkovit proces 

upravljanja tveganj ter ustrezen sistem notranjega nadzora, je minimizacija tveganj pri 

uresničevanju načrtovanih rezultatov ter optimalna poraba regulatornega in notranjega 

kapitala. 

Največji pomen pri upravljanju kreditnega tveganja pa ima zavarovanje posojil. Osnovni 

namen zavarovanja posojil je zmanjšanje kreditnega tveganja, saj mora banka pri vsakem 

novem kreditiranju računati na možnost izpada vračila posojil in plačila obresti. 

Zavarovanje predstavlja sekundarni vir plačila, če posojilojemalec ne bi želel oziroma ne 

bi bil sposoben poravnati zapadlih obveznosti v pogodbenem roku. Kakšno zavarovanje bo 

banka od posojilojemalca zahtevala, je med drugim odvisno od bonitetnega razreda 

posojilojemalca, njegovega trenutnega poslovanja ter namena in ročnosti posojila. 

Vrednost zavarovanja mora biti določena v takšni višini, da krije glavnico posojila, obresti 

ter vse morebitne stroške. 

 

2.1 Kreditno tveganje 

 

Kreditno tveganje pomeni tveganje, da terjatve banke ne bodo poplačane na dan dospetja 

oziroma ne bodo poplačane po njihovi celotni vrednosti. Ob realizaciji slednjega bo banka 

utrpela izgubo, v izogib temu pa z zavarovanjem terjatev zmanjšuje višino izgube v 

primeru dogodka neplačila. V nobenem primeru pa zavarovanje ne sme nadomestiti ocene 

posojilojemalčeve plačilne sposobnosti. 

 

Kendall Robin (1998, str. 119) opredeljuje kreditno tveganje kot verjetnost, da bo 

transakcija z nasprotno stranko zaradi njene nezmožnosti poravnave svojih finančnih 

obveznosti neizvršena. Brealey in Myers (2003, str. 809) opredeljujeta tveganje kot 

možnost, da posojilojemalec ne bo mogel ali ne bo hotel poravnati svojih pogodbenih 

obveznosti ob zapadlosti in v skladu s sklenjeno pogodbo. 

 

Kreditno tveganje je mogoče obravnavati kot proces s spremenljivkami, kot so 

neizpolnjevanje obveznosti, posojilna izpostavljenost in izguba ob neplačilu. Kot navajata 
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Saunders in Millon Cornett (2006, str. 162), kreditno tveganje nastane zaradi možnosti, da 

obljubljeni denarni tokovi po finančnih terjatvah, kot so obveznice in posojila, ne bodo v 

celoti poravnani. Splošno gledano vse finančne institucije spremljajo ista tveganja. Kljub 

temu pa so finančne institucije, ki dajejo posojila ali kupujejo obveznice z daljšim rokom 

zapadlosti, bolj izpostavljene tveganjem kot pa finančne institucije, ki dajejo posojila ali 

kupujejo obveznice s krajšo zapadlostjo. Zato so banke, hranilnice in posojilnice ter 

življenjske zavarovalnice veliko bolj izpostavljene kreditnemu tveganju kot pa institucije 

denarnega trga (na primer vzajemni skladi). Če bi bile vse finančne terjatve in obveznosti 

poplačane v celoti ob zapadlosti, bi finančne institucije vedno dobile povrnjeno celotno 

posojilo, skupaj z obrestmi. To pomeni, da ne bi občutile kreditnega tveganja. Če pa 

posojilojemalec propade, finančne institucije tvegajo, da ne bodo dobile povrnjenega 

zneska posojila in pripadajočih obresti. Zato je ključna vloga finančnih institucij pregled in 

spremljanje posojilojemalcev ter že odobrenih posojil za zagotovitev najmanj tveganih 

posojil. 

 

Vse od izbruha finančno-gospodarske krize se je kakovost posojilnega portfelja bank 

poslabševala. Kljub postopnemu oživljanju gospodarstva kreditiranje slednjega s strani 

bank še vedno stagnira. Podjetja so pričela vire financiranja iskati predvsem v tujini, s 

čimer domače banke izgubljajo možnosti za večje dobičke in izboljšanje kakovosti 

posojilnega portfelja. Slednji se poslabšuje tudi zaradi nadaljnjega povečevanja 

izpostavljenosti bank do dejavnosti, katerih likvidnostni položaj se slabša in ki ne kažejo 

znakov gospodarskega oživljanja. Pri bankah v večinski tuji lasti je struktura posojilnega 

portfelja ugodnejša. Boljša struktura posojilojemalcev pri bankah v večinski tuji lasti kaže 

na hitrejšo izterjavo slabih posojil. Pri domačih bankah pa, ravno nasprotno, daljše zamude 

hitreje naraščajo, kar nakazuje na nadaljnje poslabševanje kakovosti portfelja (Košak et al., 

2010, str. 26). 

 

Ker lahko finančne institucije največ izgubijo ravno na račun danih posojil, morajo zbirati 

in selekcionirati informacije o posojilojemalcih, katerih terjatve držijo v svojih portfeljih. 

Zato strategija upravljanja kreditnega tveganja neposredno vpliva na dobiček in tveganje 

posojilnih portfeljev (Saunders & Millon Cornett, 2006, str. 164). 

 

Ena od prednosti finančnih institucij je razpršitev kreditnega tveganja z uporabo zakona 

velikih števil preko svojega investicijskega portfelja. Učinek razpršitve tveganja pa je 

zmanjšanje možnosti slabih izidov portfelja (Saunders & Millon Cornett, 2006, str. 164). 

 

Šubelj (2000, str. 7) navaja naslednje dejavnike kreditnega tveganja: 

 

 mednarodno okolje: neugodni politični dogodki, neugodna sprememba menjalnih 

tečajev, gibanje uvoza in izvoza; 
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 domače okolje: neugodna gospodarska in tržna gibanja, sprememba ekonomske 

politike, propad sistema zavarovanj, politični in izredni dogodki, elementarne 

nesreče; 

 panoga: motnje v običajnih komercialnih postopkih, sprememba tehnologije, 

konkurenca, povečana pogajalska moč dobaviteljev in kupcev, insolventnost kupcev, 

predpisi, razpoložljivost in cenovna nihanja surovin; 

 podjetje: dolgoročna plačilna nesposobnost, slab menedžment, pomanjkljiv sistem 

finančnega nadzora, slaba finančna politika, slaba organizacijska struktura, slabo 

upravljanje z obratnim kapitalom, napačne strateške usmeritve, težave z novimi 

projekti oziroma proizvodi, kadrovske spremembe, odnosi med vodstvom in 

zaposlenimi ter odnosi med zaposlenimi. 

 

Pri posojanju sredstev je vedno prisotno tveganje, da posojilo ne bo vrnjeno. To tveganje je 

večje v času gospodarske recesije ter kadar posojilojemalec ne čuti moralne obveznosti 

vrnitve posojila. V času, v katerem mora biti posojilo vrnjeno, se lahko spremenijo pogoji 

poslovanja posojilojemalca ali pa slednji ne doseže pričakovanih rezultatov poslovanja. 

Obenem se lahko spremeni poslovna politika v podjetju in se zamenja vodstvo podjetja. 

Zato je tveganje pri dolgoročnem posojilu večje kot pri kratkoročnem posojilu.  

 

Najpomembnejše pri obvladovanju kreditnega tveganja je ocena komitenta in ocena 

njegove zmožnosti vračila posojila. Na ta način lahko banka, skupaj s preteklimi 

izkušnjami s podobnimi komitenti, pričakuje, da določen del posojil ne bo poplačan. Za ta 

del posojilne izpostavljenosti pa mora oblikovati rezervacije (Šubelj, 2000, str. 25). 

 

Bančno upravljanje kreditnega tveganja poteka v različnih fazah odnosa s 

posojilojemalcem, in sicer pred, ob in po sklenitvi pogodbe. V prvi fazi so ključne 

informacije o posojilojemalcu, ki omogočajo objektivno presojo finančnega stanja in 

bonitetno razvrstitev ter določitev zgornje meje zadolževanja oziroma posojilnega limita. 

Banka se pri plačilni sposobnosti posojilojemalca nanaša tako na analizo preteklega in 

trenutnega poslovanja posojilojemalca kot tudi na njegov plan poslovanja v prihodnjih 

letih. Na podlagi tega se določi največja možna ročnost posojila. V drugi fazi je bistveno 

ustrezno oblikovanje posojilne pogodbe, skupaj z določitvijo zavarovanj ter specifičnih 

zavez. Tretja faza pa vsebuje oblike spremljanja posojilojemalca z vidika rednosti 

odplačevanja posojila in drugih pomembnih podatkov, ki vplivajo na plačilno sposobnost 

oziroma potrebo po oblikovanju in spreminjanju obsega rezervacij in oslabitev. 

 

Temelj uspešnega upravljanja kreditnega tveganja, ki je lahko najbolj pogubno za bančno 

poslovanje, je med drugim kakovostna analiza plačilne sposobnosti posojilojemalca. Banka 

mora pred odobritvijo vsakega posojila oceniti, v kolikšni meri je posojilojemalec 

sposoben izpolnjevati obveznosti do banke. Poleg tega mora ves čas trajanja posojilnega 

razmerja spremljati rednost poravnavanja pogodbenih obveznosti posojilojemalca ter 

kvaliteto zavarovanja posojila (Gogić, 2001, str. 44). 
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Določitev limita izpostavljenosti oziroma zgornje meje zadolževanja posameznega 

posojilojemalca ima namen zajezitve izpostavljenosti banke do določenega posojilojemalca 

in koncentracije posojilne izpostavljenosti. Določitev limita izpostavljenosti pomeni 

določitev maksimalne izpostavljenosti tveganju, ki jo banka še smatra za sprejemljivo v 

poslovanju s posameznim posojilojemalcem. Slednje opredeljujeta namen in splošna 

ekonomska moč posojilojemalca (Gogić, 2001, str. 12, 13). 

 

Tveganja pri posojilnih poslih ni mogoče v celoti odpraviti, mogoče pa ga je zmanjšati z 

uveljavljanjem strogih posojilnih standardov, s pravilno razpršitvijo tveganj in z 

natančnimi postopki pri zbiranju podatkov, ki zadevajo posojilo in posojilojemalca. Prvi 

obvezni postopek je ugotavljanje posojilojemalčeve plačilne sposobnosti. Naslednji ukrep 

banke je namenska poraba posojila, ki se nadzira preko poslovnega računa 

posojilojemalca, s čimer ima banka pregled tudi nad splošnim poslovanjem 

posojilojemalca. Zavarovanje posojila pa predstavlja še enega pomembnih načinov 

obvladovanje tveganja (Marovt, 2003, str. 15). 

 

Že od leta 2009 je za banke poleg tveganja refinanciranja najpomembnejše kreditno 

tveganje, ki se kaže v obliki zmanjševanja kakovosti posojilnega portfelja bank. Počasnost 

gospodarskega okrevanja in slabe likvidnostne razmere vplivajo na naraščanje zamud pri 

odplačevanju posojil. Dolgotrajna finančno-gospodarska kriza se namreč odraža v vedno 

slabši plačilni disciplini in poslabševanju poslovanja podjetij, tako iz panoge gradbeništva 

in holdingov kot tudi iz drugih, ciklično manj občutljivih panog. Delež nedonosnih terjatev 

na aktivi strani bilance stanja bank in njena pokritost z oslabitvami se bosta še višali. Zato 

bodo banke morale bistveno več pozornosti nameniti izterjavi neporavnanih obveznosti 

posojilojemalcev, in ne samo pospešenemu oblikovanju oslabitev in rezervacij. Slabši 

poslovni rezultat bank, ki je bil v letu 2010 predvsem posledica nizke posojilne rasti, bo 

zaradi naraščajočih stroškov oslabitev in rezervacij še poslabšan. V izogib temu so se 

banke že v letu 2010 usmerile v intenzivnejše kreditiranje manj tveganega segmenta, tj. 

gospodinjstev. Vendar pa je omejeno financiranje nefinančnih podjetij lahko močan 

zaviralni dejavnik hitrejšega okrevanja gospodarstva ter večanja investicij in rasti 

dobičkov. Omenjeno vodi k nadaljnjemu poglabljanju težav s poravnavanjem obveznosti 

podjetij do bank in s tem slabšanja kakovosti posojilnega portfelja bank (Banka Slovenije, 

2011a, str. xiii, 84, 85). 

 

Realizacija kreditnega tveganja bank je bila v letu 2010 pričakovana glede na zaostrovanje 

makroekonomskih razmer, značilnosti poslovanja podjetij in stanja v gospodinjstvih. 

Kakovost naložbenega portfelja bank v letu 2010 se je zmanjšala zaradi 66-odstotne rasti 

nedonosnih terjatev glede na leto poprej. Skladno s tem so banke povečale oslabitve in 

rezervacije ter pokritost razvrščenih terjatev z oslabitvami. Slednje so se povečale na 

4,9 odstotka v letu 2010, v prvih dveh mesecih leta 2011 pa na 5,1 odstotka. Oslabitve in 

rezervacije so do konca leta 2010 dosegle 33-odstotno medletno povečanje. Obenem se je 

v letu 2010 pospešilo prerazporejanje terjatev v slabše in bolj tvegane bonitetne razrede, z 
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verjetnostjo, da bo del teh terjatev prešel med nedonosne terjatve. Delež slednjih (bonitetne 

skupine posojilojemalcev D in E) je do konca leta 2010 narasel za 1,4 odstotne točke na 

3,7-odstotni delež. Do konca meseca februarja leta 2011 pa je omenjeni delež narasel na 

3,9 odstotka razvrščenih terjatev bank oziroma posojilnega portfelja bank. Povečanje 

nedonosnih terjatev bank do nefinančnih podjetij se je najbolj odrazilo pri nefinančnih 

holdingih ter podjetjih iz gradbeništva. Predvsem pri gradbenih podjetij so bile oslabitve in 

rezervacije nadpovprečno visoke. Močno so narasle zamude pri poravnavanju obveznosti 

do bank, ki presegajo 90 dni, saj so se v letu 2010 skoraj podvojile glede na leto 2009 in 

dosegle 12,3 odstotka posojilnega portfelja bank do podjetij. Povečanje zamud je bilo 

najizrazitejše v dejavnostih gradbeništva, informacij in komunikacij ter strokovnih in 

drugih poslovnih dejavnostih. Pri obrtnikih, malih in srednjih podjetjih se bo ob 

nadaljevanju slabšanja likvidnostnih razmer in finančne nediscipline položaj še poslabšal. 

S tem se bo večalo število stečajev, v bilancah bank pa se bodo oslabitve in rezervacije 

povečevale, kar bo še nadalje zmanjševalo poslovni rezultat bank (Banka Slovenije, 2011a, 

str. xvii, 44, 86, 87). 

 

Največje zamude svojih dolžnikov beležijo prav banke, ki so v času pred finančno-

gospodarsko krizo najhitreje povečevale rast posojil. Slednja je bila visoka predvsem v 

dejavnostih, ki se danes srečujejo z najbolj perečimi problemi v poslovanju ter z 

množičnimi insolventnimi postopki. Omenjene težave bank so neposredna posledica 

nezadostno pretehtanih odločitev o dajanju posojil v obdobju hitre gospodarske rasti 

(Banka Slovenije, 2011a, str. 93). 

 

Obdobje finančno-gospodarske krize sovpada z več trendi pri posojilni politiki. To so 

zahteve po bolj kakovostnih zavarovanjih z dosledno upoštevanimi zastavnimi količniki, 

zviševanje oblikovanja oslabitev terjatev in rezervacij za prevzete obveznosti, natančnejša 

in strožja bonitetna obravnava posojilojemalcev ter redno spremljanje odobravanja posojil 

bank. 

 

Banke morajo zaradi kreditnega tveganja računati z možnostjo izpada vračil posojil in 

plačil obresti. Zato sprejemajo razne oblike in ukrepe za zavarovanje posojil. Tako izberejo 

tisto obliko zavarovanja posojil, ki pomeni največjo stopnjo varnosti. Banke zavarujejo 

plačilo celotnih glavnic, obresti in vseh stroškov, povezanih s posojilom. Po potrebi pa 

lahko izberejo tudi več oblik zavarovanja posojila (Razinger, 1999, str. 27). 

 

Zaradi večanja kreditnega tveganja so banke zniževale delež nezavarovanih posojil. Delež 

novih nezavarovanih posojil se je tako v letih 2009 in 2010 zmanjšal s polovice na petino. 

Obenem se je nezavarovani del kreditnega portfelja zmanjšal na 45,4 odstotka (Banka 

Slovenije, 2011a, str. xviii). 
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2.2 Problemi realnega sektorja med svetovno finančno in gospodarsko 

 krizo 

 

Še razmeroma nizke obrestne mere (tako referenčne obrestne mere kot pribitki nanje) v 

letih 2008 in 2009 niso obremenjevale podjetij z odplačevanjem obresti. Zvišanje tržnih 

obrestnih mer pa bo v prihodnje povečalo obremenjenost podjetij s servisiranjem dolga. To 

bo pereč problem zlasti v tistih podjetjih, ki so v zadnjem obdobju najemala dolgoročna 

posojila po spremenljivih obrestnih merah z visokimi pribitki. Naraščajoče obrestne mere 

bi zaradi naraščanja referenčnih obrestnih mer lahko vplivale na poslabšanje likvidnosti 

podjetij oziroma posojilojemalcev, če njihovi dinamiki ne bo sledila tudi rast prihodkov 

(Weiss, 2011, str. 27). 

 

Na slabšanje razmer v gospodarstvu opozarjajo marsikatera dejstva, ki se iz dneva v dan 

bolj konkretizirajo. Tako se je povečalo število podjetij, ki zamujajo pri poplačilu 

posojilnih obveznosti, povečal se je delež izpostavljenosti bank do nerednih plačnikov, 

zvišal se je finančni vzvod podjetij, povečal se je delež posojilnega portfelja bank oziroma 

razvrščene aktive bank, katere odplačevanje poteka z zamudo nad 90 dni, in poslabšala se 

je struktura financiranja podjetij.  

 

Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da se število stečajev hitro povečuje. Tako je še leta 2009 v 

stečaju končalo 276 gospodarskih družb in zadrug ter 53 samostojnih podjetnikov. V letu 

2010 je v stečaju končalo 438 podjetij in zadrug ter 68 samostojnih podjetnikov. Ta 

številka pa je bila v letu 2011 presežena že v prvih desetih mesecih leta. V stečaju je 

namreč končalo 495 podjetij in zadrug ter 77 samostojnih podjetnikov (Vuković & 

Rankov, 2011, str. 19). Omenjeno nam prikazuje tudi Slika 3. 

 

Slika 3: Število začetih postopkov stečaja, prisilne poravnave in likvidacije 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 41, slika 3.15. 
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Poslabševanje kreditnega tveganja je posledica močne povezanosti poslovne verige med 

slovenskimi podjetji. Tako se insolventni postopki v velikih podjetjih hitro širijo na 

poslovne partnerje. Obenem je poslabševanje tako v poslovni verigi kot tudi med podjetji 

iz različnih dejavnosti posledica razmeroma velike izpostavljenosti v obliki kapitalskih 

naložb. Le-te so nastale še v predkriznem obdobju zaradi lastniških konsolidacij. Nadaljnje 

zniževanje vrednosti, tako kapitalskih naložb kot nepremičnin v bilancah podjetij, bi lahko 

še bolj neugodno vplivalo na posojilne sposobnosti podjetij. S slednjim pa bi se že tako 

visok povprečni finančni vzvod še povečal. Posledice krize so se iz gradbeništva in 

poslovanja z nepremičninami razširile na dejavnosti trgovine, informacij in komunikacij, 

finančnega posredništva ter strokovnih in drugih poslovnih dejavnosti. Pri omenjenih 

dejavnostih namreč delež zamud nad 90 dni presega 15 odstotkov njihovih finančnih 

obveznosti. Naraščanje deleža zamud pri odplačevanju posojil, naraščanje kreditnega 

tveganja, povečana plačilna nedisciplina, naraščanje števila stečajev in prisilnih poravnav 

kaže, da je sektor podjetij od druge polovice leta 2010 dalje v najhujši krizi doslej (Banka 

Slovenije, 2011a, str. xiii, xviii). 

 

Veliki padci vrednosti lastniškega kapitala ob počasnejši rasti celotnih finančnih 

obveznosti podjetij so se odrazili v večjem razmerju med dolžniškim in lastniškim 

financiranjem podjetij. Povečanje zadolženosti podjetij bo vplivalo na poslabševanje 

njihovih bonitet pri bankah, kar bo še dodatno zmanjšalo možnosti financiranja ter dvignilo 

ceno posojil. S tem se krepi t.i. učinek limon, ki pomeni, da slabi posojilojemalci 

spodrivajo dobre. V razmerah rastočih in visokih obrestnih mer se namreč za posojila 

odločajo bolj tvegani komitenti, ki brez posojil ne morejo poslovati, in so zato pripravljeni 

sprejeti vsakršno ceno.  

 

Slovenska podjetja imajo v povprečju bistveno slabše razmerje med dolžniškim in 

lastniškim financiranjem. Dolžniško financiranje je namreč za 45 odstotkov večje od 

lastniškega. Podjetja v evrskem območju imajo v povprečju le 3 odstotke več dolžniškega 

financiranja, kot znaša lastniško financiranje. V letu 2009 se je lastniški kapital v podjetjih 

povečal za manj kot pol milijarde evrov, na račun tujih vlagateljev. Domači lastniki pa so v 

podjetjih celo neto zmanjšali svoje kapitalske naložbe. Slednje je za posojilodajalce 

negativen signal, saj lastniki podjetij s svojim kapitalom izkazujejo kredibilnost 

poslovanja. V trenutnih razmerah je ravno relativno velika zadolženost podjetij eden od 

pomembnih dejavnikov, da zgolj s povečevanjem posojilne rasti ni mogoče več poganjati 

gospodarske rasti (Weiss, 2011, str. 27). 

 

Tokovi financiranja so v letu 2010 narasli za 134 odstotkov glede na leto poprej, vendar je 

to financiranje predstavljalo le 17 odstotkov toka iz leta 2008 (glej Tabelo 1). Za slednje so 

odgovorne tudi manjše potrebe podjetij po virih financiranja, predvsem zaradi nižje 

investicijske aktivnosti in racionalizacij poslovanja podjetij. Dostop do financiranja za 

podjetja predstavlja enega od bistvenih zaviralnih dejavnikov poslovanja. Če vzamemo za 

primer predelovalno dejavnost, so v letu 2010 težave pri financiranju pomenile oviro za 
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poslovanje pri vsakem petem podjetju. Medpodjetniško financiranje se je zaradi slabega 

likvidnostnega položaja in plačilne nediscipline zmanjšalo na desetino toka iz leta 2008. Po 

drugi strani narašča financiranje s komercialnimi posojili med podjetji, predvsem zaradi 

večje menjave s tujino. Financiranje z bančnimi posojili pa se je v letu 2010 povečalo samo 

pri tujih bankah. Slednje pomeni neodzivnost slovenskih bank, kar bo zaradi relativno 

visokih obrestnih mer posojil zmanjšalo delež financiranja slovenskih bank v strukturi 

financiranja podjetij. To pa bi lahko neugodno vplivalo na možnost kakovostne posojilne 

rasti ob izhodu iz finančno-gospodarske krize (Banka Slovenije, 2011a, str. xvi, 29, 31). 

 

Tabela 1: Tokovi in stanja financiranja podjetij v milijonih evrov 

 

 

Tokovi Stanja St. rasti 

2010 

v 

odstotkih 

2008 2009 2010 2009 2010 

v milijonih evrov 

Skupaj 7.012,0 501,0 1.171,0 87.191,0 86.544,0 -0,7 

 st. rasti (v odstotkih)     -24,0 -92,9    133,6           0,2 -0,7  

 v tem: 

Posojila 5.742,0 480,0 418,0 33.653,0 33.575,0 -0,2 

 med podjetji 864,0 488,0 326,0 3.748,0 3.582,0 -4,4 

 od bank 3.128,0 211,0 54,0 20.908,0 21.014,0 0,5 

 od nedenarnih finančnih 

institucij 
722,0 147,0 -208,0 3.182,0 2.733,0 -14,1 

 iz tujine 960,0 -410,0 195,0 4.788,0 5.195,0 8,5 

‒ od podjetij iz tujine 332,0 -478,0 -160,0 1.040,0 988,0 -5,0 

‒ od tujih bank 271,0 103,0 278,0 1.966,0 2.307,0 17,0 

       

Komercialna posojila 269,0 -860,0 300,0 12.485,0 12.609,0 1,0 

 med podjetji 335,0 -488,0 -169,0 7.401,0 7.143,0 -3,5 

 iz tujine -113,0 -429,0 468,0 3.938,0 4.343,0 10,3 

 
Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 30, tabela 3.1. 

 

Visoko zadolževanje podjetij v obdobju gospodarske rasti predstavlja med sedanjo 

finančno-gospodarsko krizo dvojno breme za podjetja. Prvič zaradi naraščanja bremena 

odplačevanja dolga, saj ga podjetja med recesijo odplačujejo iz zmanjšanih prihodkov, in 

drugič zaradi večje previdnosti bank pri financiranju podjetij. Pri slednjem je bistveno 

dvigovanje obrestnih mer, saj se kljub zmanjševanju Euribor-ja povečuje pribitek nanj. Ker 

pribitki praviloma predstavljajo nespremenljivi del cene posojila, pomeni to za podjetja 

večje breme servisiranja dolga v prihodnosti, ko se bo variabilni del obrestne mere 

ponovno dvignil s sedanje nizke ravni. Podjetja se srečujejo tudi z vedno daljšimi 

plačilnimi roki pri svojih kupcih. To bo poslabšalo kakovost kratkoročnih terjatev, s 

katerimi je treba pokrivati vedno večji obseg kratkoročnih obveznosti zaradi krajših rokov 

financiranja. 

 

Prav povečano zadolževanje podjetij v letih pred finančno-gospodarsko krizo ter upad 

povpraševanja po storitvah in izdelkih med njo sta podjetja potisnila v izkoriščanje 
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notranjih finančnih rezerv. Glede na dospele neporavnane finančne obveznosti naj bi 

podjetja notranje rezerve izkoristila že proti koncu leta 2010. Od takrat naprej se je namreč 

problem plačilne nediscipline hitro povečeval (Banka Slovenije, 2011a, str. 40). 

 

Pred finančno-gospodarsko krizo v Sloveniji ni bilo težav z dajanjem posojil, saj je 

gospodarstvo cvetelo, denarja je bilo dovolj in tudi banke so se z lahkoto zadolževale v 

tujini. Posojila so se dajala skoraj vsem posojilojemalcem brez pretiranega zavarovanja 

posojil. Podjetja so lahko dobila najrazličnejša posojila po dovolj ugodnih obrestnih merah 

in za najrazličnejše ročnosti. Navadila so se na dejstvo, da je bilo denarja za posojila 

dovolj. V slovenskem bančnem sektorju se je bila močna konkurenca in podjetja, še 

posebej velike gospodarske družbe, so lahko to izkoriščala sebi v prid. Vse banke so si 

namreč za svoje komitente želele pridobiti velika in gospodarsko močna podjetja.  

 

Pred letom 2008 visoko zadolževanje podjetij in naraščanje obrestnih mer ni povzročalo 

večjih obremenitev z odplačevanjem posojil. Naraščanje zadolževanja je podpirala visoka 

rast gospodarstva, nemoteno odplačevanje dolga pa so posledično omogočali dobri 

poslovni rezultati. 

 

Zaradi zmanjšanja izvoznih naročil tudi za 50 odstotkov in več ter zaradi velike 

zadolženosti podjetij se danes boniteta slednjih hitro poslabšuje, kar bankam preprečuje, da 

bi jim še naprej množično posojale denar. Banke danes denar namenjajo skorajda le še za 

refinanciranje obstoječih posojil (vendar pri tem zahtevajo dobro zavarovanje posojil) ali 

tekočega poslovanja prvovrstnih posojilojemalcev. V naši družbi že dalj časa prevladuje 

zgrešeno splošno prepričanje, da je bančno posojilo pravica podjetij. Slednje namreč ni 

pravica, ampak je lahko le privilegij tistih, ki bodo posojilo sposobni vrniti skupaj z 

obrestmi. V primeru tako velike negotovosti glede dinamike bodočega poslovanja podjetij 

ter negotovosti glede razvoja trga nepremičnin, odpuščanj v podjetjih in zmožnosti 

vračanja stanovanjskih posojil, lahko ukrepi države le malo pomagajo. Slovensko pot iz 

krize omejujejo zunanje razmere, saj so slovenska podjetja odvisna od izvoza v tujino. 

Finančno-gospodarske krize bo tako konec, ko jo bodo odpravili v tujini. Zato bomo še 

nekaj časa živeli v obdobju t.i. suhih krav.  

 

2.3 Problemi bank med svetovno finančno in gospodarsko krizo 

 

Bančni sistem je prvič opazil težave v avgustu leta 2007, ko je francoska banka BNP 

Paribas prekinila svoje delovanje v treh hedge skladih, ki so bili specializiranih za 

hipotekarni trg v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). Banke so spoznale, 

da je na tisoče milijard vprašljivih finančnih derivatov v resnici vrednih bistveno manj, kot 

so bili prvotno ocenjeni. Zaupanje med bankami je izpuhtelo, prav tako pa tudi 

medsebojno poslovanje. S padcem vrednosti delnic bank je stanje postajalo vse resnejše. 

Nato je v septembru leta 2008 trge pretresla novica o bankrotu največje ameriške 
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investicijske banke Lehman Brothers. Od tedaj banke ne veljajo več za institucije brez 

tveganj. Strah pred sesutjem finančnega sveta je gospodarstva prisilil v množično 

dokapitalizacijo bančnih sistemov. Želeni učinek je bil sicer vzpostavljen, kljub temu pa ni 

bilo možno preprečiti strmoglavljenja svetovne ekonomije. Posojilni tokovi podjetjem so 

se ustavili, zaupanje potrošnikov in poslovnega sveta v gospodarstvo pa je padlo na zelo 

nizko raven (Bratanič, 2011, str. 19). 

Poslovanje bank so tudi v letih 2009–2012 zaznamovale težke in spreminjajoče se razmere 

v ožjem in širšem gospodarskem in finančnem okolju. Obdobje je zaradi finančno-

gospodarske krize, ki je neusmiljeno prizadela veliko bančnih komitentov in s tem tudi 

same banke, posebej zahtevno. 

Kot navajajo Strašek, Jagrič in Špes (2008), se sedanja finančno-gospodarska kriza lahko 

pojasnjuje z Mynskijevo teorijo mehurčkov in konceptom inherentne nestabilnosti 

finančnih trgov. Ko se nahajamo v razvoju ekspanzije, prihaja po omenjeni teoriji do 

povečanja optimizma in spreminjanja stališč o primerni višini zadolženosti ter tveganosti. 

Tako postaja finančni trg vse bolj krhek. Po teoriji raste krhkost finančnega trga vzporedno 

s povečevanjem zadolženosti, povečevanjem deleža kratkoročnih posojil, zmanjševanjem 

likvidnosti in povečevanjem t.i. ponzi podjetij. Slednja niso sposobna odplačevati ne 

glavnic ne obresti posojil. Pomemben element v teoriji je tudi rahljanje posojilnih 

standardov pri nadzornikih, regulatorjih in posojilodajalcih. Po Miskyjevem kreditnem 

ciklusu je napihovanje mehurčka podkrepljeno s cenovno neopravičljivimi prevzemi in 

emisijami tveganih obveznic. Na vrhu ciklusa se pojavijo nepremičninski, hipotekarni, 

dolžniški in borzni mehurček. Pok balona v prvi fazi prizadene nepremičnine in 

drugorazredne hipoteke, v drugi fazi se nato razširi na trg prvovrstnih hipotek, 

drugorazrednih kreditnih kartic in avtomobilskih posojil, v tretji fazi pa predstavlja močno 

posojilno zmanjšanje. Vse to pa vodi v ekonomski zastoj in recesijo.  

 

Kriza se je v prvem delu odrazila predvsem v slabem likvidnostnem stanju bank, v drugem 

delu pa je slabšanje gospodarskih razmer doma prihajalo vse bolj v ospredje, kar je ključno 

vplivalo na kakovost portfelja bank. Zaradi naraščajoče nelikvidnosti v gospodarstvu se 

povečujejo zamude posojilojemalcev pri poravnavanju obveznosti do bank. Slednje zato 

posojilojemalce prerazporejajo v nižje bonitetne razrede, pospešile so tudi oblikovanje 

oslabitev in rezervacij, kar je posledica tudi premalo oblikovanih oslabitev v preteklem 

obdobju visoke gospodarske konjunkture. S tem so si sicer povzročile slabši poslovni 

rezultat, po drugi strani pa prispevale k večji stabilnosti, posebej z vidika prizadevanj ob 

nadaljevanju zaostrenih razmer poslovanja. Zaradi omenjenega so banke povečale zahteve 

po zavarovanjih posojil in poostrile kriterije glede upravičenosti projektov. 

 

Slika 4 nam prikazuje, da so se zamude posojilojemalcev pri poravnavanju obveznosti do 

bank v letu 2010 podaljšale. Celotne terjatve z zamudo so se v letu 2010 povečale za 3,3 

odstotne točke in tako dosegle 13,6 odstotka razvrščenih terjatev bank. V prvih dveh 
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mesecih leta 2011 pa je ta delež narasel na 16,3 odstotka. Precej so se podaljšale zamude 

nad 90 dni, ki so do konca februarja 2011 predstavljale 8,4 odstotka razvrščenih terjatev. 

Od konca leta 2009 do februarja leta 2011 se je tako njihov delež v razvrščenih terjatvah 

povečal za 3 odstotne točke. Dolžina zamud komitentov (predvsem zamud nad 90 dni) 

predstavlja enega najpomembnejših kriterijev za prerazvrščanje komitentov v nižje 

bonitetne razrede in oblikovanje dodatnih oslabitev (Banka Slovenije, 2011, str. 92). 

 

Slika 4: Delež zamud nad 90 dni v razvrščenih terjatvah bank pri nefinančnih podjetjih 

(v odstotkih) 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 95, slika 5.39. 

 

Iz Slike 5 lahko poleg deleža zamud nad 90 dni v razvrščeni aktivi primerjamo tudi delež 

oslabitev in rezervacij po posameznih dejavnostih. Razvidno je, da je največji delež 

oslabitev in rezervacij v razvrščenih terjatvah oblikovan za dejavnost informacij in 

komunikacij, sledijo mu dejavnosti gradbeništva, strokovnih in drugih poslovnih 

dejavnosti ter finančnega posredništva. Najmanjši delež oslabitev in rezervacij pa je 

oblikovan za dejavnosti elektrike, plina in vode ter saniranja okolja, saj znaša delež zamud 

nad 90 dni pri teh dejavnostih le 1,5 odstotka. 
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Slika 5: Primerjava deleža zamud nad 90 dni z deležem oslabitev in rezervacij v 

razvrščenih terjatvah po dejavnostih (v odstotkih), do decembra 2010 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 95, slika 5.39. 

 

Povečevanje števila dni zamud se je v času krize izkazalo za zelo problematično in resno 

nevarnost. Če je bilo še v letih od 2006 do 2008 razmeroma nespremenjeno stanje števila 

dni zamud, so že v letu 2009 dnevi zamud močno porasli in so do marca leta 2011 samo še 

naraščali (glej Sliko 6). Zaskrbljujoče je dejstvo, da močno naraščajo dnevi zamud nad 90 

dni ter dnevi zamud nad enim letom. 

 

Slika 6: Število pravnih oseb glede na neprekinjeno število dni dospelih neporavnanih 

obveznosti 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 41, slika 3.15. 
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V gospodarskem okolju se kažejo posledice finančno-gospodarske krize predvsem v 

zaostrenih pogojih pridobivanja posojil bank na mednarodnem bančnem trgu. To je 

upočasnilo dinamiko dajanja posojil realnemu sektorju in se bo pokazalo v zmanjšani 

investicijski dejavnosti. Podjetja kot najpomembnejše strateško področje v prihodnjem 

obdobju vidijo upravljanje obratnega kapitala ter naložb in njihovega financiranja 

(Prašnikar & Cirman, 2008, str. 15, 16). 

 

Bančni sistem so v letih krize zaznamovali trije procesi. Prvi je prestrukturiranje virov 

zaradi odplačil zapadlih obveznosti do tujine. Drug proces je zmanjševanje kreditne 

aktivnosti bank. Del vzrokov zanj je zmanjševanje plačilno sposobnega povpraševanja po 

posojilih. V sektorju podjetij so na slednje vplivali nižja gospodarska rast, relativno visoka 

zadolženost podjetij in pomanjkanje ustreznih oblik zavarovanja posojil. Drugi del vzrokov 

za stagniranje kreditiranja je povezan s ponudbo posojil. Bančni sistem se je z 

zaostrovanjem posojilnih standardov odzval na povečano kreditno tveganje 

posojilojemalcev pod vplivom izstopajočega poslabšanja poslovanja posameznih 

gospodarskih panog in vplivom naraščajoče finančne nediscipline. Tretji proces pa je 

povečevanje oslabitev in rezervacij zaradi pospešenega slabšanja kakovosti naložbenega 

portfelja bank oziroma realizacije kreditnega tveganja (Banka Slovenije, 2010, str. xv). 

 

S prihodom finančno-gospodarske krize so banke kot prvi ukrep skrajšale ročnosti posojil 

podjetjem. S skrajševanjem ročnosti posojil lahko banka veliko pridobi, saj gre za zelo 

smotrno in tekočo spremljavo poslovanja podjetja, ki omogoča hitro reakcijo na neželene 

rezultate. Banka lahko pri tem sproti izboljšuje svoj položaj z zniževanjem tveganj prek 

boljših zavarovanj posojil in z višanjem pribitkov na referenčne obrestne mere. 

 

Krajšanje ročnosti posojil je posledica težav bank pri financiranju v tujini z dolgoročnimi 

viri. S poglabljanjem krize v realnem sektorju se kot dodaten dejavnik skrajševanja 

ročnosti pojavlja negotovost pri ocenjevanju dolgoročne plačilne sposobnosti podjetij. Tudi 

medpodjetniško financiranje s posojili, ki je delno nadomestilo izpad financiranja pri 

bankah, je skoraj v celoti kratkoročno. Krajši roki financiranja, skupaj s podaljševanjem 

plačilnih rokov pri kupcih in dobaviteljih, pa prispevajo k poglabljanju likvidnostnih težav 

v podjetjih in zavirajo normaliziranje njihovih poslovnih aktivnosti.  

 

Kljub omenjenemu se podjetja pri kratkoročnih posojilih razdolžujejo že od druge polovice 

leta 2009, saj zapadlih posojil ne morejo več v celoti obnavljati. Kratkoročna zadolženost 

podjetij se pri bankah tako zmanjšuje, zaznati pa je že ponovno postopno podaljševanje 

povprečne ročnosti dolgoročnih posojil. Slednje bi lahko naznanjalo kakovostne premike v 

financiranju podjetij z bančnimi posojili (Banka Slovenije, 2011a, str. 32). 

 

Kot drugi ukrep so banke dvignile obrestne mere oziroma pribitke na Euribor. To je po eni 

strani posledica vedno težje in dražje dostopnosti bank do virov financiranja, po drugi 

strani pa zavedanja o višji tveganosti posojilne aktivnosti, potem ko je kriza zaobjela tudi 
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realni sektor. Povečanje pribitkov nad referenčne obrestne mere je prizadelo vsa posojila, 

ne samo bolj tveganih. Ti pribitki bodo pozneje večali breme servisiranja dolga in tveganje 

poslovanja podjetij, ko se bo variabilni del obrestne mere z zvišanjem referenčnih 

obrestnih mer ponovno pričel dvigovati s sedanje nizke ravni.  

 

V prvi polovici minulega desetletja je veljalo, da so se finančni trgi na spremembe 

bonitetnih ocen odzivali z zamikom. V zadnjih letih pa finančni trgi s cenami prehitevajo 

pričakovane spremembe bonitetnih ocen držav in bank. Stroški zadolževanja držav in bank 

v tujini se od izbruha krize zvišujejo. Zniževanje bonitetnih ocen vpliva na razpoložljivost 

finančnih virov, tako za banke, države in podjetja. Tuji vlagatelji namreč v takih primerih 

prilagodijo tudi obseg izpostavljenosti (Weiss, 2011, str. 26). Slednje se je izkazalo za 

resnično v padcu bonitet Republike Slovenije in slovenskih bank. Slednje vse težje 

pridobijo sredstva na medbančnem trgu. V kolikor pa ta sredstva pridobijo, jih morajo 

plačati po bistveno višji ceni kot v preteklosti. Posledično banke dvignejo tudi končne 

obrestne mere za svoje posojilojemalce. 

 

V letu 2010 so v Sloveniji obrestne mere za novoodobrena posojila do vrednosti 1 milijona 

evrov stagnirale. Kratkoročna posojila z variabilnimi obrestnimi merami so se zaradi 

stabilnih pribitkov na rastoče referenčne obrestne mere podražila. Pri kratkoročnem 

financiranju so v letu 2010 prevladovale fiksne obrestne mere. Obrestne mere za 

dolgoročna posojila se niso bistveno spreminjala, saj so nižji pribitki nevtralizirali vpliv 

naraščanja referenčnih obrestnih mer. V zadnjih mesecih leta 2010 se je tako razlika med 

slovenskimi bankami in bankami evroobmočja pri variabilnih obrestnih merah zmanjšala. 

Do tedaj pa se je omenjena razlika skoraj leto in pol gibala med 2,3 in 2,5 odstotne točke. 

Do februarja leta 2011 se je omenjena razlika zmanjšala za nekaj več kot 2 odstotni točki 

(Banka Slovenije, 2011a, str. xvi, 36). 

 

V bankah danes nastaja predvsem problem zaradi dvigovanja pribitkov. Težave se 

pojavljajo, ker na trgu slabši komitenti izpodrivajo dobre. O slednjem govori teorija 

transakcijskih stroškov (Prašnikar & Domadenik, 2007, str. 297), ki razlaga predpogodbeni 

oportunizem oziroma informacije in njihovo asimetrično porazdelitev. S slednjimi so 

povezani tudi problemi, ki jih poznamo pod pojmom napačna izbira. Ta se navezuje na 

problem limon pri trgovanju, na primer z rabljenimi avtomobili, in tudi pri bančnih 

posojilih. Da bi se banke znebile slabih plačnikov, povečujejo obrestne mere na posojena 

sredstva. To prizadene tako kakovostne kot nekakovostne posojilojemalce. Posledično 

kakovostni posojilojemalci odstopijo od povpraševanja po storitvah banke. Z namenom 

ohranitve najboljših strank banke za slednje ne povečujejo tako močno posojilnih obrestnih 

mer. S tem onemogočijo slabe plačnike in selekcionirajo posojila k boljšim plačnikom, t.i. 

»screening«. 

 

Po poročilu Banke Slovenije (2011a, str. 37) imajo majhna podjetja pri najemanju bančnih 

posojil manj ugodne pogoje za financiranje. Slednje je rezultat slabših pogajalskih 
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možnosti majhnih podjetij in manjše možnosti ponudbe bolj kakovostnih zavarovanj 

posojil. Manjša podjetja se zadolžujejo z bančnimi posojili manjših vrednosti, večja 

podjetja pa se zadolžujejo z bančnimi posojili večjih vrednosti. Iz preučitve teh posojil je 

razvidno, da so posojila manjših vrednosti ves čas imela višje obrestne mere kot posojila 

večjih vrednosti.  

 

V kriznem obdobju je najbolj zaznamovan zastoj posojilne aktivnosti bank. Rast posojil 

nebančnemu sektorju, ki je konec leta 2008 znašala razmeroma 18,5 odstotka se je do 

konca leta 2009 približala ničelni rasti. Na podobno nizki ravni je bila rast tudi v letu 2010, 

kar odraža nadaljevanje zastoja pri ključnem financiranju podjetij. Banke so podjetjem 

odobravale predvsem kratkoročna posojila, vendar je obseg novoodobrenih posojil 

zaostajal za obsegom zapadlih posojil (Banka Slovenije, 2010, str. 66, 69; Banka 

Slovenije, 2011a, str. 31). Zniževanje posojilne dejavnosti se je nadaljevalo tudi v letu 

2011. Slednje je razvidno iz Tabele 2. Posojilna dejavnost je namreč močno odvisna od 

možnosti zagotavljanja virov financiranja z zadolževanjem na mednarodnih finančnih trgih 

in rasti sredstev nebančnega sektorja. Po drugi strani pa je posojilna dejavnost s 

poostrenimi pogoji pri odobravanju posojil tudi vse bolj selektivna. 

 

Tabela 2: Prirast posojil pri bankah po dejavnostih v milijonih evrov 

 

Dejavnost/leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Predelovalne dejavnosti 582,0 692,1 951,9 64,2 21,9 

Gradbeništvo 314,9 619,5 424,9 233,7 225,7 

Trgovina 171,0 714,9 715,3 -183,6 -3,7 

Promet in skladiščenje 240,6 349,6 321,4 227,2 86,1 

Gostinstvo 53,8 84,9 120,0 73,1 31,5 

Finančno posredništvo 241,4 745,0 253,3 -443,5 -195,7 

Poslovanje z nepremičninami 297,7 286,8 247,9 22,4 -13,1 

Strokovne in druge poslovne dejavnosti 244,5 568,9 164,4 66,9 -64,1 

Nefinančne družbe skupaj 2.301,0 4.517,3 3.440,0 240,8 159,7 

 

Opomba: na prirast posojil vplivajo tudi odkupi terjatev od podrejenih bank v tujini s strani mater v  

Sloveniji. 

 

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 32, tabela 3.3. 

 

Pri rasti posojil nefinančnim družbam je bilo v letu 2009 največ deležno gradbeništvo. 

Slednje ne pomeni, da banke niso bile pripravljene financirati podjetij iz drugih dejavnosti. 

Treba je namreč upoštevati dejstvo, da je prirast posojil odvisna od plačilno sposobnega 

povpraševanja, in ne le od ponudbe. Interes bank namreč ni samo odobriti posojilo, ampak 

prejeti vrnjeno celotno posojilo, skupaj z obrestmi. Tudi Banka Slovenije kot bančni 

nadzornik ne sme odločati o tem, katerim podjetjem banke lahko odobrijo posojila. Banka 



 27 

Slovenije samo presoja korektnost ocenjevanja in obvladovanja tveganj, ki jih banke 

prevzemajo z odobravanjem posojil (Weiss, 2011, str. 27). 

 

Vse od leta 2008 banke ohranjajo močno zaostrene posojilne standarde. Slednje je bilo 

značilno tako za Slovenijo kot tudi za evroobmočje. Slovenske banke so sicer posojilne 

standarde nekoliko zaostrile le v zadnjem četrtletju leta 2010. Za slednje so odgovorni 

stroški virov, bilančne omejitve in konkurenca. V korist zaostrovanja standardov so 

delovala tudi tveganja, povezana s posameznimi panogami, zahtevana zavarovanja posojil 

ter negotovost glede nadaljnje gospodarske aktivnosti (Banka Slovenije, 2011a, str. 63–

65). 

 

Podjetja so tudi v letu 2010 poslovala v pogojih relativno nizkega povpraševanja, omejenih 

virov financiranja, poslabšane likvidnosti in povečane plačilne nediscipline. Tok 

financiranja podjetij se je glede na leto 2008 drastično zmanjšal, in sicer tako pri bankah 

kot tudi znotraj sektorja podjetij. Eden od vzrokov za zaostrovanje pogojev pridobivanja 

posojil pri bankah je struktura financiranja podjetij. Podjetja v Sloveniji so prezadolžena, 

saj je razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom leta 2009 znašalo 1,47 : 1, medtem 

ko je v evrskem območju znašalo 1,05 : 1. V letu 2010 se je razmerje še nekoliko 

poslabšalo, kar kaže na veliko odvisnost podjetij od bančnega sistema. V financiranju 

potreb slovenskih podjetij se odražajo temeljni problemi domačih bančnih bilanc. Eden 

med njimi je skrajševanje ročnosti financiranja, ki krči prostor za naložbene aktivnosti. Vse 

to negativno vpliva na likvidnost podjetij in povečuje potrebe po refinanciranju. Na še 

nadaljnje zmanjševanje posojilne sposobnosti bi lahko vplivalo tudi morebitno zniževanje 

cen poslovnih nepremičnin in padanje vrednosti kapitalskih naložb podjetij (Banka 

Slovenije, 2010, str. xv, xvi; Banka Slovenije, 2011a, str. xvi).  

 

Bančništvo je ena od redkih gospodarskih dejavnosti, ki lahko določen čas posluje le od 

prejemanja obrestnih prihodkov od obstoječih posojil. Vsekakor pa stagniranje posojilne 

rasti neugodno vpliva na rast dohodka bank. V primerjavi z letom 2009 so se v letu 2010 

skrčili neto obrestni prihodki bank. Zviševanje obrestnih mer bi sicer načeloma pozitivno 

učinkovalo na neto obrestne pribitke, vendar bo pri naših bankah ta učinek močno znižan 

ali celo pretehtan z zviševanjem povprečnih stroškov financiranja. Na pozitivne 

dohodkovne učinke banke lahko vpliva tudi povečanje posojilne rasti. Vendar mora takšna 

posojilna rast imeti zdravo osnovo, posojilojemalci morajo torej biti sposobni najeta 

posojila redno odplačevati (Weiss, 2011, str. 27). 

Poglabljanje finančno-gospodarske krize se, kot rečeno, odraža tudi v slabšanju 

likvidnostnega položaja nekaterih pomembnejših posojilojemalcev. Podjetja se namreč 

soočajo z velikim padcem naročil in prometa. S ciljem zmanjšanja izgub banke pri 

kreditiranju nadaljujejo s politiko upravljanja kreditnega tveganja. Slednje zajema tako 

skrbno spremljavo poslovanja posojilojemalcev in odobravanje novih posojil le ob 
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pridobitvi kvalitetnih zavarovanj kot tudi pridobivanje dodatnih zavarovanj za že obstoječa 

posojila. 

Primež slabe likvidnosti in zviševanja posojilnega bremena podjetij na rast slovenskega 

gospodarstva ne deluje pozitivno. Tudi zavrnitev pokojninske reforme v letu 2010 je 

dvignila zahtevane pribitke na slovenski dolg, kar bo še dodatno podražilo dolžniške vire iz 

tujine. Zdravi del slovenskega gospodarstva predstavlja konkurenčen izvozni sektor, slabi 

del pa predstavljajo problemi gradbeništva in trgovine. Zaradi stanja v gradbeništvu in 

težav holdingov morajo banke posledično oblikovati dodatne rezervacije za slaba posojila, 

kar bankam slabša kazalce kapitaliziranosti (Dolinar, 2011, str. 41). 

 

Visoka rast nedonosnih terjatev in oblikovanih oslabitev ter rezervacij je posledica 

slabšega ocenjevanja kreditnega tveganja v obdobju hitre posojilne rasti pred izbruhom 

finančno-gospodarske krize. Porast oslabitev in rezervacij bi bil lahko nižji, če bi banke že 

v obdobju visoke posojilne rasti dajale manjši poudarek trenutnim finančnim položajem 

posojilojemalcev ter večji poudarek prihodnjemu finančnemu položaju oziroma oceni 

zmožnosti servisiranja dolgov v celotnem obdobju izpostavljenosti. Ker se likvidnostne 

težave v sektorju podjetij povečujejo, se bo posledično posojilni portfelj bank še nadalje 

poslabševal (Banka Slovenije, 2010, str. 92). 

 

Zmanjšanje kreditiranja nefinančnih gospodarskih družb tudi v prvi polovici leta 2011 je 

predvsem posledica nizkega povpraševanja po posojilih zaradi nizke gospodarske in 

investicijske aktivnosti. Deloma pa je razlog tudi v manjši ponudbi posojil. Banke morajo 

pri obnavljanju oziroma podaljševanju in odobravanju novih posojil upoštevati kazalnik 

zadolženost podjetij glede na njihov lastniški kapital, ki je razmeroma visok. Razlog tiči 

tudi v povečani negotovosti glede dostopnosti do tujih virov medbančnega financiranja in 

tveganju poslovanja v dejavnostih, ki jih je kriza močneje prizadela. Zaradi preoblikovanja 

virov financiranja bank ter visokih stroškov oslabitev in rezervacij se posledično še vedno 

višajo posojilne obrestne mere. V prvem četrtletju leta 2011 je naraščal delež kratkoročnih 

posojil, v drugem četrtletju leta 2011 pa delež dolgoročnih posojil. Zmanjšanje financiranja 

s strani domačih bank so podjetja nadomeščala s tujimi viri financiranja, z neposrednimi 

tujimi naložbami in s tujimi posojili (Banka Slovenije, 2011b, str. 39). 

 

Svenšek (2011, str. 18) poroča, da so velika slovenska izvozna podjetja svoje denarne 

tokove že začela seliti v tuje banke. Slednje jim nudijo ugodnejše pogoje poslovanja. Z 

omenjenim si slovenska podjetja izboljšujejo svojo bonitetno oceno pri tujih bankah. 

Slednje pomeni veliko verjetnost, da bodo tuje banke tovrstna podjetja kreditirala tudi pri 

večjih projektih. V kolikor se bo omenjeno nadaljevalo, bodo slovenske banke to občutile 

predvsem skozi manj zbranih obrestnih prihodkov in provizij. V letu 2010 so tako 

slovenska podjetja pri bankah v tujini prejela za 278 milijonov evrov posojil, kar je na 

ravni iz leta 2008. Kreditiranje se je v tem primeru vrnilo na predkrizno raven, česar pa ne 

moremo trditi tudi za kreditiranje s strani domačih bank. V letu 2008 so namreč podjetja 
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pri slovenskih bankah prejela več kot 3 milijarde evrov posojil, v letu 2010 pa le 54 

milijonov evrov. 

 

Zgovoren je tudi podatek, da je slovenski bančni sistem v letu 2010 posloval z izgubo, 

predvsem na račun oblikovanja za 62 odstotkov višjih oslabitev in rezervacij kot posledice 

povečanja kreditnega tveganja. Banke so sicer povečale neto obrestne prihodke, vendar se 

zaradi zmanjševanja neto neobrestnih prihodkov dohodek bank ni bistveno povečal (Banka 

Slovenije, 2011a, str. xvii). 

 

Kot navajata Vuković in Rankov (2011, str. 19), so se z drastičnim naraščanjem števila 

stečajev, skupaj s konkretnimi primeri podjetij v težavah, razkrile vse slabosti dosedanjega 

spopadanja Slovenije s finančno-gospodarsko krizo. Poleg slabe insolventne zakonodaje in 

obubožanih lastnikov naj bi največji delež krivde za potapljanje slovenskega gospodarstva 

nosile prav banke. Slednje so glede na prezadolženost slovenskega gospodarstva njegove 

ekonomske lastnice. Banke se obtožuje, da ne želijo sprejemati odločitev niti za preživetje 

zdravih delov podjetij, ampak odločanje raje prepuščajo insolventnim postopkom in 

sodiščem. Gospodarstvo in vlada pri tem opozarjata, da bi morale banke namesto 

oblikovanja rezervacij organizirati posebne oddelke, ki bi se ukvarjali s sanacijo podjetij. 

Kritičen do bank je tudi Marko Kranjec, guverner Banke Slovenije, ki meni, da stečaji ne 

rešujejo težav. Problem vidi v naši stečajni zakonodaji ter v usposobljenosti bank za 

pravočasno zaznavo težav neplačnikov in iskanju primerne rešitve, s katero bi se poplačali 

dolgovi in omogočilo preživetje vsaj dela podjetja. Ravno tako pa vidi težave tudi zunaj 

bank, saj meni, da lastniki propadlega podjetja neupravičeno pričakujejo ohranitev 

lastništva. Slednje bi moralo biti po njegovem mnenju na prvem mestu za poplačilo dolga 

ali za dokapitalizacijo.  

 

France Arhar, predsednik uprave Unicredit banke, meni, da gospodarstvo poti iz krize ne 

more iskati samo. Pot iz krize bi tako morali skupaj iskati lastniki podjetij, njihovi 

menedžerji ter banke. Kot navaja, bi morali slednji imeti isti cilj, tj. poiskati način, kako iz 

sedanjega položaja priti čim manj ranjen. Pri tem bi moralo bankam biti v interesu, da 

dolžnik preživi. Zato bi morale banke aktivno pristopati k reševanju podjetij skupaj z 

vodstvi, slednji pa z lastniki. Ob tem Arhar misli na reprogramiranje posojil, zagotovitev 

likvidnostnih sredstev, dodatnega kapitala ali pa preoblikovanje dela posojil v lastniške 

deleže (Vuković & Rankov, 2011, str. 19). 

 

3 ZAVAROVANJE BANČNIH TERJATEV 

 

Kot navaja Razinger (1999, str. 28), je zavarovanje gospodarska dejavnost, s katero se po 

načelu vzajemnosti zagotavlja gospodarska varnost tako oseb kot premoženja pred 

nevarnostmi, ki jih ogrožajo. 
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V množici obveznosti, ki bodo v prihodnosti zapadle v plačilo, si upniki prizadevajo 

maksimalno zmanjšati tveganje neplačila s strani dolžnika, predvsem z ustreznim 

zavarovanjem posojil. Klasične oblike zavarovanj, ki temeljijo na poroštvu in zastavni 

pravici, danes ne zadoščajo več. Zato se razvijajo nove oblike, ki vsaj delno zmanjšujejo 

upnikovo tveganje. Četudi večina teh novih oblik ne dosega stopnje varnosti, kot jo 

zagotavlja hipoteka, njihova uporabnost dokazuje, da je bolje imeti vsaj minimalno 

zavarovano terjatev oziroma posojilo, kot pa pustiti posojilo nezavarovano (Vrenčur, 2005, 

str. 17). 

 

Zavarovanje posojila je, skupaj s preverjanjem bonitetne sposobnosti posojilojemalca 

ključnega pomena. Z ustreznim zavarovanjem posojila se banka zavaruje, da bo posojilo v 

celoti poplačano. Tudi v primeru zavarovanja pri zavarovalnici s plačilom zavarovalne 

premije je banka zavarovana, saj ji zavarovalnica v primeru posojilojemalčevega 

neplačevanja poplača obveznosti po posojilni pogodbi in naknadno od posojilojemalca 

terja plačilo. Zavarovanje posojil je mogoče zagotoviti na več načinov, možna je tudi 

kombinacija različnih vrst zavarovanj. Nekatere banke pa za določene vrste posojil ne 

zahtevajo zavarovanja.  

 

Učinkovito zavarovanje posojil je eden osnovnih pojmov kvalitetnega posojilnega sistema. 

Slednji pa je poglavitna predpostavka za normalno delovanje, tako gospodarstva 

posamezne države kot tudi drugih področij družbenega življenja in razvoja. Banke so 

danes pripravljene nuditi posojila le pod pogojem učinkovite možnosti zavarovanja le-teh. 

Čeprav so predvsem države članice Evropske unije precej inovativne na področju 

zavarovanja posojil, pa naša gospodarska praksa še vedno ne izkorišča vseh razpoložljivih 

možnosti zavarovanja. Prvi razlog za to je v tem, da so novejše oblike zavarovanja pri nas 

premalo poznane, s tem pa posledično premalo uporabljene. Drugi razlog je, da so 

posojilodajalci močno usmerjeni v nepremičnine in smatrajo vse druge vrste zavarovanj za 

nekvalitetne. Sicer je res, da so nepremičnine najbolj kvaliteten in najbolj varen objekt 

zavarovanja, vendar je število nepremičnin v primerjavi z drugimi objekti zavarovanja 

omejeno. Ključnega pomena je da posojilodajalci bolje izkoristijo možnosti, ki jih nudijo 

druge vrste zavarovanj, zlasti premičnine in terjatve (Tratnik, Rijavec, Keresteš & Vrenčur, 

2001, str. 23). Po mnenju Vrenčurja (2005, str. 21, 23) so razlogi za neuporabo drugih vrst 

zavarovanj posojil predvsem v tem, da moderne oblike zavarovanj, kot so fiduciarni prenos 

lastninske pravice v zavarovanje in zemljiški dolg, doslej niso bile popolno urejene. S tem 

ni bilo zadostnega jamstva, kako bo v primeru spora v zvezi s posameznim zavarovanjem 

odločilo sodišče. Posledično so bile premičnine vedno premalo izkoriščene kot sredstvo 

realnega zavarovanja. Enako velja tudi za fiduciarna zavarovanja s terjatvami. 

 

Od modernih oblik zavarovanja sta se v praksi razvili predvsem fiduciarni prenos 

lastninske pravice v zavarovanje in fiduciarna cesija. Obe omenjeni obliki zavarovanja sta 

se najprej razvili v nemški pravni praksi, od koder sta se razširili tudi po drugih pravnih 

redih (Tratnik et al., 2001, str. 149). 
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Fiduciarna lastnina se od zastavne pravice loči po tem, da daje prejemniku zavarovanja več 

pravic, kot je potrebno. Glede na to, da se lahko upnik ob neplačilu dolžnika poplača za 

svojo terjatev iz stvari, na kateri mu je bila prenesena lastninska pravica, je v notranjem 

razmerju v takšnem položaju, kot je sicer zastavni upnik, navzven pa nastopa kot imetnik 

polne pravice oziroma lastnik. Vseeno pa glede na določila fiduciarne zaveze s stvarmi ne 

sme pravno razpolagati. Če dolžnik ne plača dolga ob zapadlosti, lahko upnik zahteva 

izročitev stvari, na katerih mu je bila prenesena lastninska pravica. Če jih dolžnik ne izroči 

prostovoljno, ga mora upnik tožiti za izročitev stvari (Vrenčur, 2005, str. 29). Prenos stvari 

v fiduciarno lastnino upnika je tako sklenjen z dogovorom, da stvar ostane v neposredni 

posesti dolžnika. Slednjemu le-to omogoča, da stvar še naprej ekonomsko uporablja in z 

njo pridobiva dohodek, fiduciarnemu upniku pa se ni treba ukvarjati s problemom hrambe 

stvari. 

 

Objekti fiduciarno prenesene lastninske pravice so največkrat premične stvari, v nekaterih 

pravnih redih pa so lahko tudi nepremičnine. To je na primer možno v hrvaškem pravnem 

redu, kjer so za to prilagodili tudi zemljiškoknjižna pravila, ki dopuščajo pogojne in na rok 

vezane vpise v zemljiško knjigo. Slabost fiduciarnega zavarovanja z nepremičninami je v 

tem, da obstaja na nepremičninskem področju hipoteka, ki je že po svoji naravi neposestna 

oblika zastave. Obenem naša zemljiškoknjižna pravila ne dopuščajo pogojnih in na rok 

vezanih vknjižb lastninske pravice na nepremičninah (podobno velja tudi za nemško in 

avstrijsko pravo) ter prodaje s pridržkom lastninske pravice na nepremičninah. Naše novo 

stvarno pravo je uredilo zemljiški dolg kot neakcesorno obliko zavarovanja terjatev z 

nepremičnino, kar je povsem enakovredno hipoteki. Zakon tako želi tradicionalnim 

oblikam stvarnopravnih zavarovanj dodati dodatne instrumente zavarovanj in s tem 

ponuditi uporabniku čim širšo paleto možnosti zavarovanj (Vrenčur, 2005, str. 30, 31, 

101). 

 

Namen vseh vrst zavarovanj bančnih posojil je učinkovito zmanjševanje kreditnega 

tveganja. Banka mora pri kreditiranju upoštevati verjetnost, da danega posojila ne bo 

prejela nazaj v celoti. Kreditno tveganje poskušajo banke zmanjšati predvsem z 

zavarovanjem posojil. Slednje mora banki služiti le kot sekundarni vir poplačila in ne sme 

nadomestiti ocene posojilojemalčeve sposobnosti poplačila posojila. Uporablja se le kot 

zaščita v primeru nevračila posojila, če bi se spremenile okoliščine, ki so bile znane ob 

odobritvi posojila. Pri tem mora zavarovanje v primeru unovčenja kriti celotno vrednost 

posojila, skupaj z obrestmi in vsemi ostalimi možnimi stroški, kot so sodni stroški, stroški 

prodaje zavarovanja itd. 

 

Nepredvidljivi dogodki v času odplačevanja posojila, kot so močno poslabšanje poslovanja 

podjetja, nelikvidnost, izguba kupcev itd., lahko porušijo načrt odplačevanja posojila, tako 

posojilojemalcu kot banki oziroma posojilodajalcu. Podjetje se lahko znajde v finančni 

stiski, in ni več sposobno plačevati banki obveznosti. Za takšne primere mora banka 

zavarovati svoje terjatve in si zagotoviti kritje, da bo posojeni denar dobila nazaj. Banke v 
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skladu s politiko zavarovanja posojil v svojih pravilih določajo vrste in načine zavarovanja. 

Za slednje se banka in posojilojemalec dogovorita že pred sklenitvijo posojilne pogodbe. 

Možnosti zavarovanja posojila so različne in odvisne predvsem od višine, vrste in ročnosti 

posojila. Bistvenega pomena je tudi bonitetna ocena posojilojemalca in možnost 

zagotovitve določene vrste zavarovanj. Posojilojemalec ima na izbiro več različnih načinov 

zavarovanja. Tako lahko posojilo zavaruje tudi pri zavarovalnici. Slednja ob nezmožnosti 

plačevanja zavarovanca poravna posojilo banki, naknadno pa se sama ukvarja z nadaljnjo 

izterjavo posojila. 

 

Kot omenjeno, je zahtevano zavarovanje posojila med drugim odvisno od bonitete 

posojilojemalca. Višja bonitetna skupina omogoča nižje zavarovanje, saj takšen 

posojilojemalec za banko ne predstavlja visokega tveganja. Zahtevano zavarovanje je 

odvisno tudi od preteklega in trenutnega poslovanja posojilojemalca z banko ter 

specifičnosti posojila. Na področju odobravanja posojil velja, da se bančni komercialist na 

podlagi rezultatov analize podatkov o posojilojemalcu (podatki o minulem in tekočem 

poslovanju, dejavnosti, sklenjenih poslih, kupcih, dobaviteljih, denarnem toku in poslu, ki 

naj bi ga banka financirala) in zbranih informacij o možnih zavarovanjih odloči za ustrezen 

način zavarovanja posojila. Seveda je pri tem pomembna tudi privolitev posojilojemalca v 

določeno vrsto zavarovanja. Pri ocenjevanju posojilojemalca je pomembno ovrednotiti 

načrte njegovega poslovanja skozi realen poslovni načrt, prilagojen razmeram na trgu, ter 

oceniti obvladovanje tveganj, še posebno, kadar bo odplačevanje posojila sledilo iz 

prihodnjih denarnih tokov. 

 

Z nastopom finančno-gospodarske krize so postala nekatera zavarovanja posojil, kot so 

zastava vrednostnih papirjev, zastava določenih nepremičnin in premičnin, solidarna 

poroštva fizičnih in pravnih oseb ali tripartitni odstop terjatev v zavarovanje, veliko bolj 

negotova, in jih zato banke danes obravnavajo drugače kot pred krizo. Zaradi dogodkov na 

trgu in propadov podjetij so postale banke veliko previdnejše pri odobravanju posojil. To je 

razvidno tudi iz tega, da pred samo odobritvijo posojila zahtevajo številna dokazila in 

podatke o poslovanju podjetja. Cilj zavarovanja posojil je tako zmanjševanje izgub ob 

nastanku neplačila in optimizacije kapitalskih zahtev banke.  

 

V večini bank je kot splošno zavarovanje posojil obvezno predložiti bianko menice 

posojilojemalca, skupaj z menično izjavo. Najpogostejše oblike zavarovanj, ki jih banka 

uporablja za dodatno zavarovanje svojih izpostavljenosti, so zastava nepremičnin in 

premičnin, poroštvo bonitetno ustreznega in posojilno sposobnega poroka, odstop ali 

zastava terjatev, zastava vrednostnih papirjev in zastava bančne vloge. Nekatere vrste 

zavarovanj so primernejše od drugih, saj banki omogočajo prihranek pri oslabitvah 

finančnih sredstev oziroma rezervacijah po zunajbilančnih obveznostih ter prihranek po 

kapitalu. Za banko so torej ta zavarovanja bolj zaželena.  
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Banka v zavarovanje posojil ne sme jemati finančnih instrumentov, ki predstavljajo obliko 

kapitala banke in jih je banka izdala z namenom povečanja kapitalske ustreznosti. V skladu 

s Sklepom o izračunu kapitala bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 135/2006, 104/2007, 

85/2010) so to vrednostni papirji, ki imajo lastnost inovativnih in hibridnih instrumentov 

ter podrejenega dolga I. in II. 

 

Pri posojanju na kratek rok je zavarovanje posojil največkrat sestavljeno iz likvidnih 

sredstev, kot so terjatve, zaloge, ali vrednostni papirji. Pri tem banka ne opredeli sredstev v 

podrobnosti in postavi omejitve o nadaljnji uporabi teh sredstev (Brealey & Myers, 2003, 

str. 868, 869). Pri kratkoročnih posojilih se tako za zavarovanje uporabljajo predvsem 

zastava terjatev, fiduciarna cesija in poroštvo. Pri dolgoročnih posojilih pa se zahtevajo 

materialne oblike zavarovanja, predvsem zastava nepremičnin oziroma premičnin.  

 

Možno je tudi posojilo brez zavarovanja. Tako nekatere banke posojilojemalcem oprostijo 

plačilo stroškov zavarovanja posojila. Pri tem gre lahko za kratkoročna ali dolgoročna 

posojila do določnega števila let, v različnih višinah. Pogoji za posojilo brez zavarovanja 

so redni mesečni prilivi in dobro poslovanje posojilojemalca. Danes se posojila brez 

zavarovanja v bankah skorajda ne odobravajo več, saj je finančno-gospodarska kriza 

močno poostrila poslovanje bank, zaradi česar so te primorane k pridobivanju novih ali 

dodatnih zavarovanj posojil.  

 

Zaradi večjih zahtev po zavarovanju posojil se je v letu 2010 pokritost posojilnega 

portfelja bank z zavarovanjem izboljšala. Nezavarovani del portfelja se je tako znižal na 

45,5 odstotka razvrščenih terjatev banke oziroma posojilnega portfelja banke. To 

predstavlja 4 odstotne točke manj nezavarovanega portfelja kot v letu 2009. V kolikor v 

omenjenem izračunu ne upoštevamo nezavarovanih terjatev bank do države, bank in 

hranilnic, znaša nezavarovani del terjatev bank 39,3 odstotka (Banka Slovenije, 2011a, str. 

100). 

 

Še nedavno je bilo priporočljivo, da so zavarovana predvsem dolgoročna posojila, danes pa 

se zahteva zavarovanje tudi za kratkoročna posojila skorajda brez izjem. Vsekakor je pri 

tem najpomembneje, da je zavarovanje likvidno, tj. možnost poplačila v kratkem času, ter 

da zagotavlja poravnavo vseh posojilnih obveznosti, vključno z vsemi morebitnimi stroški. 

Zavarovanje posojil je danes obvezno, razen če ni z internimi akti banke drugače določeno. 

Včasih so za zavarovanje posojil zadostovale samo menice, sedaj pa se zahteva še dodatno 

realno zavarovanje. Dodatna zavarovanja so pravilna odločitev, saj same menice ne 

zagotavljajo pravega zavarovanja. Najbolj zaželeno dodatno zavarovanje danes, za 

zadostitev potrebam višjih faktorjev varnosti pri zavarovanju posojil, je zavarovanje z 

nepremičninami. Za slednje je doslej sicer veljalo, da je primerno predvsem za zavarovanje 

posojil večjih zneskov in za dolgoročna posojila, saj je postopek odobritve posojila zaradi 

zahtevne izpeljave zavarovanja daljši kot pri ostalih oblikah zavarovanja. Ravno tako je 

bila zastava vrednostnih papirjev bolj zaželena v predkriznem času, ko so cene delnic 
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naraščale. Danes je treba zaradi izrazitega padca vrednosti teh papirjev le-te pogosteje 

spremljati. Vse več je tudi poroštev s strani drugih družb. Na bančne komercialiste je s tem 

prešlo veliko dodatnega dela. Komercialist mora od pristojnih delavcev banke pridobiti 

informacije o kakovosti zavarovanja, tj. tržni vrednosti, primernosti zavarovanja itd. Bistvo 

je torej v sodelovanju različnih strokovnih služb, ki je danes pomembneje kot kdajkoli.  

 

Bančni komercialist mora redno spremljati poslovanje posojilojemalca in kvaliteto 

zavarovanja posojil, sploh posojil, zavarovanih z vrednostnimi papirji. Voditi mora 

transparenten seznam zavarovanj, s čimer spremlja in kontrolira ustrezne faktorje varnosti 

zavarovanja posojil. V celotni dobi odplačil posojil mora biti razmerje med vrednostjo 

zavarovanja in stanjem neodplačanega posojila vsaj takšno, kot je predpisano z varnostnim 

količnikom. V kolikor razmerje varnosti posojila pade pod pogodbeno določeno, je treba 

posojilojemalca pozvati k dokazilu o zadostni varnosti posojila oziroma predložitvi 

dodatnega ustreznega zavarovanja posojila. 

 

Tabela 3 nam prikazuje strukturo posojil glede na vrsto zavarovanj, odobrenih podjetjem. 

Zaostreni posojilni standardi so pripomogli k zmanjšanju deleža nezavarovanih posojil, saj 

je delež novoodobrenih posojil brez zavarovanja v letu 2010 znašal 21,1 odstotka, v letu 

2009 pa je ta delež predstavljal 32,4 odstotka. To je izjemno izboljšanje glede na to, da je 

bila v letih 2007 in 2008 skoraj polovica novoodobrenih posojil brez zavarovanja. K temu 

je veliko prispeval tudi visok delež kratkoročnih posojil, ki so se v preteklosti redno 

periodično obnavljala in so bila brez zavarovanja. V strukturi stanj se je povečal tudi delež 

posojil, ki so zavarovana z zastavo nepremičnin, na račun zmanjšanja deleža posojil, 

zavarovanih z delnicami in deleži (Banka Slovenije, 2011a, str. 99–100). 

 

Tabela 3: Struktura posojil podjetjem glede na vrsto zavarovanja (v odstotkih) 

 

Tip zavarovanja Stanja posojil Novoodobrena posojila 

 Dec. 2009 Dec. 2010 2009 2010 

Zavarovana posojila 79,4 82,0 67,6 78,9 

 z zastavo nepremičnin 36,5 40,8 24,0 26,5 

 pri zavarovalnici   0,7 0,7 0,4 0,3 

 z vrednostnimi papirji in/ali 

točkami vzajemnih skladov 
  9,2 7,7 9,2 9,5 

 z drugimi oblikami zavarovanj 33,0 32,9 34,0 42,7 

Nezavarovana posojila 20,6 18,0 32,4 21,1 

 

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 99, tabela 5.28. 

 

Kot kaže Tabela 4, je bilo 45,3 odstotka vseh posojil v posojilnem portfelju bank oziroma 

v razvrščenih terjatvah bank ob koncu leta 2010 nezavarovanih. Tu so zajete terjatve, ki 

niso zavarovane oziroma so zavarovane tako, da jih banka ne upošteva pri izračunu 

oslabitev oziroma rezervacij. Tak primer so posojila, ki so zavarovana samo z bianko 

menicami. Kjer se pojavljajo kot posojilojemalci podjetja, je znašal delež nezavarovanih 
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posojil 35,3 odstotka, še v letu 2009 pa je ta delež znašal 40,6 odstotka. Pri tej skupini 

posojilojemalcev je največ posojil zavarovanih s poslovnimi nepremičninami, v višini 

70,3 odstotka, kar je glede na leto poprej porast za 10 odstotnih točk. Pri zavarovanju z 

nepremičninami lahko več bank ali ena banka večkrat vpiše hipoteko nad eno 

nepremičnino. S tem je vrednost hipoteke pri upniku, ki je v zemljiško knjigo vpisan s 

kasnejšim vrstnim redom, nižja za vrednost terjatev upnikov, ki so vpisani pred njim. 

Posledično je vrednost te vrste zavarovanj pomnožena, tako pri tej vrsti zavarovanj kot v 

agregatu. Z delnicami, deleži in enotami vzajemnih skladov je zavarovanih 11,2 odstotka 

posojil (povečanje za 1,8 odstotne točke), 6,3 odstotka posojil je zavarovanih s 

stanovanjskimi nepremičninami (1,5-odstotno povečanje), pri zavarovalnici pa je delež 

zavarovanj že drugo leto zapored zanemarljiv. 39,5 odstotka omenjenih posojil je 

zavarovanih z drugimi oblikami zavarovanja, kot so poroštvo, odstop terjatev, zavarovanje 

s premičninami itd. Iz podatkov je razvidno, da je 127,3 odstotka vseh razvrščenih terjatev 

bank do podjetij zavarovanih. Kot že omenjeno je vrednost pomnožena zaradi večkratnih 

zavarovanj z nepremičninami. 

 

Tabela 4: Zavarovanje razvrščenih terjatev po skupinah komitentov ob koncu leta 2010  

(v odstotkih)  

 

 

 Primerjava zavarovanj* z razvrščenimi terjatvami v odstotkih 

Razvr- 

ščene 

terjatve 

 v 

milijonih 

evrov 

Nezava-

rovano 

Zavarovano 

Skupaj 

vrednost 

zavar. 

 

Z 

delnicami 

in deleži 

ter 

enotami 

VS 

S 

posl. 

nepr. 

 

S 

stanov. 

nepr. 

 

Pri 

zavaro- 

valnici 

Z 

ostalimi 

obl. 

zavar. 

Podjetja 25.131,8 35,3 11,2 70,3 6,3 0,0 39,5 127,3 

DFO 2.364,9 52,2 24,3 9,3 0,4 0,0 31,5 65,5 

Gospodinjstva 

(sp) 
10.214,8 31,6 0,9 15,5 82,8 17,2 24,4 140,9 

Tujci 6.398,5 62,4 5,8 29,0 2,8 0,3 24,5 62,4 

Država 2.037,0 72,4 0,0 1,9 0,3 0,0 26,4 28,5 

Banke in 

hranilnice 
3.796,3 95,6 0,0 0,1 0,0 0,0 5,9 6,0 

SKUPNA 

VSOTA 
50.290,9 45,3 7,6 42,5 20,4 3,6 30,8 104,9 

 

Legenda: * Zavarovanja so navedena po pošteni vrednosti. 

 

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 101, slika 5.30. 

 

Podobno kot Tabela 4 nam prikazuje Slika 7, ki predstavlja pokritost vseh razvrščenih 

terjatev bank oziroma posojilnega portfelja bank z zavarovanji. Tudi tu je razvidno, da je 

najbolj porasel delež zavarovanja posojil z nepremičninami. 
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Slika 7: Pokritost vseh razvrščenih terjatev bank z zavarovanji (v odstotkih) 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 100, slika 5.45. 

 

Do konca leta 2010 je bilo 27,4 odstotka posojil z zamudami nad 90 dni nezavarovanih, 

kar je bistveno manj kot leto poprej. V letu 2009 je bilo tovrstnih nezavarovanih posojil 

41 odstotkov. Ob koncu leta 2009 je bilo 96,9 odstotka celotnega portfelja z zamudami 

pokritega z zavarovanji, ob koncu leta 2010 pa se je ta delež povečal na 128,7 odstotka. 

Pogoji pridobivanja novih posojil so se z vidika zavarovanj najbolj zaostrili prav pri 

posojilih nefinančnim podjetjem (Banka Slovenije, 2011a, str. 101). 

 

Instrumente zavarovanja plačil lahko delimo na obligacijskopravne (osebne) in na 

stvarnopravne (stvarne). Obligacijskopravna zavarovanja imajo učinke le med strankami, 

ne učinkujejo pa proti tretjim. S tem zavarujejo upnika pred dolžnikovim neplačilom, ne 

dajejo pa mu nikakršnega privilegiranega položaja proti tretjim oziroma drugim 

dolžnikovim upnikom. Bistvena lastnost stvarnopravnih zavarovanj je, da gre za stvarne 

pravice, ki učinkujejo absolutno. To pomeni, da ima upnik s stvarno pravico prednost pri 

poplačilu na stvari, ki je predmet te pravice, pred vsemi drugimi upniki in da lahko to 

prednost uveljavlja tudi v dolžnikovem stečaju (Tratnik et al., 2001, str. 24). Stvarnopravna 

zavarovanja oblikujejo stvarnopravne pravice, ki učinkujejo proti vsem in so tako bolj 

kakovostna zavarovanja. Med stvarnopravna zavarovanja sodijo hipoteka, ročna zastava, 

fiduciarni prenos premičnin itd. (Kranjc, 2006, str. 161). 

 

Tudi ZBan-1 v 116. členu deli kreditna zavarovanja na stvarna in osebna. Stvarno kreditno 

zavarovanje je vrsta zmanjševanja kreditnega tveganja, saj ima banka v primeru 

neizpolnitve nasprotne pogodbene stranke ali ob nastopu drugih pogodbeno določenih 

dogodkov, najmanj eno od naslednjih pravic: pravico prodati določeno premoženje zaradi 
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poplačila svoje terjatve, zagotoviti prenos ali pridobitev določenega premoženja, obdržati 

določeno premoženje, zmanjšati oziroma pobotati znesek izpostavljenosti za znesek 

terjatve nasprotne stranke do banke ter nadomestiti znesek izpostavljenosti z zneskom v 

višini razlike med zneskom izpostavljenosti in zneskom terjatve nasprotne stranke do 

banke. Osebno kreditno zavarovanje pa je vrsta zmanjševanja kreditnega tveganja, saj se je 

tretja oseba zavezala, da bo plačala dolgovani znesek v primeru neizpolnitve nasprotne 

stranke (posojilojemalca) ali ob nastopu drugih pogodbeno določenih dogodkov. 

 

ZBan-1 nadalje v 145. členu določa, da so stvarna kreditna zavarovanja primerna za 

zmanjšanje kreditnega tveganja, če so dovolj likvidna in če je njihova vrednost v času 

stabilna, tako da zagotavlja zadostno gotovost glede poplačila. Primernost osebnih 

kreditnih zavarovanj pa se presoja po boniteti njihovih dajalcev. 

 

Bratina, Jovanovič, Podgorelec in Primec (2008, str. 124, 125) lepo razčlenjujejo 

zavarovanja glede na to, s katerim sredstvom zavarujemo obveznost: 

 

 osebna zavarovanja (poroštvo, bančna garancija); 

 stvarna zavarovanja (zastavna pravica, stvarno breme, zemljiški dolg, pridržek 

lastninske pravice); 

 plačilni mehanizmi (menica, ček in dokumentarni akreditiv); 

 določene pogodbene oblike (ara, pogodbena kazen, penali, zamudne obresti); 

 fiduciarni pravni posli (prenos lastninske pravice, odstop terjatve v zavarovanje). 

 

Zavarovanje za utrditev pogodbenih obveznosti, kot je na primer poroštvo, pogodbena 

kazen ali ara, so akcesorne narave. Slednje pomeni, da je zavarovanje popolnoma 

povezano s temeljnim poslom oziroma obveznostjo iz temeljnega posla, ki je s tem 

sredstvom zavarovana. Če je temeljni posel neveljaven, je posledično neveljaven tudi 

dogovor o zavarovanju. Akcesornost pa se vidi tudi v realizaciji zavarovanja. Ugovori iz 

temeljnega posla omogočajo ugovore v zvezi z zavarovanjem, kar zavlačuje postopek 

realizacije zavarovanja. Neakcesorna ali abstraktna narava zavarovanja pa nasprotno 

pomeni, da sredstvo zavarovanja ni odvisno od temeljnega posla. Abstraktno zavarovanje 

je veljavno, četudi je neveljaven temeljni posel, za katerega je dano zavarovanje. Ker se 

abstraktno zavarovanje realizira pod lastnimi pogoji, ob realizaciji zavarovanja niso možni 

ugovori iz temeljnega posla (Kranjc, 2006, str. 162). 

 

Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 67/2005, 

97/2005, 121/2006, 131/2006-ZBan-1, 28/2007) razvršča zavarovanja na: 

 

 prvovrstna zavarovanja: 

‒ bančna vloga, za katero je pogodbeno določena obveznost, da se uporabi za 

poplačilo; 
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‒ vrednostni papirji Republike Slovenije, Banke Slovenije, Evropske centralne 

banke ter vlad in centralnih bank drugih držav Cone A (vse države članice 

Evropske unije ali države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega 

gospodarskega prostora, vse druge države, ki so polnopravne članice 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: OECD) ter 

države, ki so sklenile posebne posojilne aranžmaje z Mednarodnim denarnim 

skladom, v skladu s splošnimi aranžmaji posojanja); 

‒ nepreklicne garancije na prvi poziv bank, ki so pridobile dovoljenje Banke 

Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic 

Evropske unije in prvovrstnih tujih bank; 

‒ prvovrstni dolžniški vrednostni papirji bank, s katerimi se trguje na finančnih 

trgih (pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni 

papirji); 

‒ nepreklicna jamstva Republike Slovenije (vključno z nepreklicnimi 

garancijami na prvi poziv SID Banke d.d., ki so bile izdane do uveljavitve 

Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov); 

 primerna zavarovanja: 

‒ neodvisna garancija podjetja primerljivega finančnega položaja; 

‒ zavarovanje pri zavarovalnici, registrirani v Republiki Sloveniji in drugi 

državi Cone A; 

‒ vrednostni papirji, za katere obstaja delujoči trg. 

 

Dodatno tveganje danes predstavljata negotovost na kapitalskih trgih in nestabilnost cen na 

nepremičninskem trgu. Zaradi znižanih cen nepremičnin se je znižal varnostni količnik 

zavarovanja pri obstoječih posojilih, zavarovanih s hipotekami. Po podatkih iz ankete bank 

so banke problem poslabševanja varnostnega količnika zavarovanja posojil reševale z 

zahtevami po dodatnih zavarovanjih. Podobno so banke ravnale tudi pri posojilih, 

zavarovanih z vrednostnimi papirji in enotami vzajemnih skladov (Banka Slovenije, 2010, 

str. 102). 

 

3.1 Zavarovanje z zastavo nepremičnin 

 

Banke so v letu 2010 izboljšale pokritost posojilnega portfelja z zavarovanjem, zlasti z 

zavarovanjem z zastavo nepremičnin. Pri tem pa obstaja nevarnost, da bi morebitni večji 

obseg unovčevanja zavarovanja s prodajo nepremičnin ter padec cen nepremičnin 

pomenila dodatne zahteve za oblikovanje rezervacij in oslabitev, kar bi še izraziteje 

vplivalo na zmanjševanje dobička bank (Banka Slovenije, 2011a, str. 85). 

 

V strukturi stanj posojil se je v letu 2010 povečal delež posojil, zavarovanih z zastavo 

nepremičnin, predvsem na račun manjšega deleža zavarovanj z delnicami in deleži. Tako 

se je delež posojil v posojilnem portfelju banke, zavarovanih z zastavo nepremičnin, 
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povečal za 13 odstotnih točk glede na konec leta 2009. Le-to je deloma posledica dejstva, 

da število posojil, odobrenim gradbenim podjetjem, še vedno narašča (Banka Slovenije, 

2011a, str. 100). 

 

Zavarovanje z zastavo nepremičnin oziroma hipoteka ima prednost pred zavarovanjem z 

zastavo premičnin, saj za razliko od slednjih hipoteka načeloma ohranja svojo vrednost. 

Najpogostejši način ustanovitve hipoteke je s pogodbo, tj. pravnim poslom. Pogoj za 

nastanek hipoteke pa je vpis v zemljiško knjigo, s čimer je dosežena publiciteta. Hipoteka 

obenem ne preprečuje, da se zastavljena nepremičnina proda naprej, vendar pa učinkuje 

proti vsakokratnemu lastniku. V kolikor je hipoteka ustanovljena v obliki neposredno 

izvršljivega notarskega zapisa, je v primeru unovčenja zavarovanj mogoča neposredna 

izvršba in tožba, da se zastavljena nepremičnina proda. 

 

Hipoteka je torej zastavna pravica na nepremičnini in predstavlja enega izmed 

instrumentov zavarovanja posojil. Glede na obstojnost nepremičnine in njeno trajno 

vrednost je hipoteka eden izmed najprimernejših instrumentov zavarovanja posojila 

(Dolceta – Finančne storitve, 2010). Zastavnemu upniku daje pravico do poplačila njegove 

zapadle terjatve oziroma posojila iz vrednosti nepremičnine pred upniki, ki so zastavno 

pravico pridobili pozneje. Vezana je na nepremičnino, in ne na njenega lastnika, zato upnik 

z vknjižbo zastavne pravice v zemljiško knjigo pridobi pravico, da se izvršba na 

nepremičnini opravi tudi proti tistemu, ki je to nepremičnino pridobil pozneje. Obenem je 

hipoteka namenjena zavarovanju posojila vse do njegovega popolnega poplačila. To 

pomeni, da hipotekarni dolžnik oziroma posojilojemalec ne more zahtevati zmanjšanja 

hipoteke zaradi posameznih delnih plačil hipotekarno zavarovanega posojila. Vse dokler 

hipoteka ni plačana v celoti, varuje hipotekarno zavarovano posojilo. Čeprav 

posojilojemalec poravna pretežni del dolga, še vedno jamči s celotno nepremičnino. 

 

Hipoteka obsega celotno nepremičnino, njene plodove do ločitve ter druge sestavne dele in 

pritikline, kar se imenuje ekstenzivnost hipoteke. Lastnik zastavljene nepremičnine lahko s 

slednjo prosto razpolaga vse do začetka izvršilnega postopka na zastavljeni nepremičnini. 

Obenem lahko lastnik do začetka izvršilnega postopka svobodno loči pripadke in plodove 

in z njimi prosto razpolaga v mejah normalne uporabe nepremičnine (Tratnik et al., 2001, 

str. 86).  

 

Nepremičnine še vedno predstavljajo najbolj kvaliteten objekt stvarnopravnega 

zavarovanja posojil, saj so tako kot vse stvarne pravice evidentirane v javni zemljiški 

knjigi. Kdor hoče v dobri veri pridobiti pravico na nepremičnini, lahko prej preveri 

zemljiškoknjižno stanje le-te. Obenem so nepremičnine neposestni objekt zavarovanja, saj 

lahko posojilojemalec oziroma zastavitelj nepremičnino ves čas trajanja zavarovanja 

ekonomsko uporablja. Negativna plat zavarovanja z nepremičnino pa je, da je njihovo 

število omejeno in da jih je relativno težje prodati na dražbi kot premičnine, predvsem 

zaradi dolgotrajnosti postopkov (Tratnik et al., 2001, str. 30). 
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Zavarovanje posojil z nepremičninami je do prihoda finančno-gospodarske krize veljalo za 

najvarnejše sredstvo zavarovanja, saj so cene nepremičnin vseskozi rasle. Zdaj, ko smo 

priča zlomu nepremičninskega trga, pa je to zavarovanje postalo bolj nadzorovano. Banke 

so postale veliko previdnejše pri sprejemanju takšnih zavarovanj za posojila in so v ta 

namen tudi povišale zahtevane varnostne količnike. 

 

Cene stanovanjskih nepremičnin so naraščale vse do začetka leta 2007, nato pa so pričele 

rahlo padati. Intenzivneje so pričele padati v letu 2008, kar se je nadaljevalo vse do druge 

polovice leta 2009. Nato je zopet sledila rast cen vse do druge polovice leta 2010 (Banka 

Slovenije, 2011a, str. 18). Glede na pretekla dogajanja in napovedi obstaja nevarnost padca 

cen. Posledično bi se varnostni količniki oziroma razmerja med vrednostjo zastavljenih 

nepremičnin in vrednostjo posojil poslabšali. 

 

Število transakcij z nepremičninami je bilo v letu 2010 primerljivo z letom 2008, kar 

pomeni povečanje glede na leto 2009 za slabo tretjino, ko je bil upad števila transakcij 

izrazitejši. Cene novih stanovanj so se tako zvišale za 3,9 odstotka, cene rabljenih 

stanovanj pa za 1,5 odstotka. Po drugi strani pa so zabeležene vse večje zamude pri 

poravnavanju obveznosti in stečaji gradbenih podjetij. Omenjeno vodi v nižanje bonitetnih 

ocen gradbenih podjetij, to pa v višje stroške slabitev bank. Zato je predvsem med bankami 

in podjetji zaslediti interes ohranjanja cen nepremičnin. Znižanje cen poslovnih 

nepremičnin bi vplivalo na še nadaljnje slabšanje izkazov podjetij in tako še bolj zmanjšalo 

njihovo posojilno sposobnost. Obenem bi vplivalo na poslabšanje razmerja med 

zastavljeno vrednostjo nepremičnin in najetimi posojili, kar bi vodilo v razdolževanje. Pri 

bankah bi se vpliv videl tudi pri povečanju oblikovanja oslabitev in rezervacij ter 

povečanju zaplembe nepremičnin plačilno nesposobnim posojilojemalcem (Banka 

Slovenije, 2011a, str. 17). 

 

Tabela 5: Medletne stopnje rasti transakcijskih cen rabljenih stanovanj in hiš, računane po 

Fischerjevem indeksu (v odstotkih)  

 

Leto Slovenija 
Ljubljana 

mesto 

Okolica 

Ljubljane 

Preostala 

Slovenija 
Evroobmočje 

2005 10,3 10,6 4,5 11,1 7,4 

2006 14,0 14,0 12,2 14,3 6,6 

2007 23,4 17,4 12,5 26,5 4,6 

2008 4,9 2,8 7,4 5,1 1,3 

2009 -9,3 -12,5 -14,9 -6,9 -2,8 

2010 -1,0 1,3 4,1 -3,1 1,8 

 

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 19, tabela 2.4. 

 

Na podlagi izračuna Banke Slovenije po Fischerjevemu indeksu, kar nam kaže Tabela 5, 

opazimo različno dinamiko gibanja cen rabljenih stanovanj in hiš po regijah v Sloveniji. 
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Najvišji padec cen se je zgodil prav v Ljubljanski okolici, kjer so bile tudi sicer v preteklih 

letih cene za več kot polovico višje od povprečja Slovenije. 

 

V letu 2010 se je pri posojilih, zavarovanih z zastavo nepremičnin, razmerje med višino 

posojila in vrednostjo zastavljenih nepremičnin zmanjšalo. Pri posojilih podjetjem je bilo 

to razmerje sicer še ugodnejše od razmerja pri posojilih gospodinjstvom, vendar pa se je 

tudi najbolj znižalo, iz 71 odstotkov v letu 2009 na 67 odstotkov v letu 2010 (Banka 

Slovenije, 2011a, str. 85). Iz omenjenega lahko razberemo, da so proste nepremičnine v 

Sloveniji omejene in je zato na eni nepremičnini vpisanih več hipotek, kar zmanjšuje 

zgoraj omenjeno razmerje oziroma varnostni količnik. 

 

Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 67/2005, 

97/2005, 121/2006, 131/2006-ZBan-1, 28/2007) določa, da lahko banka zavarovanja z 

nepremičninami (ter tudi premičninami) upošteva pri izračunu oslabitev finančnega 

sredstva oziroma rezervacij za prevzeto obveznost po zunajbilančnih postavkah, v kolikor 

razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je zastavljena 

nepremičnina učinkovito in ustrezno sredstvo sekundarnega poplačila. To pomeni, da mora 

za to nepremičnino obstajati trg in da je unovčljiva v razumnem roku. 

 

Banka mora ob zavarovanju s hipoteko imeti vsaj naslednjo dokumentacijo: 

 

 cenitveno poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin oziroma 

kupoprodajno pogodbo, ki ne sme biti starejša od enega leta; 

 najnovejši zemljiškoknjižni izpisek; 

 neposredno izvršljiv notarski zapis o zavarovanju z vknjižbo hipoteke na 

zastaviteljevi nepremičnini ter morebitno dokazilo, da je nepremičnina v upravičeni 

tuji posesti; 

 pravnomočni sklep sodišča o dovolitvi vpisa hipoteke v zemljiško knjigo; 

 zavarovalno polico za nepremičnino, vinkulirano v korist banke. 

 

Kot vrednost zavarovanja z nepremičnino se upošteva zadnja ocena tržne vrednosti 

nepremičnine, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, upoštevajoč vse 

stroške, povezane s prodajo, in ki ni starejša od enega leta, oziroma kupoprodajno 

pogodbo, ki ne sme biti starejša od enega leta (kot tržno vrednost se privzame 

transakcijsko oziroma pogodbeno vrednost brez davka na dodano vrednost). Pri izračunu 

vrednosti mora banka upoštevati le tisti del vrednosti zavarovanja z nepremičnino, ki 

ostane po odbitku zneskov vseh obveznosti, katerih izpolnitev je zavarovana z isto 

nepremičnino in so v zemljiški knjigi pri tej nepremičnini vknjižene z boljšim vrstnim 

redom, oziroma po odbitku sorazmernega dela zneskov tistih obveznosti, ki so v zemljiški 

knjigi pri tej nepremičnini vknjižene z enakim vrstnim redom. 
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V primeru, da posojilojemalec zastavlja nepremičnino, ki jo kupuje s sredstvi posojila in se 

vrednost zastavljene nepremičnine privzame iz kupoprodajne pogodbe, mora biti slednja 

overjena, saj le takšna omogoča vpis lastništva v zemljiško knjigo in vpis hipoteke banke.  

 

Med trajanjem zavarovanega posojilnega razmerja mora banka redno spremljati vrednost 

zastavljene nepremičnine. Priporočljivo je, da se oceno te vrednosti za poslovne 

nepremičnine izdela najmanj enkrat letno, za stanovanjske nepremičnine pa najmanj enkrat 

na 3 leta. Ob morebitnih pomembnih spremembah pogojev na trgu pa je treba vrednost 

nepremičnine ocenjevati še pogosteje. Ponovna pridobitev cenitvenega poročila 

pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin je torej potrebna v primerih, ko pride do 

pomembnega padca cene nepremičnine v primerjavi s splošno ravnjo cen na trgu ter kadar 

gre za nepremičnine, ki služijo zavarovanju posojil, višjih od 3 milijonov evrov ali 5 

odstotkov kapitala banke. 

 

Ker mora biti zavarovana terjatev določena, se v zemljiško knjigo ob ustanovitvi hipoteke 

vpišejo podatki o hipotekarnem upniku, o višini in zapadlosti zavarovane terjatve ter 

podatek o obrestni meri. Navedeni elementi morajo biti zapisani tako v zemljiškoknjižnem 

dovolilu kot tudi v zemljiškoknjižnem predlogu za vknjižbo hipoteke (Tratnik, 2006, str. 

73). Banka mora ob ustanovitvi zavarovanja z nepremičnino obvezno preveriti, da je 

nepremičnina brez pravnih in stvarnih bremen. Pridobiti mora torej izpisek iz zemljiške 

knjige, skupaj z obrazložitvami vseh plomb. Priporoča se, da je banka vpisana kot prvi 

hipotekarni upnik, izbrati pa je treba nepremičnino z delujočim trgom in transparentno 

ceno. 

 

Prioritete pri zastavi imajo torej nepremičnine, kjer je zastavna pravica banke na prvem 

mestu, zemljiškoknjižno urejene nepremičnine in poslovne nepremičnine. Primerne 

nepremičnine so potemtakem poslovni objekti, nezasedene stanovanjske enote, počitniške 

enote, nedograjeni poslovni ali stanovanjski objekti, zazidljiva stavbna zemljišča, ki so 

olastninjena, zasedene stanovanjske enote in kmetijske enote. 

 

Predmet hipoteke je lahko tudi solastniški delež zgradbe. Solastnina je večlastniško 

razmerje, pri katerem vsakemu od solastnikov pripada v obliki ulomka izražen idealen 

delež stvari. Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki. Pri solastnini je 

razdeljena pravica in ne stvar. To pomeni, da se idealni delež nanaša na celotno stvar in ne 

samo na del stvari, ki po svojem obsegu ustreza višini idealnega deleža. Če narava 

solastnine stvari dopušča, se solastniki lahko dogovorijo, da bo vsak od njih uporabljal 

izključno del stvari, na primer del večstanovanjske hiše v solastnini (Tratnik, 2010, str. 

119). Vsak od solastnikov je v tem primeru samostojen pravni subjekt, ki mu pripada 

določen del lastninske pravice na stvari, t.i. idealni delež. Eden temeljnih principov 

solastnine je, da lahko vsak solastnik prosto razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih 

solastnikov. Z nepremičnino kot celoto pa lahko razpolagajo samo vsi solastniki soglasno. 
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Hipoteka se lahko ustanovi tudi na nepremičnini, ki je v skupni lasti. To je oblika 

večosebnega lastniškega razmerja, v katerem deleži posameznih skupnih lastnikov niso 

določeni. Skupna lastnina se oblikuje predvsem takrat, kadar so osebe med seboj povezane, 

na primer zakonci, zunajzakonski partnerji, sodediči. Skupni lastniki imajo nerazdeljeno 

lastninsko pravico in jo lahko izvršujejo samo vsi skupaj kot en lastnik (Tratnik, 2010, str. 

122). Posledično upniki posameznega skupnega lastnika ne morejo z izvršbo poseči 

direktno na njegov delež skupne lastnine, saj delež še ni določen. Druga posledica skupne 

lastnine pa je, da je vsak skupni lastnik omejen v svoji razpolagalni sposobnosti. Z 

lastninsko pravico na nepremičnini v skupni lastnini je torej mogoče razpolagati le kot s 

celoto, saj deleži niso izoblikovani. 

 

Predmet hipoteke je lahko tudi etažna lastnina, ki pomeni hkrati lastnino posameznega dela 

nepremičnine in solastnino skupnih delov. Pri tem mora posamezni del nepremičnine 

predstavljati samostojno funkcionalno celoto, ki je primerna za samostojno uporabo, na 

primer poslovni prostor, stanovanje itd. Skupni deli nepremičnine pa so deli, dani v skupno 

rabo etažnih lastnikov, skupaj z zemljiščem (Bratina, Jovanovič, Podgorelec & Primec, 

2010, str. 89, 90). 

 

Za zavarovanje posojil se lahko sprejme tudi nepremičnine, ki zemljiškoknjižno še niso 

urejene. Slednje ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB4, 

93/2007, 6/2008 Skl. US: U-I-354/07-6, 37/2008-ZST-1, 45/2008-ZArbit, 113/2008 Odl. 

US: U-I-344/06-11, 28/2009, 47/2009 Odl. US: U-I- 54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 

Skl. US: Up-1081/08-10, U-I-237/08-10, 51/2010, 26/2011, v nadaljevanju ZIZ). To so 

nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi, največkrat pa gre za stanovanja in 

poslovne stavbe, kjer je treba opraviti postopek vpisa etažne lastnine. V notarskem zapisu 

so navedeni podatki o legi takšne nepremičnine oziroma drugi podatki, potrebni za njeno 

identifikacijo. Notarskemu zapisu mora biti priložena listina, ki bi bila primerna za 

vknjižbo lastninske pravice (na primer overjena prodajna pogodba), sklenitev notarskega 

zapisa pa ima pomen vknjižbe zastavne pravice. Notarski zapis z navedbo zastavitelja ter 

podatke o nepremičnini se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Na originalu 

prodajne pogodbe notar zaznamuje, da je nepremičnina zastavljena, listino oziroma verigo 

prodajnih pogodb pa se nato izroči v hrambo notarju. 

 

Slabost zastave nepremičnin oziroma hipotek je predvsem v relativno visokih stroških 

zavarovanja, saj je treba plačati notarske stroške in stroške cenitve nepremičnine (za 

poslovne osebe stroške cenitve največkrat plačajo banke, ki pa jih nato obračunajo v 

stroške odobritve posojila). Obenem je tudi postopek odobritve hipotekarnega kredita 

dolgotrajen. 

 

Kljub temu banke za zavarovanje posojil še vedno najraje sprejmejo zavarovanje z zastavo 

nepremičnin. Problem danes pa je, da so skoraj vse nepremičnine obremenjene, in se banka 

upnik ne more več vpisati na prvo mesto. Vse pa je seveda odvisno od vrednosti 
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nepremičnin. Če je vrednost dovolj velika, se lahko banka vpiše tudi na drugo ali kasnejše 

mesto, če pa varnostni količnik ne ustreza, vzame v zavarovanje še dodatno zavarovanje. 

Pred ureditvijo zavarovanja posojila z zastavo nepremičnine je treba preveriti vrsto 

nepremičnine. Pooblaščeni ocenjevalec premoženja mora to nepremičnino oceniti. 

Ocenjena vrednost nepremičnine bo večja, če nepremičnina ni ozko specifična in se jo v 

primeru prodaje lahko uporabi tudi za druge namene, ne samo za namen, ki ga je opravljala 

do sedaj. Pri nepremičninah je treba paziti tudi na zaznambe dosedanjih upnikov o 

prepovedi obremenitve in odtujitve nepremičnin. Takrat je treba od teh upnikov pridobiti 

soglasje za vpis. 

 

To zavarovanje je lahko problematično, če gre posojilojemalec v stečaj v roku, krajšem od 

enega leta po zastavi nepremičnine. Stečajni upravitelj namreč lahko izpodbija zavarovanje 

z utemeljitvijo, da se je banka želela postaviti v boljši položaj pred drugimi upniki, saj naj 

bi v času zastavitve že vedela za slabo poslovanje posojilojemalca in nevarnost stečaja 

slednjega. Drug problem pa je tudi v padcu vrednosti nepremičnin. Vseskozi so se 

nepremičnine dražile, kar je pri zastavi pomenilo visok faktor varnosti posojila. Danes, ko 

cene nepremičnin padajo, pa so takšna posojila veliko manj zavarovana oziroma imajo 

manjši varnostni količnik. 

 

Tveganje pri tej vrsti zavarovanja se je tako v zadnjih letih povečalo zaradi nevarnosti 

padca cen nepremičnin. Slednje bi lahko sprožili postopki unovčevanja zavarovanj z 

nepremičninami, saj bi se poštene vrednosti prejetih zavarovanj znižale. Tveganje izhaja 

tudi iz dejstva, da banke na eno nepremičnino vpišejo tudi več hipotek. Pri tem banke s 

slabšim vrstnim redom vpisa hipotek tvegajo zaradi manjše verjetnosti unovčenja 

zavarovanj ter zaradi podaljšanja sodnih postopkov. Unovčenje zavarovanj je namreč v 

razmerah slabe likvidnosti nepremičninskega trga oteženo, tako sodni kot prodajni 

postopki pa so dolgotrajni. Visoka pokritost terjatev bank z zavarovanjem z zastavo 

nepremičnin je zato dejavnik tveganja za banke (Banka Slovenije, 2011a, str. 100). 

 

V današnjem času, ko smo priča vse številnejšim stečajem podjetij, se je tovrstno 

zavarovanje izkazalo za togo. Problem je namreč, da se upniki iz zavarovanja z zastavo 

nepremičnin zelo dolgo ne morejo poplačati. Če gre podjetje v stečaj, se celotna sredstva 

prenesejo v stečajno maso. Nato se lahko tudi več let išče kupca, ki bi bil pripravljen kupiti 

nepremičnino. Iz kupnine se nato poplačajo upniki po vrstnem redu, kot so vpisane 

hipoteke. Pri tem se lahko zgodi, da se iz kupnine ne morejo poplačati vsi hipotekarni 

upniki. 

 

Možen je tudi drugačen način poplačila iz hipoteke, in sicer v primeru, ko posojilojemalec 

oziroma podjetje preneha plačevati svoje obveznosti iz posojilne pogodbe. V tem primeru 

banka odpove pogodbo, in tako se izterjava obveznosti preusmeri iz poslovnega dela banke 

v pravno službo banke, zadolženo za izterjavo. Slednja nato s pomočjo sodišča sproži 

postopek prodaje nepremičnine, s kupnino katere se nato poplačajo terjatve banke. 
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Danes opažamo problem, ko so v zavarovanje posojil dane neprimerne nepremičnine, kot 

so ozko specifične nepremičnine (tovarne, ki so uporabne samo za točno določen namen). 

To pomeni, da so te nepremičnine težje prodajljive. Problem je opaziti tudi pri lokaciji 

nepremičnin, saj tudi slednja igra bistveno vlogo pri hitrosti prodaje nepremičnin in višini 

kupnine. 

 

Banke pred vsako odobritvijo posojila, zavarovanega z zastavo nepremičnin, le-te 

največkrat ocenijo pri svoji interni službi za cenitev premoženja. Ob ugotavljanju 

primernosti nepremičnin se med drugim računa tudi varnostni količnik posojila, ki igra 

najpomembnejšo vlogo pri odločitvi, ali bo banka določeno nepremičnino sprejela v 

zavarovanje posojila ali ne. Za vsakega posojilojemalca se na podlagi njegove bonitetne 

ocene določi višina zahtevanega varnostnega količnika. Kljub temu se lahko na pristojnem 

organu banke za odločanje o posojilih dogovori tudi za ustrezno nižji varnostni količnik. 

Problem vidim predvsem v dejstvu, da se varnostni količnik računa na podlagi ocenjene 

tržne vrednosti nepremičnin, in ne hipotekarne ali likvidacijske vrednosti nepremičnin. 

Tržna vrednost namreč predstavlja vrednost nepremičnine, ki bi jo bilo moč iztržiti v 

normalnih tržnih razmerah. Hipotekarna vrednost je nižja in se določa zaradi zahtev Basla 

II, likvidacijska vrednost pa je največkrat od 30 do 50 odstotkov nižja od tržne vrednosti in 

velja za ceno, ki bi jo bilo moč iztržiti ob prodaji nepremičnine v primeru likvidacije ali 

stečaja podjetja. 

 

Zato menim, da je zavarovanje z zastavo nepremičnin ustrezno in primerno zavarovanje 

posojil, v kolikor se upošteva varnostni količnik nepremičnin, ki je skladen z bonitetno 

oceno posojilojemalca, in v kolikor je upoštevana likvidacijska ali vsaj hipotekarna 

vrednost nepremičnin. 

 

V koliko hipotekarne vrednosti ni moč oceniti, je bistveno računanje varnostnega količnika 

z likvidacijsko vrednostjo. Hipotekarna vrednost se namreč računa le za nepremičnine, ki 

niso strogo namenske in jih je mogoče uporabiti za več namenov. 

 

Vsekakor pa je zavarovanje posojil z zastavo nepremičnin kakovostno in varno, še posebej, 

če je hipoteka vpisana na prvem mestu. Gre torej za dobro zavarovanje, kljub morebitnim 

dolgotrajnim postopkom odprodaje nepremičnine in poplačila posojila iz kupnine. Z veliko 

gotovostjo je namreč moč pričakovati, da bo upnik iz kupnine poplačan. 

 

3.1.1 Skupna hipoteka 

Posojilo je mogoče zavarovati s hipoteko na več nepremičninah, kar imenujemo skupna 

hipoteka. Ustanovi se jo predvsem v primeru, ko vrednost ene nepremičnine ne nudi 

ustreznega jamstva za poplačilo posojila. Pri skupni hipoteki vse nepremičnine skupaj 

jamčijo za celotno posojilo. Njeno bistvo je, da več nepremičnin varuje celotno posojilo in 
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ne zgolj njen del (Tratnik et al., 2001, str. 103, 104). Prav tako ta hipoteka omogoča, da je 

za zavarovanje istega posojila ustanovljena na nepremičninah, ki so v lasti različnih 

zastaviteljev, vseeno pa se obravnavajo kot ena sama hipoteka. Kljub temu se ena izmed 

nepremičnin, ki so predmet skupne hipoteke, opredeli kot glavna hipoteka. 

 

Če posojilo ob dospelosti ni plačano, se lahko hipotekarni upnik poplača s prodajo 

katerekoli nepremičnine in v kakršnemkoli vrstnem redu (Djinović & Globočnik, 2009, str. 

158). 

 

3.1.2 Maksimalna hipoteka 

Kadar višina bodočih in pogojnih terjatev ni znana, se ustanovi maksimalna hipoteka. 

Slednja zavaruje plačilo terjatev, ki nastanejo do določenega zneska iz določenega 

temeljnega razmerja, na primer dovoljenega posojila. Maksimalna hipoteka se vpiše v 

zemljiško knjigo z določenim najvišjim zneskom, ki ga sme doseči posojilo. Stvarno 

zavarovanje je tako omejeno z najvišjim možnim zneskom zavarovanja (Tratnik et al., 

2001, str. 105). 

 

Z maksimalno hipoteko se lahko zavaruje posamezna terjatev ali pa več terjatev, v kolikor 

izvirajo iz določenega pravnega razmerja in njihova višina v trenutku ustanovitve hipoteke 

ni določena. Najvišji znesek maksimalne hipoteke mora pokrivati tudi obresti in stroške 

zavarovanih terjatev. Tovrstna hipoteka se navadno ustanovi, ko se želi zavarovati pogojna 

terjatev oziroma pogojne terjatve, ki imajo z drugimi skupno okvirno pravno podlago. 

Ustanovi se torej v primeru, da bo komitent v prihodnosti potreboval več posojil ali 

garancij oziroma drugih naložb, vendar v tem trenutku še ni znano, kakšna bo konkretna 

višina in zapadlost vsake posamezne konkretne naložbe, tj. posojila ali garancij. S 

komitentom se sklene posebna okvirna pogodba o ustanovitvi maksimalne hipoteke. 

 

Najvišji znesek maksimalne hipoteke predstavlja maksimalno višino jamstva, ki ga 

tovrstna hipoteka nudi. Tako bi v primeru izvršilnega postopka banka upnica dobila največ 

do vpisane višine hipoteke. S tem zneskom bi morala pokriti tudi vse obresti in stroške 

zavarovanih terjatev. Zato je najprimerneje, da se višina maksimalne hipoteke določi 

najmanj v višini, ki izhaja iz cenitve te nepremičnine. Znesek je lahko tudi višji, v kolikor 

obstajajo posebne okoliščine, ki narekujejo znatno povišanje cene predmetne 

nepremičnine. V nasprotnem primeru višjega zneska ni smotrno določati. Ravno tako ni 

smiselno, da se določi višina prenizkega zneska, saj bi to pomenilo, da bi se banka v 

primeru izvršbe lahko poplačala le do tega prenizkega zneska, čeprav bi se nepremičnina 

prodala za višjo ceno. 

 

Sama vknjižba maksimalne hipoteke se opravi na podlagi zemljiškoknjižno sposobne 

listine. Posojilna pogodba pri tem predstavlja zgolj podlago za nastanek (bodoče) terjatve. 
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Podlaga za vknjižbo je zastavna pogodba, zadoščajo pa že podatki iz posojilnega razmerja 

o upniku, posojilojemalcu, pravnem temelju in najvišjem znesku zavarovanja (Tratnik et 

al., 2001, str. 108). 

 

Podpisi na okvirni pogodbi posojilojemalca oziroma zastavitelja morajo biti overjeni pri 

notarju, za kar poskrbi posojilojemalec oziroma zastavitelj sam. Na podlagi overjene 

okvirne pogodbe pa nato banka upnica vloži predlog za vknjižbo maksimalne hipoteke v 

zemljiško knjigo. Za vsako posamezno konkretno terjatev, ki bo nastala na podlagi okvirne 

pogodbe, je treba nato v nadaljevanju skleniti konkretno pogodbo. V slednji se je treba 

sklicevati na okvirno pogodbo, tj. temeljno razmerje, in sicer v obliki neposredno 

izvršljivega notarskega zapisa ali brez neposredne izvršljivosti. 

 

Ker je v zemljiški knjigi na nepremičnini že vpisana zastavna pravica na podlagi okvirne 

pogodbe, se za posamezno konkretno terjatev v obliki notarskega zapisa potrdi zgolj njena 

neposredna izvršljivost. Na podlagi slednjega notar v zemljiško knjigo predlaga le vpis 

zaznambe neposredne izvršljivosti. Slabost tovrstnega zavarovanja je v stroških, saj je 

treba plačati notarske stroške ob potrditvi vsakokratne neposredne izvršljivosti v obliki 

notarskega zapisa. 

 

Banka lahko s posojilojemalcem sklene konkretno pogodbo, kjer pa overitev podpisov ali 

notarski sporazum nista potrebna. Prednost tovrstnega zavarovanja so vsekakor nižji 

stroški in dejstvo, da hipoteka obstaja, dokler obstaja okvirna pogodba, na podlagi katere 

se lahko sklene neomejeno število posameznih pravnih poslov. Slabost tovrstnega 

zavarovanja pa je, da konkretni pogodbi manjka neposredna izvršljivost. V izvršilnem 

postopku tako ni možno predlagati izvršbe na podlagi izvršilnega naslova, tj. notarskega 

zapisa, ampak je treba vložiti hipotekarno tožbo. 

 

Kot navajajo Tratnik, Rijavec, Keresteš in Vrenčur (2001, str. 109), je zastavno pravico 

mogoče urediti za zavarovanje obstoječe in tudi bodoče, pogojne ali na rok vezane terjatve. 

V avstrijskem pravu pa je zastavitev stvari za bodočo terjatev možna le, če so navedene 

najmanj osebe, med katerimi bo terjatev nastala. Terjatev mora biti pri tem vsaj določljiva, 

navesti pa je treba tudi pravni temelj zavarovanj. Načelo specialnosti tako varuje manjše 

upnike pred velikimi. Če bi namreč banka lahko z maksimalno hipoteko zavarovala vse 

svoje terjatve, bi s tem lahko oškodovala kasnejše upnike. 

 

Druga posebnost maksimalne hipoteke je, da četudi so vse z maksimalno hipoteko 

zavarovane terjatve v danem trenutku poplačane, to še ne predstavlja razloga za prenehanje 

hipoteke. Maksimalna hipoteka namreč obstaja tako dolgo, dokler obstaja razmerje med 

upnikom in dolžnikom, iz katerega lahko nastanejo terjatve. V skladu z načelom 

akcesornosti maksimalna hipoteka preneha šele ob prenehanju zavarovalnega razmerja 

med upnikom in dolžnikom (Tratnik, 2010, str. 168, 169). 
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3.1.3 Zemljiški dolg 

Zemljiški dolg je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti 

nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom, plačilo zemljiškega dolga pa 

ne sme biti vezano na pogoj. Ob ustanovitvi zemljiškega dolga torej ne sme biti pogojena 

pravica do plačila denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine. Ustanovitelj zemljiškega 

dolga bi lahko zemljiški dolg ustanovil kot pravico zahtevati poplačilo denarnega zneska iz 

vrednosti nepremičnine pod pogojem, da ni plačana zavarovana terjatev. Takšen zemljiški 

dolg pa bi se dejansko spremenil v hipoteko. 

 

Predvsem v Nemčiji je zemljiški dolg zelo razširjeno sredstvo zavarovanja posojil, ki je 

izpodrinil hipoteko. Zemljiški dolg (predvsem zavarovalni zemljiški dolg, ki je ena izmed 

oblik zemljiškega dolga) ima namreč vse odlike hipoteke, od slednje pa ga ločuje 

neakcesornost, torej neodvisnost od obstoja terjatve oziroma posojila. Tako ima zlasti 

zavarovalni zemljiški dolg več pozitivnih odlik kot pa hipoteka. Pri nas takšne ekspanzije 

zemljiškega dolga še nekaj časa ne bomo doživeli, saj hipoteka še vedno uživa velik ugled 

pri upnikih, problem pa je tudi v neažurnosti zemljiške knjige. Obenem je klasično 

hipoteko mogoče izvesti tudi na nevpisanih nepremičninah (Vrenčur, 2005, str. 137, 138, 

285). Praksa v tujih državah daje zemljiškemu dolgu prednost ped hipoteko, saj je možno 

še pred zapadlostjo terjatve zemljiški dolg z zemljiškim pismom prenesti na novega 

upravičenca, tj. upnika. Zemljiški dolg je namreč samostojno zastavljiv in je prenosljiv 

skupaj z zemljiškim pismom. 

 

Zavarovalni zemljiški dolg v zemljiško knjigo ni vpisan kot zavarovalni zemljiški dolg, 

pač pa preprosto le kot zemljiški dolg. Upnik lahko na podlagi obligacijske pogodbe 

zahteva realizacijo zemljiškega dolga le, če posojilo ob zapadlosti ni poravnano. Tako se 

na podlagi dogovora med strankama vzpostavlja vez med zemljiškim dolgom in posojilom. 

Ob poplačilu posojila pa je upnik zavezan opraviti povratni prenos zemljiškega dolga, pri 

čemer gre za zaupno (fiduciarno) pravno razmerje (Tratnik et al., 2001, str. 143, 144). 

 

Zemljiški dolg nastane na podlagi enostranskega pravnega posla (ki mora biti sestavljen v 

obliki notarskega zapisa) z vpisom v zemljiško knjigo in izstavitvijo zemljiškega pisma. 

Ustanovi ga lastnik nepremičnine ali upnik, ki spremeni (v soglasju z lastnikom 

obremenjene nepremičnine) svojo hipoteko v enega ali več zemljiških dolgov (Bratina et 

al., 2010, str. 95). Notarski zapis mora vsebovati ime ustanovitelja, zemljiškoknjižno 

označbo obremenjene nepremičnine in višino ter pogoje zapadlosti zneska. 

 

Pri vpisu zemljiškega dolga izda sodišče zemljiško pismo, ki ga praviloma izroči lastniku 

oziroma ustanovitelju tako obremenjene nepremičnine. S tem je razvidno, da se je 

zakonodajalec opredelil predvsem za t.i. lastniški zemljiški dolg. Nemčija pa pozna tako 

lastniški kot tudi nelastniški zemljiški dolg. Lastniški zemljiški dolg lahko ustanovi le 

lastnik nepremičnine. Tako postane prvi zakoniti imetnik zemljiškega pisma, ki ga nato 
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prenaša naprej. Pri nelastniškem zemljiškem dolgu pa se zemljiško pismo že ob ustanovitvi 

glasi na upnika kot ustanovitelja, ter ga sodišče tudi izroči neposredno njemu. V Sloveniji 

je možna ustanovitev zemljiškega dolga v korist upnika samo pri spremembi hipoteke v 

zemljiški dolg. Tako lahko ustanovi zemljiški dolg tudi hipotekarni upnik, ki v soglasju z 

lastnikom zastavljene nepremičnine spremeni svojo hipoteko v enega ali več zemljiških 

dolgov. Pri tem obremenitev nepremičnine iz zemljiškega dolga ne sme presegati 

obremenitve iz hipoteke. Za takšno spremembo pa ni potrebna privolitev preostalih 

imetnikov zemljiškega dolga ali hipoteke, ki imajo enak ali poznejši vrstni red (Vrenčur, 

2005, str. 285, 286). 

 

Zemljiški dolg se v zemljiško knjigo vpiše samo ob njegovi ustanovitvi oziroma 

spremembi, zatem pa se prenaša neknjižno, t.i. pisemski zemljiški dolg. Nemčija pa na 

primer pozna tako pisemski kot tudi knjižni zemljiški dolg. Pri knjižnem zemljiškem dolgu 

se ob vsakokratnih prenosih zahteva vknjižba v zemljiško knjigo (Vrenčur, 2005, str. 285). 

Ker se torej zemljiški dolg vpiše v zemljiško knjigo v korist vsakokratnega imetnika 

zemljiškega pisma, bo konkreten imetnik zemljiškega dolga ostal anonimen (Djinović & 

Globočnik, 2009, str. 74). 

 

Zemljiški dolg se prenaša skupaj z zemljiškim pismom, torej z indosamentom. Indosament 

je pisna izjava imetnika zemljiškega pisma na hrbtu zemljiškega pisma, s katero prenese 

pravice iz zemljiškega pisma na drugo osebo. Zadnji pridobitelj zemljiškega pisma 

izkazuje svojo pravico s posestjo papirja in z nepretrgano vrsto indosamentov. Zemljiško 

pismo zelo olajšuje prenosnost stvarne pravice, saj se prenaša neknjižno. S tem je 

zagotovljena veliko večja mobilizacija nepremičninskega kapitala, kot je to možno pri 

knjižni hipoteki (Vrenčur, 2005, str. 293; Djinović & Globočnik, 2009, str. 76). 

 

Ker je zemljiško pismo izvršilni naslov, je tako skorajda izenačen z notarsko hipoteko, ki 

se sklepa v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Tako v obeh primerih odpade 

potreba po klasični hipotekarni tožbi (Vrenčur, 2005, str. 294). 

 

Zavarovanje z zemljiškim dolgom se v slovenskih bankah skorajda ne uporablja. Morda je 

razlog v nepoznavanju te vrste zavarovanja, vsekakor pa sem mnenja, da se bo tovrstno 

zavarovanje pričelo pogosteje uporabljati že čez nekaj let. 

 

3.1.4 Stavbna pravica 

Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad in pod tujo nepremičnino, ne 

sme pa trajati več kot 99 let. Stavbna pravica je prenosljiva (na enak način kot lastninska 

pravica). Nastane z veljavnim pravnim poslom, zemljiškoknjižnim dovolilom in vpisom v 

zemljiško knjigo. Imetnik stavbne pravice ima v času trajanja stavbne pravice pravico 
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uporabljati in uživati nepremičnino. V kolikor se poslovni del banke tako odloči, se na 

stavbni pravici lahko zaznamuje hipoteka. 

 

3.1.5 Zavarovanje nepremičnin proti škodnim primerom 

Posojilojemalec oziroma zastavitelj mora pred črpanjem posojila nepremičnino, ki je 

predmet zastave, obvezno zavarovati proti škodnim primerom. Osnovna oblika 

zavarovanja, ki ga banka zahteva, je požarno zavarovanje. Slednje mora biti sklenjeno na 

dejansko vrednost nepremičnine (gradbena oziroma nadomestitvena vrednost) in mora kriti 

vsaj nevarnosti požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca vozila, padca zračnega 

plovila, demonstracij in manifestacij. Za vse nepremičnine pa se priporoča tudi sklenitev 

zavarovanja proti potresu. Dodatna zavarovanja, ki so povezana z drugimi nevarnostmi, 

niso obvezna, so pa priporočljiva glede na posebna področja in lego nepremičnine. 

Nepremičnino je priporočljivo zavarovati za primer poplave, izliva vode, zemeljskega in 

snežnega plazu itd. Pri stanovanjskih objektih v gradnji oziroma v adaptaciji, nadgradnji in 

dogradnji se priporoča sklenitev dodatnega gradbenega zavarovanja, v vseh primerih pa se 

priporoča zavarovanje na novo vrednost. 

 

Posojilojemalec mora banki predložiti kopijo zavarovalne police, skupaj s potrdilom o 

plačilu zavarovalne premije in original vinkulacije zavarovalne police v korist banke. 

Banka mora zahtevati predložitev zavarovalne police in vinkulacije v takšni vsebini, da je 

vsaj na enem od dokumentov razviden znesek zavarovalne vsote. Če zavarovalna vsota ni 

razvidna iz zavarovalne police, mora biti obvezno vsaj iz vinkulacije nedvoumno razviden 

znesek oziroma delež zavarovalne vsote iz zavarovalne police, ki je vinkulirana v korist 

banke. Vinkulacija pri tem pomeni izjavo zavarovanca, da bo zavarovalnica ob uresničitvi 

zavarovalnega primera izplačala zavarovalnino banki upnici oziroma da se brez privolitve 

banke zavarovalnina zavarovalcu oziroma posojilojemalcu ne bo izplačala. Ker se premija 

največkrat plačuje permanentno, je treba redno spremljati plačilo premij. Tako mora 

posojilojemalec ob vsakokratnem podaljšanju zavarovanja nepremičnine v času 

odplačevanja posojila na vpogled predložiti banki dokazilo, iz katerega je razvidno, da je 

bila zavarovalna premija plačana in zavarovalna polica vinkulirana v korist banke. Banka 

ima sicer z zavarovalnicami velikokrat sklenjen neformalni dogovor, da ji slednja sama 

sporoči, v kolikor premije niso bile plačane.  

 

3.2 Zavarovanje s premičninami 

 

Zavarovanje z zastavo premičnin, tj. ročna zastava ali klasična zastavna pravica na 

premičnini nastane, ko zastavitelj zastavljeno stvar izroči v posest upniku ali tretji osebi za 

upnika. Zaradi tovrstne nepraktičnosti se vse bolj uveljavljata neposestna zastavna pravica 

in fiduciarni prenos, s katerima zastavljena premičnina ostane v posesti zastavitelja. 
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Premičnine so primeren objekt zavarovanja, ki pa je pri nas še vedno premalo izkoriščen, 

kljub temu da so premičnine v primeru realizacije zavarovanja vsaj teoretično lažje 

prodajljive kot nepremičnine. Negativna lastnost neposestne oblike zavarovanja s 

premičnino je, da jih lahko posojilojemalec oziroma zastavitelj pred unovčenjem skrije 

oziroma proda. Obenem lahko stvarna pravica prejemnika zavarovanja v primeru 

odsvojitve dobrovernemu tretjemu ugasne, saj je dobra vera tretjega pogosto varovana  

(Tratnik et al., 2001, str. 30). 

 

Po mnenju bank oziroma njihovih strokovnih služb za ocenjevanje vrednosti premoženja je 

zastava premičnin manj primerno zavarovanje. Kljub temu lahko bančni komercialisti po 

lastni presoji, vendar ob upoštevanju priporočil za oceno primernosti premičnin, le-te 

vzamejo v zavarovanje, če po njihovi oceni in mnenju zagotavljajo dodatno varnost 

posojil. Z vidika Basla II pa to ni primerno zavarovanje. Zastava premičnin se načeloma 

priporoča za zavarovanje posojil z ročnostjo do treh let, za daljša posojila pa le izjemoma. 

 

Z zastavno pogodbo se zastavitelj oziroma posojilojemalec zaveže, da bo upniku izročil 

premično stvar, na kateri ima lastninsko pravico, da se bo lahko poplačal iz njene 

vrednosti, če mu posojilo ne bi bilo plačano ob zapadlosti. Pri tem govorimo o ročni 

zastavi, pri kateri ima upnik zastavljeno stvar v svoji posesti (Kamhi, 2002, str. 27). Kot že 

rečeno, se v praksi omenjeni način zastave le redko uporablja, saj je tako za upnika kot 

zastavitelja bolj praktična neposestna zastava premičnin. Upnik pridobi neposestno 

zastavno pravico s sklenitvijo sporazuma v obliki neposredno izvršljivega notarskega 

zapisa, ki ima učinek rubeža. Zastavljene premičnine se nato vpišejo v register neposestnih 

zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve. Kot navajajo Bratina, Jovanovič, Podgorelec in Primec 

(2008, str. 83), je prednost neposestne zastavne pravice v tem, da zastavitelju omogoča 

uporabo zastavljene premičnine v skladu z njenim ekonomskim namenom oziroma po 

dogovoru z zastavnim upnikom. Nima pa pravice njene odtujitve ali obremenitve (razen na 

podlagi soglasja zastavnega upnika). 

 

Zastava premičnin mora biti urejena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, ki 

mora vsebovati označbo zastavnega upnika, posojilojemalca ter zastavitelja, če ta hkrati ni 

tudi dolžnik zavarovane terjatve oziroma posojila. Obenem mora zapis vsebovati podatke o 

premičnini, pravni temelj, opis zastavljene premičnine ter višino in zapadlost zavarovane 

terjatve. Vsebovati mora tudi soglasje, da se zastavitelj strinja z ustanovitvijo zastavne 

pravice na premičnini in s poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz 

zastavljene stvari. 

 

Pred samo sklenitvijo sporazuma o zavarovanju posojila s premičnino mora banka 

ugotoviti vrednost premičnine na osnovi cenitve sodno zapriseženega cenilca. To pa ne 

velja za nove premičnine, saj se za slednje lahko uporabijo podatki iz računa oziroma 

kupoprodajne pogodbe. Po sklenitvi sporazuma mora zastavitelj oziroma posojilojemalec 
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premičnino zavarovati pri zavarovalnici pred uničenjem oziroma nevarnostim, banki pa 

mora predložiti kopijo zavarovalne police, dokazilo o plačilu zavarovalne premije in 

vinkulacijo v korist banke. 

 

Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 67/2005, 

97/2005, 121/2006, 131/2006-ZBan-1, 28/2007) določa, da lahko banka pri izračunu 

oslabitev finančnega sredstva oziroma rezervacij za prevzeto obveznost po zunajbilančnih 

postavkah upošteva zavarovanje s premičnino, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 

 obstoj likvidnega trga, ki omogoča hitro in ekonomsko učinkovito (po primerni ceni) 

unovčenje zavarovanja; 

 obstoj dobro uveljavljenih, javno dostopnih tržnih cen; 

 operativni pogoji: 

‒ dogovor o zavarovanju je pravno izvršljiv in omogoča zavarovanje v 

sprejemljivem času; 

‒ prednost pred ostalimi upniki pri realizaciji zavarovanja; 

‒ redna kontrola vrednosti predmeta zavarovanja – vsaj enkrat letno, pogosteje v 

primeru sprememb na trgu; 

‒ posojilna pogodba vsebuje natančen opis zavarovanja, način in pogostnost 

prevrednotenja; 

‒ banka ima v okviru internih politik ustrezno dokumentirane politike in 

postopke glede potrebnega varnostnega količnika za posamezno vrsto predmeta 

zavarovanja (potrebnega razmerja med izpostavljenostjo in vrednostjo 

zavarovanja); 

‒ banka ima v posojilnih politikah opredeljene zahteve v zvezi z zavarovanjem 

glede na obseg izpostavljenosti do posojilojemalca, zahteve glede 

pravočasnega unovčenja zavarovanja, glede določitve cene oziroma tržne 

vrednosti zavarovanja; 

‒ začetno vrednotenje in poznejša prevrednotenja morajo v celoti upoštevati 

kakršnokoli poslabšanje ali zastarelost zavarovanja; 

‒ banka mora imeti pravico do fizičnega pregleda zavarovanja; 

‒ banka ima vzpostavljene postopke za kontrolo ustreznosti škodnega 

zavarovanja predmeta zastave; 

‒ zastava mora biti vpisana v Register zastavnih pravic na premičninah. 

 

Priporočila za oceno primernosti premičnin za zastavo se nanašajo predvsem na starost 

premičnine, dokumentacijo o lastništvu, priporočljivo vrednost posamezne premičnine 

(minimalno 5.000 evrov) ter na varnostni količnik, kot okvirno razmerje med višino 

posojila z vsemi pripadki in višino zavarovanja, pretehtano glede na bonitetno oceno 

posojilojemalca. Pri starosti premičnin je priporočljivo, da so le-te novejše, tj. stare manj 

kot 3 leta in manj kot 50 odstotkov amortizirane. Premičnine so lahko starejše, v kolikor se 

zastavljajo skupaj z nepremičnino, v kateri so montirane. Pri dokumentaciji o lastništvu pa 
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je treba paziti, da je na razpolago vsa originalna dokumentacija, iz katere je razvidno, da je 

stranka njihov lastnik. Obenem mora dokumentacija vsebovati tudi podatke o letu izdelave, 

vrednosti opreme, proizvajalcu, prodajalcu ter tovarniško ali drugo številko, na podlagi 

katere je možna identifikacija premičnine. Ravno tako pa mora biti na premičnini 

originalna tablica ali kakšna druga oznaka trajnega značaja za identifikacijo. 

 

Prenos lastninske pravice v zavarovanje oziroma fiduciarni prenos je najpogosteje 

uporabljen način zavarovanja posojil s premičninami, saj prenosniku omogoča, da ohrani 

neposredno posest na stvari in jo še naprej gospodarsko izkorišča. To je pomembno zlasti, 

ko so predmet zavarovanja delovne naprave. Če bi moral prenosnik izročiti stvar v 

neposredno posest prevzemnika, bi to lahko ogrozilo njegov nadaljnji gospodarski obstoj. 

Bistvena prednost fiduciarnega prenosa pred neposestno zastavno pravico na premičnini je 

njegova neakcesornost oziroma neodvisnost v razmerju do zavarovane terjatve. Pri 

nepogojenem prenosu lastninske pravice v zavarovanje se ustanovi vnaprejšnje oziroma 

mirujoče zavarovanje. V praksi se namreč pogosto izkaže za potrebno, da banka trajno 

ohrani zavarovanje tudi za svoje druge terjatve do posojilojemalca, ne da bi se morala 

vsakič znova s slednjim dogovarjati za fiduciarni prenos. Obenem je treba v praksi pogosto 

zavarovati večje število posojil ali pa bodoče oziroma pogojne terjatve, ki v trenutku 

zavarovanja še niso v celoti določene. Pri nepogojenem prenosu s plačilom terjatve 

lastninska pravica torej ne preide takoj nazaj k prenosniku, ampak mora prevzemnik 

opraviti povratni prenos (Djinović & Globočnik, 2009, str. 34–36). 

 

Kot navajata Djinović in Globočnik (2009, str. 36), je ob izvršilnih postopkih zoper 

prenosnika zavarovanja  prevzemnikov oziroma upnikov pravni položaj varovan tako, da 

lahko: 

 

 v izvršilnem postopku uveljavlja proti prenosnikovim upnikom ugovor nedopustnosti 

izvršbe na fiduciarno preneseni premičnini; 

 v primeru stečaja ali prisilne poravnave prenosnika uveljavlja na fiduciarno 

preneseni premičnini ločitveno pravico. 

 

Banka v zavarovanje posojil ne jemlje prav pogosto premičnin, ravno zaradi njihove 

specifičnosti. Premičnine vzame v zavarovanje takrat, ko predstavljajo večjo vrednost. 

Največkrat se zastavljajo poslovni stroji in avtomobili. Ravno pri strojih se lahko pojavi 

problem specifičnosti, saj navadno služijo le enemu namenu in jih je težje prodati v 

primeru unovčenja zavarovanja. Cenilci vrednosti premoženja poudarjajo, da so 

premičnine manj primerno zavarovanje in je zato odločitev o sprejetju takšnega 

zavarovanja prepuščena bančnim komercialistom. Zavarovanje z zastavo premičnin se tudi 

po teoriji ne smatra kot primerno zavarovanje. Kljub temu menim, da v kolikor je 

premičnina primerno izbrana v zavarovanje, lahko omogoča kvalitetno zavarovanje, saj se 

banka iz kupnine od prodaje premičnine lahko hitreje poplača kot v primeru prodaje 

nepremičnine. Problem pa seveda ostaja pri zelo specifičnih premičninah, ki služijo točno 
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določenemu specifičnemu namenu in so celo vgrajene v sam proizvodni objekt. Takšnih 

premičnin naj bi se banke izogibale, saj obstaja resen in utemeljen sum o možnosti, višini 

kupnine in časovnem roku odprodaje tovrstnih premičnin. Ravno tako je treba pri 

premičninah paziti pri popisnem listu opreme (stroja, itd.), da so na njem navedene prave 

serijske ali tovarniške številke oziroma pravilnost lastniške dokumentacije. Ko je 

premičnina enkrat zastavljena, pa se lahko pojavi tudi problem kontrole, ali je premičnina 

še vedno v lasti zastavitelja ali jo je morda prodal naprej.  

 

3.3 Zavarovanje s terjatvami 

 

Kljub temu da so terjatve manj cenjen objekt zavarovanja, so zelo množično uporabljene 

za zavarovanje posojil. Najpogosteje gre za terjatve, ki jih dolžnik pridobi pri svojem 

poslovanju. Terjatev je nematerialni objekt zavarovanja, ki je odvisen od pravnega 

razmerja, iz katerega izvira, ter od bonitete dolžnika te terjatve. Napake v temeljnem 

razmerju lahko privedejo do tega, da terjatev sploh ne nastane, ali pa da ne nastane v takšni 

višini, kot sta imetnik terjatve in njegov upnik pričakovala. V razvitih ekonomijah so 

individualne terjatve z visoko vrednostjo in srednjim ali dolgim rokom zapadlosti kot 

objekt zavarovanja precej manj pomembne kot kratkoročne terjatve. Pri slednjih se zaradi 

manjših nominalnih vrednosti, kratkih rokov zapadlost in velike količine terjatev, ki se 

tako odstopijo ali zastavljajo, tudi tveganja upnikov razpršijo in postanejo tako bolj 

sprejemljiva (Tratnik et al., 2001, str. 31). 

 

Praksa pozna zastavo terjatev in odstop terjatev v zavarovanje oziroma fiduciarno cesijo. 

Bistvena razlika med njima je v tem, da upnik pri zastavi terjatev dobi stvarno pravico na 

terjatvah, pri odstopu terjatev pa postane imetnik terjatve. Pogodba o zastavi terjatev se 

uporablja, kadar je zastaviteljev dolžnik o zastavi obveščen že od dneva ustanovitve 

zavarovanja oziroma od obvestila zastaviteljevega dolžnika dalje. Zastavitelj mora svojega 

dolžnika obvestiti z obvestilom, ki je sestavljeno kot izjava zastaviteljevega dolžnika in je 

priloga pogodbe. Brez omenjenega zastava nima učinka. Šele z dnem podpisa izjave 

zastaviteljevega dolžnika se šteje, da je zavarovanje veljavno ustanovljeno. Izjava je torej 

dokaz o obvestilu. Po prejemu obvestila o zastavi lahko dolžnik veljavno izpolni svojo 

obveznost iz osnovne pogodbe samo banki. V kolikor dolžnik o zastavi ni obveščen, pa 

lahko še naprej veljavno izpolnjuje svoje obveznosti do upnika, tj. dolžnika banke. 

 

Pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje se uporablja v primerih, ko se s stranko 

dogovorimo za tihi odstop terjatev. To pomeni, da odstopnikov dolžnik ni obveščen o 

odstopu vse do trenutka, ko odstopnik svojih obveznosti iz osnovne pogodbe (na primer 

posojilna pogodba) ne izpolnjuje in se želi banka poplačati z odstopljenimi terjatvami. 

Pomanjkljivost tihega odstopa je predvsem dejstvo, da v kolikor odstopnik svojo terjatev 

po odstopu banki odstopi drugemu upniku, ima prednost pri poplačilu iz odstopljene 

terjatve tisti, ki odstopnikovega dolžnika prvi obvesti. Zato je priporočljivo, da se pogodba 
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o odstopu terjatev v zavarovanje sklene v obliki notarskega zapisa, saj lahko le tako banka 

pridobi ločitveno pravico v primeru stečaja nad dolžnikom. Kot navaja Juhart (1996, str. 

207), preide odstopljena terjatev iz premoženja dolžnika zavarovane terjatve v premoženje 

upnika, ne glede na obvestilo njenemu dolžniku. To je tudi glavni razlog za izbiro odstopa 

v zavarovanje. Dokler ne nastopi razlog za realizacijo zavarovanja, dolžnik odstopljene 

terjatve sploh ne izve, da je bila terjatev dana v zavarovanje. 

 

V primerih odstopa terjatev v zavarovanje sta dogovorjena dva načina obveščanja 

odstopnikovega dolžnika (obveščamo šele, ko se želimo poplačati iz odstopljenih terjatev), 

in sicer je na poziv banke odstopnik dolžan sam obvestiti svojega dolžnika o odstopu 

terjatev. To dokazuje s strani odstopnikovega dolžnika podpisano izjavo, ki jo izroči banki. 

V nasprotnem primeru, če odstopnik ne izpolni svoje dolžnosti, pa banka sama obvesti 

odstopnikovega dolžnika. To šteje za veljavno obvestitev, zadošča pa že, da banka pošlje 

obvestilo s priporočeno pošiljko s povratnico. 

 

Danes se banke najbolj poslužujejo instrumenta odstopa terjatev v zavarovanje. Banka 

mora pri tovrstnem zavarovanju preveriti kakovost odstopljenih terjatev, tj. zapadlost 

terjatev (ko se terjatev odstopi v zavarovanje, mora biti še neplačana, obenem pa ne sme 

preseči datuma zapadlost v plačilo) in boniteto dolžnika iz terjatve. Posojilojemalec pa je 

banko dolžan mesečno obveščati o višini terjatev in njihovih zapadlostih. 

 

Odstop terjatev v zavarovanje oziroma fiduciarna cesija je pravni posel, ki ga skleneta 

stranki iz osnovnega razmerja za zavarovanje obveznosti le-tega. Fiduciarna cesija že sama 

po sebi pove, da temelji na odnosu zaupanja med strankama. Terjatev preide iz 

odstopnikove oziroma cedentove premoženjske sfere v sfero prevzemnika oziroma 

cesionarja. Slednji s fiduciarno cesijo postane imetnik terjatve oziroma novi upnik. Tako 

ima cesionar glede odstopljene terjatve popolno razpolagalno sposobnost in lahko terjatev 

odsvoji oziroma obremeni (Djinović & Globočnik, 2009, str. 42). 

 

Cesija je razpolagalni posel, s katerim se prenaša terjatev. Gre torej za sporazum o prenosu 

terjatev med cedentom in cesionarjem. Sam prenos imetništva terjatve pa se opravi le, če 

so poleg cesije izpolnjene tudi predpostavke veljavnega pravnega naslova, eventualno 

predpisanega pridobitnega načina in razpolagalne sposobnosti. Cesija se torej enači s 

stvanopravnim sporazumom o prenosu lastnine, v sklopu pravil o prenosu lastninske 

pravice (Tratnik et al., 2001, str. 62). 

 

Za učinkovit prenos terjatev je torej potrebna razpolagalna sposobnost odstopnika. Kot 

navaja Vrenčur (2005, str. 150, 151), odstopnik le-te ne bo imel, če ne bo imetnik terjatve 

ali če ga bo bremenila prepoved cediranja. Enako velja, če je med cedentom in njegovim 

dolžnikom dogovorjeno, da je cesija mogoča samo s soglasjem dolžnika. V tem primeru 

opravljena predhodna oziroma anticipirana cesija dobi pravne učinke le s podanim 

soglasjem za naprej. Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, v nadaljevanju 
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OZ) v 417. členu določa, da lahko cedent odstopi vsako svojo terjatev, razen terjatev, 

katerih prenos je z zakonom prepovedan. Obenem je prepovedano odstopiti tudi tiste 

terjatve, ki so povezane z osebnostjo cedenta, ali ko narava terjatev nasprotuje prenosu. 

Prenos nima učinka, v kolikor cedent odstopi terjatve, za katere se je s svojim dolžnikom 

dogovoril, da jih ne bo prenašal. V kolikor je bila ob prenosu terjatev predložena listina o 

obstoju terjatev, iz katere pa ne izhaja prepoved prenosa, slednji kljub temu učinkuje, če 

prevzemnik za prepoved prenosa ni vedel in ni bil dolžan vedeti.  

 

OZ je med drugim uredil prometnost terjatev, ki izvirajo iz gospodarskih pogodb. Četudi 

se dolžnik in upnik iz gospodarske pogodbe dogovorita, da upnik ne sme prenesti terjatve 

na drugega, prenos kljub temu učinkuje. Dogovori o prepovedi cediranja bi namreč preveč 

omejevali sodobne načine trgovanja in zavarovanja s terjatvami (Vrenčur, 2005, str. 150, 

151). V tem primeru je dolžnik prost svoje obveznosti tudi, če obveznost izpolni 

odstopniku terjatev. 

 

Fiduciarna cesija je razmeroma fleksibilna oblika zavarovanja obveznosti, kar se kaže v 

možnostih sporazumnega urejanja medsebojnih razmerij med strankama. Obenem zakon za 

sporazum o fiduciarni cesiji ne zahteva obličnosti, veljaven je namreč tudi ustni sporazum 

med strankama. Kljub temu pa je priporočljivo, da se navkljub višjim stroškom vztraja pri 

sklepanju sporazumov o fiduciarni cesiji v obliki notarskega zapisa. Cesionar je namreč v 

primeru izvršbe zoper cedenta oziroma v postopkih zaradi cedentove insolventnosti 

zavarovan le, če je bil sporazum o fiduciarni cesiji sklenjen v obliki notarskega zapisa 

(Djinović & Globočnik, 2009, str. 43). 

 

Kot navajata Djinović in Globočnik (2009, str. 43), je največja prednost fiduciarne cesije 

pred zastavno pravico na terjatvi njena neakcesornost oziroma neodvisnost. Stranki se 

namreč lahko dogovorita tudi za nepogojno fiduciarno cesijo in s tem ustanovita 

vnaprejšnje oziroma mirujoče zavarovanje. Obenem je prednost neakcesornosti fiduciarne 

cesije dejstvo, da je fiduciarna cesija veljavna tudi, če terjatev, ki je predmet odstopa, še ne 

obstaja. 

 

Posojilodajalec fiduciarno zavarovanje oblikuje tako, da znesek terjatev, ki se odstopajo v 

zavarovanje, presega višino odobrenega posojila. Pri fiduciarni cesiji obstajajo namreč 

različne nevarnosti, ki lahko zelo oslabijo cesionarjev varovalni položaj, saj obstaja na 

primer nevarnost, da bo dolžnik določene odstopljene terjatve postal plačilno nesposoben. 

Zato je v okviru fiduciarne cesije najpogosteje odstopljenih več obstoječih terjatev, ki jih 

ima posojilojemalec do svojih različnih dolžnikov. Za še večje zavarovanje pa se je v 

poslovni praksi razvila globalna cesija. Pri slednji posojilojemalec odstopi upniku v 

zavarovanje vse svoje obstoječe in bodoče terjatve. S tem se bistveno zmanjša tveganje 

plačilne nesposobnosti določenih dolžnikov in tveganje prenehanja določenih terjatev 

zaradi izpolnitve posojilojemalcu (Vrenčur, 2005, str. 155). Omenjeni posel se je razvil v 

nemški praksi, uporablja pa se predvsem pri zavarovanju kreditiranja podjetij. Če podjetje 
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posojila ne vrača, se banka kot novi upnik poplača iz prenesenih terjatev (Juhart, 1996, str. 

209, 210). 

 

Predmet odstopa terjatev so lahko tudi bodoče terjatve. Pri tem je nepravilno govoriti o 

prenosu (odstopu) terjatve, saj se terjatev lahko prenese, torej se spremeni njena pripadnost 

šele, ko in če terjatev nastane. Pri vprašanju, ali je prenos bodočih terjatev dopusten, gre za 

vprašanje, ali je dopustno vnaprej opraviti dejanja, ki so potrebna za prenos terjatve. Torej 

ali je možno vnaprej skleniti sporazum o cesiji (Tratnik et al., 2001, str. 64; Djinović & 

Globočnik, 2009, str. 45). Pri cesiji bodočih terjatev ne gre za vnaprejšen prenos terjatve, 

ampak le za vnaprejšen sporazum o cesiji kot razpolagalnem poslu, ki je eden od pogojev 

za prenos terjatve. Ker cedent v trenutku sklenitve sporazuma o cesiji še ni razpolagalno 

sposoben, ta sporazum še ne more imeti učinka. Sporazum glede cesije bodoče terjatve se 

sklene pod odloženim pogojem pridobitve razpolagalne sposobnosti s strani cedenta. Tako 

je sporazum o cesiji in z njim tudi prenos terjatve v premoženje cesionarja opravljen šele, 

ko terjatev nastane, in pod pogojem, da je bil cedent v tistem trenutku še sposoben z njo 

razpolagati (Tratnik et al., 2001, str. 65). 

 

Zelo podobni sta si nemška in švicarska ureditev cesije. S tem ko varujeta dobrovernega 

cesionarja, se približujeta ureditvi dobroverne lastninske pravice, kot jo poznamo na 

nepremičninskem področju. Tako je ob določenih pogojih mogoča dobroverna pridobitev 

terjatve od razpolagalno nesposobne osebe. V obeh omenjenih ureditvah se poudarja tudi 

razpolagalnopravna narava cesije, pri čemer se za učinkovit prenos terjatev na novega 

upnika ne zahteva privolitev ali obvestitev dolžnika. Obvestitev kot pogoj za veljavnost 

cesije se v modernih pravnih redih opušča, razen na primer v Franciji. Švicarsko pravo 

dopušča odstop bodočih in pogojnih terjatev, s tem pa tudi globalno cesijo, pri čemer se 

zahteva vsaj določljivost terjatev. Tudi glede možnosti oblikovanja pogojnega prenosa 

terjatve v zavarovanje, kar olajšuje povratni prenos, se švicarsko pravo ne razlikuje od 

nemškega (Vrenčur, 2005, str. 152, 193). 

 

V Italiji je fiduciarna cesija manj uporabljena oblika zavarovanja terjatev, saj menijo, da 

nima izrazitih prednosti v primerjavi z zastavno pravico na terjatvi. V Italiji je obenem 

nedopustna tudi globalna fiduciarna cesija (Vrenčur, 2005, str. 188). 

 

V Avstriji pa je posebnost fiduciarne cesije v tem, da se tako kot pri zastavi terjatev 

zahteva publiciteta oziroma obvestitev dolžnika. Tako se tudi za fiduciarno cesijo 

uporabljajo pravila o zastavitvi pravic (Vrenčur, 2005, str. 189, 190). 

 

S terjatvijo preidejo na prevzemnika tudi stranske pravice, kot so pravica prednostnega 

poplačila, hipoteka, zastava, poroštvo, pravice do obresti, do pogodbene kazni itd. (Bratina 

et al., 2010, str. 147). V tem primeru mora zastavitelj oziroma posojilojemalec urediti 

prenos zavarovanja na prevzemnika, skupaj z izročitvijo celotne dokumentacije. 
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Kot navajata Djinović in Globočnik (2009, str. 45, 46), lahko cesionar v primeru plačilne 

nesposobnosti cedenta (pod pogojem, da je sporazum o odstopu terjatve v zavarovanje 

sklenjen v obliki notarskega zapisa), uveljavlja ugovor nedopustnosti izvršbe na 

odstopljeni terjatvi proti cedentovim upnikom ter uveljavlja ločitveno pravico v stečaju ali 

prislini poravnavi na odstopljeni terjatvi. 

 

Pri zavarovanju z odstopom terjatev ima banka velike probleme, saj je treba redno 

mesečno spremljati zastavljene terjatve. Problemi nastajajo pri tihem odstopu terjatev – če 

posojilojemalec ne plačuje svojih obveznosti, se namreč lahko pripeti, da v nekem trenutku 

ni več dovolj terjatev za poplačilo posojila. Posojilojemalec lahko s svojim kupcem 

prekine pogodbo o poslovanju, banke pa o tem ne obvesti. Tako je pri zavarovanju s 

terjatvami odprtih veliko možnosti za goljufije. V zavarovanje je tudi težko sprejeti terjatve 

do kupcev, s katerimi podjetje oziroma posojilojemalec nima sklenjenih pogodb in 

poslujejo le s fakturami. V tem primeru je priporočljivo, da ima posojilojemalec terjatve 

zavarovane pri SID Banki d.d., saj slednja z upnikom sklene asignacijsko pogodbo. 

Obenem je zavarovanje z odstopom terjatev smiselno le za kratkoročna posojila, saj so tudi 

terjatve večinoma kratkoročne. Zavarovanje dolgoročnega posojila z odstopom 

kratkoročnih terjatev pa je neprimerno. 

 

Zavarovanje z zastavo terjatev ali z odstopom terjatev torej ni najprimernejši način 

zavarovanja. Ustrezno je namreč le toliko časa, kolikor posojilojemalec normalno posluje. 

Ko pa se slednjemu poslovanje poslabša, je na razpolago tudi vedno manj terjatev za 

zavarovanje. To je še posebej pereč problem, če so osnova za zastavo fakture in če podjetje 

s kupci nima sklenjenih pogodb. Padec prometa se lahko vidi iz medletnih bilanc 

poslovanja podjetja ter iz seznama terjatev, ki ga mora podjetje mesečno posredovati 

banki. Banka se navadno zaščiti tako, da v posojilno pogodbo vstavi zahtevan minimalni 

varnostni količnik. Če v določenem obdobju znesek zastavljenih terjatev ne dosega 

zahtevanega minimalnega varnostnega količnika, banka posojilojemalca pozove k zastavi 

oziroma odstopu dodatnih terjatev v zavarovanje. Problem pri tem lahko nastane, če 

posojilojemalec nima novih kupcev in tako ne more izpolniti zahtev iz posojilne pogodbe. 

V tem primeru banka zahteva predložitev drugega dodatnega zavarovanja. Vendar se 

velikokrat izkaže, da posojilojemalci v težkih situacijah niso pripravljeni zagotoviti 

dodatnega zavarovanja ali pa so za to nezmožni. Zato se lahko zgodi, da ostane posojilo 

nezavarovano. Tako se odpre novo vprašanje, kako in ali sploh bo banka prejela povrnjeno 

posojilo. 

 

3.4 Zavarovanje z vrednostnimi papirji 

 

Kot objekt zastavne pravice se najpogosteje uporabljajo vrednostni papirji, v katerih je 

inkorporirana premoženjska pravica. V splošnem ločimo stvarnopravne, 

obligacijskopravne (na primer menica, obveznica, ček) ter korporacijske (na primer 



 59 

delnica) vrednostne papirje. V posebno kategorijo pa se uvrščajo hibridni vrednostni 

papirji, ki združujejo obligacijske elemente. To sta predvsem zamenljiva obveznica in 

obveznica z delniško nakupno opcijo (Tratnik et al., 2001, str. 209). 

 

Zastava dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih s strani Republike Slovenije, Banke 

Slovenije, Evropske centralne banke ter vlad in centralnih bank drugih držav Cone A, sodi 

med prvovrstna zavarovanja v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega 

tveganja bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 67/2005, 97/2005, 121/2006, 131/2006 – ZBan-1, 

28/2007). Hkrati je tudi primerno zavarovanje z vidika Basla II. 

 

Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/2002, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, v 

nadaljevanju SPZ) v 187. členu govori o nastanku zastavne pravice, in sicer: 

 

 če se zastavljeni vrednostni papir glasi na prinosnika, zastavna pravica nastane, ko je 

vrednostni papir izročen zastavnemu upniku; 

 če se zastavljeni vrednostni papir glasi po odredbi ali na ime (in se prenaša z 

indosamentom), nastane zastavna pravica z indosmentom, v katerem je navedeno, da 

je vrednostni papir izročen v zastavo, in izročitvijo vrednostnega papirja; 

 če se zastavljeni vrednostni papir glasi na ime, nastane zastavna pravica v trenutku, 

ko dolžnik iz vrednostnega papirja prejme obvestilo, da je terjatev zastavljena. 

 

Zastavni upnik pridobi zastavno pravico na nematerializiranem vrednostnem papirju z 

vpisom zastavne pravice v centralni register, ki ga vodi klirinško depotna družba. Vpis v 

centralni register je ključnega pomena za nastanek zastavne pravice. V register se vpisujejo 

in shranjujejo vsi podatki o posameznem vrednostnem papirju. Tako se vpišejo podatki o 

izdajatelju, pravicah iz papirja, vsakokratnem imetniku vrednostnega papirja in morebitnih 

pravicah tretjih na vrednostnem papirju (Tratnik et al., 2001, str. 212). 

 

Posojilojemalec, ki želi posojilo zavarovati z zastavo vrednostnih papirjev, mora imeti 

odprt trgovalni račun za poslovanje z vrednostnimi papirji. Imetnik mora dostaviti potrdilo 

o stanju vrednostnih papirjev in dokazilo, da so slednji bremen prosti. Ob sklenitvi 

posojilne pogodbe je treba skleniti pogodbo o zastavi vrednostnih papirjev, katere sestavni 

del je tudi priloga s popisom zastavljenih vrednostnih papirjev. 

 

Banke sprejemajo v zavarovanje posojil samo vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi in 

katerih zastava se lahko vpiše pri Centralno klirinško depotni družbi. Vrednostni papir 

mora biti likviden in transparenten, njegova zapadlost pa ne sme biti krajša od zapadlosti 

posojila. Vrednost zastavljenih vrednostnih papirjev določi banka na osnovi gibanja cen 

vrednostnih papirjev na borzi v zadnjih šestih mesecih in na podlagi ocene za gibanje cen v 

prihodnosti (Avmedoska, 2005, str. 35). 
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Višina vrednosti zastavljenih vrednostnih papirjev mora zaradi nihanja cen teh papirjev 

presegati višino odobrenega posojila, povečanega za obresti, za vsaj 10 odstotkov. 

Varnostni količniki se pri posameznih vrednostnih papirjih izračunavajo različno na 

podlagi treh faktorjev, in sicer likvidnosti vrednostih papirjev, bonitete izdajatelja slednjih 

in ročnosti posojila. Vsakemu od navedenih faktorjev je dodeljena ustrezna utež, ki 

prispeva h končni višini varnostnega količnika. Slednji mora torej zagotavljati dovolj 

visoko zavarovanje posojila za primer nihanja tečajev zastavljenih vrednostnih papirjev in 

valutnih nihanj (če so predmet zastave vrednostni papirji, ki so nominirani v tuji valuti) ter 

zavarovanje pred neplačilnim tveganjem. V celotni dobi odplačila posojila mora biti 

razmerje med vrednostjo zavarovanja in stanjem neodplačanega posojila vsaj takšno, kot je 

predpisano z varnostnim količnikom. Priporoča se, da se v zavarovanje izbira zavarovanje 

z obveznicami, saj slednje ohranjajo realno vrednost glavnice na enak način kot posojilo. 

 

Tudi če je znesek odobrenega posojila pri banki nižji od tržne vrednosti zastavljenih 

papirjev, še vedno ostaja tveganje, da bo tržna vrednost zastavljenih vrednostnih papirjev v 

času prodaje nižja, kar se je pričelo uresničevati z nastopom finančno-gospodarske krize. 

Kirn Volk (1996, str. 38, 39) navaja, da se banka pred tem lahko zavaruje tako, da si v 

zastavni pogodbi v primeru padanja tržnih vrednosti zastavljenih papirjev zagotovi pravico 

do predčasne prodaje slednjih, četudi posojilo še ne zapade v plačilo. 

 

Banka mora izračunavati tržno vrednost zavarovanja z vrednostnimi papirji in ga ustrezno 

prevrednotiti vsaj enkrat na 6 mesecev ali kadarkoli ima razloge za sum, da je nastopilo 

znatno zmanjšanje njegove tržne vrednosti. 

 

Prednost zavarovanja z zastavo vrednostnih papirjev je predvsem v likvidnosti 

zavarovanja, enostavnosti unovčenja zavarovanja ob morebitnem neplačilu (brez 

intervencije sodišča) ter v minimalnih stroških (brez stroškov hrambe). Glavni 

pomanjkljivosti pa sta nevarnost padca tržnih cen vrednostnih papirjev in nevarnost 

nelikvidnosti trga (Gogić, 2001, str. 30, 31). 

 

Pri tej vrsti zavarovanja je torej največje tveganje padec vrednosti oziroma cen vrednostnih 

papirjev. Tako so banke zasegle zastavljene vrednostne papirje zaradi neizpolnjevanja 

posojilojemalčevih obveznosti in jih morale odprodati ravno v času finančno-gospodarske 

krize. Ker so v tem obdobju cene delnic na zelo nizkih ravneh, so jih banke prodale slabše, 

kot bi jih lahko v času pred krizo, zato iz kupnine ni bilo mogoče v celoti poplačati še 

neodplačanega posojila. Pri tej vrsti zavarovanja je treba redno spremljati vrednost 

podjetij, katerih vrednostni papirji so dani v zastavo. Vrednotenje je treba opravljati letno, 

problem pa nastane, če podjetje ne dostavi vseh potrebnih podatkov za vrednotenje. 
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3.4.1 Zavarovanje z menicami 

Menica pomeni obljubo izdajatelja menice oziroma akceptanta (nekdo tretji, ki kasneje 

menico sprejme oziroma akceptira), da bo plačal on sam. Kdor torej menico pridobi, s tem 

od dolžnika dobi obljubo, da mu bo plačal dolg. Pri tem gre za odloženo plačilo. Menica 

predstavlja upniku dodatno varnost, v kolikor jo sprejme oziroma akceptira banka, saj se s 

tem obveže k plačilu dogovorjenega zneska tudi banka. Ker velja menica za abstrakten 

vrednostni papir, se dolžnik, ki menico izda, ne more upirati njenemu unovčevanju z 

ugovori, ki se tičejo osnovnega posla. 

 

Kot navaja Bratina et al. (2008, str. 182), je menica vrednostni papir, ki se glasi na določen 

denarni znesek. Pravila meničnega prava urejajo sestavne dele menice, način prenosa 

upnikovih pravic in način uveljavljanja teh pravic. Ob svojem nastanku je imela menica 

skoraj izključno plačilno funkcijo, že nekaj časa pa prevladuje funkcija kreditiranja in 

zavarovanja. Pri določeni izpostavljenosti se namreč upnik lahko sreča s težavo, da 

posojilojemalec svojih obveznosti ne poravna, upnik pa želi svoje plačilo kar najhitreje 

prejeti. Menica je za rešitev teh težav primerna, saj jo je lahko unovčiti, varna pa je tudi 

pred posojilojemalčevimi ugovori. 

 

Po gospodarski funkciji ločimo blagovno, kreditno in kavcijsko menico. Pri kavcijski 

menici je poudarjena predvsem zavarovalna funkcija kot zavarovanje morebitnih nastalih 

neporavnanih obveznosti (Bratina et al., 2008, str. 182, 183). Menica kot sredstvo 

zavarovanja služi zato, ker je v primerjavi z drugimi terjatvami menično terjatev lažje 

izterjati zaradi njene abstraktne narave (Kranjc, 2006, str. 205, 206). 

 

Kot ugotavlja Kranjc (2006, str. 208), menična obveznost ne more nastati, se prenašati ali 

uveljavljati brez pisnega izkaza. Menica je popoln vrednostni papir, saj pisna oblika ni 

pogoj samo za nastanek menične obveznosti, temveč tudi za veljaven prenos in 

uveljavljanje menične obveznosti. Za menico je torej značilna inkorporiranost pravice s 

papirjem. Je vrednostni papir po odredbi, in to tudi tedaj, ko na njem ni izrecno zapisana 

klavzula po odredbi ali po nalogu. To pomeni, da lahko pravice po menici uveljavlja le 

oseba, ki jo določi remitent oziroma prvi menični upnik. 

 

Pri zavarovanju posojila z menico se od posojilojemalca zahtevajo osebni podatki ter 

menična izjava in pooblastilo kot priloga. Menico podpiše izdajatelj oziroma trasant. 

Družba, ki je izdala menico, je v tem primeru porok posojilojemalca. Za zavarovanje 

posojil se najpogosteje uporablja bianco menica. Slednji ob izdaji manjka ena ali več 

bistvenih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje po 

pooblastilu vnese remitent oziroma upnik po menici ali oseba, ki jo remitent za to 

pooblasti. Bianko menico pogosto uporabljajo za zavarovanje posojila, saj ob sklenitvi 

pogodbe ni gotovo, kdaj in ali sploh bo posojilojemalec padel v zamudo pri poravnavanju 

obveznosti iz posojilne pogodbe (Grilc & Juhart, 1996, str. 69). 
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Nevarnost, ki se lahko pojavi pri unovčevanju bianko menice je, da posojilojemalec 

pooblastilo za unovčenje menice kasneje prekliče. Banka mora namreč pred posegom na 

račun posojilojemalca, tj. imetnika poslovnega računa, upoštevati njegova navodila. Če 

torej posojilojemalec pooblastilo prekliče, mora banka le-to tudi upoštevati. Slednje 

pomeni, da se je posojilojemalec pred izpolnitvijo obveze odpovedal svoji dolžnosti. V 

nasprotnem primeru, v kolikor so vsi pogoji za unovčenje menice izpolnjeni, banka na 

plačilni dan unovči menico do višine, kot ga dopušča stanje na poslovnem račun 

posojilojemalca. Pri tem lahko zopet naletimo na težavo, v kolikor posojilojemalec na 

svojem poslovnem računu nima dovolj kritja za poplačilo celotnega zneska po menici. 

Posojilojemalec je lahko tudi namerno izdal v zavarovanje menico v višjem znesku, kot je 

dejansko plačilno sposoben. V tem primeru se upnik poplača le do višine kritja na 

posojilojemalčevem poslovnem računu. Prilivi na poslovni račun po plačilnem dnevu ne 

pomenijo, da pride do dopolnitve menične obveznosti samo po sebi. Upnik mora za slednje 

namreč na pristojno sodišče vložiti predlog za izvršbo na podlagi menice kot verodostojne 

listine.  

 

Menica ima torej tudi svoje slabosti, saj bo v primeru predložitve menice banki v izplačilo 

upnik poplačan šele, ko bo posojilojemalec v to privolil in v kolikor bo obenem imel na 

svojem poslovnem računu dovolj kritja. Lahko se namreč zgodi, da menični dolžnik 

oziroma posojilojemalec ne privoli v črpanje sredstev ali pa da iz svojega računa umakne 

denar. Na to lahko upnik vrši protest, s čimer menica preide v sodne obravnave, problem 

pa je v ažurnosti naših sodišč ter meničnih prevarah. Zato je učinkovitost menice kot 

zavarovanja odvisna predvsem od bonitete podpisnikov na menici (Flalatov, 1997, str. 67, 

68). 

 

Menica je torej učinkovit instrument zavarovanja v primeru, da je posojilojemalec 

prvovrsten komitent banke oziroma ko imamo več meničnih zavezancev. Banka to obliko 

zavarovanja uporablja kot osnovno zavarovanje posojila, dodatno pa lahko posojilo 

zavaruje še z drugimi oblikami zavarovanja. V praksi banka največkrat izkoristi unovčenje 

menice pri izterjavi manjših zneskov, kot so mesečne obresti, provizije ali posamezni 

zapadli obroki, saj v takem primeru ni smiselno unovčevanje dodatnega zavarovanja 

(Avmedoska, 2005, str. 28). 

 

Menice so osnovno zavarovanje vsakega posojila. Lahko se za vsako posojilo posebej 

zahteva (navadno 10) bianko menic z menično izjavo, lahko pa se uporabi splošno 

menično izjavo z bianko menicami za vse naložbe. Najnovejša priporočila navajajo, da je 

treba za vsako posojilo (novo posojilo, obnova posojil, itd.) pridobiti novo posebno 

menično izjavo, torej naj se splošna menična izjava ko taka ne bi uporabljala več. Če se 

katera od menic unovči, jo mora posojilojemalec nadomestiti z novo. Na Agenciji 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je treba redno spremljati 

morebitne spremembe zastopnikov družbe. V kolikor do sprememb pride, mora 

posojilojemalec zagotoviti nove menice z novo menično izjavo. Starih menic in menične 
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izjave pa se posojilojemalcu ne vrne, vse dokler so živa posojila, ki so zavarovana s 

starejšimi menicami. V kolikor je banka primorana unovčiti menice, mora paziti, da so 

menice, skupaj z menično izjavo, pravilno izpolnjene, sicer je lahko unovčenje zavrnjeno. 

Lahko se tudi zgodi, da podjetje izpolnjenih in unovčenih menic noče nadomestiti z 

novimi.  

 

3.4.2 Zavarovanje s poslovnim deležem 

Poslovni delež družbenika se zastavi kot posebno premoženjsko pravico. Zahteva se, da je 

pogodba o zastavi poslovnega deleža sklenjena v obliki notarskega zapisa, saj zastava 

pomeni potencialno možnost njegove dokončne odsvojitve, v primeru, da zavarovano 

posojilo ob zapadlosti ni plačano. Zatem je treba vložiti predlog za vpis sprememb v sodni 

register, za vpis zastavne pravice (Avmedoska, 2005, str. 35, 36). Iz izpiska sodnega 

registra se tako lahko ugotovi, kakšen delež v posamezni družbi ima družbenik. 

 

V zastavo ni smiselno sprejeti deleža družbe, če je ta družba hkrati tudi posojilojemalec, 

saj v primeru, da posojilojemalec ne bo sposoben poravnavati svojih obveznosti 

samostojno, tudi poslovni delež v tej družbi ne bo imel posebne vrednosti. 

 

Zavarovanje z zastavo poslovnega deleža se redko uporablja, saj se v zastavo raje vzame 

druge vrednostne papirje, ki jih je lažje spremljati, obenem je lažja tudi prodaja v primeru 

unovčenja zavarovanja.  

 

3.5 Zavarovanje z enotami investicijskih skladov 

 

Banke ponujajo tudi možnost zavarovanja posojil z zastavo enot premoženja investicijskih 

skladov oziroma investicijskih kuponov, pri čemer zapadlost zavarovanja z enotami 

investicijskih skladov ne sme biti krajša od zapadlosti osnovne obveznosti oziroma 

posojila. 

 

Vzajemni sklad pomeni odprt investicijski sklad, oblikovan kot ločeno premoženje. 

Slednje je razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo imetnika izplačljiva iz tega 

premoženja in ki ga upravlja družba za upravljanje. Vzajemni sklad je torej premoženje, ki 

mora biti ločeno od premoženja družbe za upravljanje. Slednja upravlja ta sklad in je v lasti 

imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Pri razvrstitvi skladov je treba 

upoštevati tveganost politike vlaganja oziroma investiranja sklada, uteži le-teh pa se 

razlikujejo po ročnosti naložbe. 

 

Število zastavljenih enot premoženja mora biti enako količniku med vrednostjo potrebnega 

zavarovanja posojila in odkupno vrednostjo enot premoženja, ki so predmet zavarovanja. 

Vrednost enot premoženja se izračuna na podlagi odkupne vrednosti enot vzajemnega 
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sklada. Če posojilojemalec razpolaga z enotami premoženja različnih vzajemnih skladov, 

je treba izračunati vrednost celotnega premoženja za vsak vzajemni sklad posebej. Skupna 

vrednost enot premoženja je tako vsota vrednosti enot premoženja po posameznih skladih. 

 

Varnostni količnik mora zagotavljati dovolj visoko zavarovanje posojila za primer 

spremembe vrednosti zastavljenih enot premoženja ter neplačilnega tveganja oziroma 

kreditnega tveganja. Banka mora izračunati tržno vrednost zavarovanja posojila z enotami 

investicijskih skladov in ga ustrezno prevrednotiti vsaj enkrat na 6 mesecev oziroma 

kadarkoli ima razloge za sum, da je nastopilo znatno zmanjšanje njegove tržne vrednosti. 

 

Ta vrsta zavarovanja se v banki redkeje uporablja, saj podjetja v skladih pogosto nimajo 

naloženega toliko premoženja, da bi le-to lahko uporabila kot zavarovanje posojila.  

 

3.6 Zavarovanje z denarnimi sredstvi (depoziti) 

 

Zastava depozita sodi med najbolj likvidna zavarovanja in je s tega vidika zelo primerno 

zavarovanje terjatev banke. Je prvovrstno zavarovanje v skladu s Sklepom o ocenjevanju 

izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, in hkrati tudi primerno zavarovanje z vidika 

Basla II. 

 

Pri zastavi depozita se le-ta s pripadajočimi obrestmi šteje kot varščina za zavarovanje 

posojila. Varščina je položena banki za zavarovanje vseh obveznosti posojilojemalca do 

banke, pri čemer zastavitelj oziroma posojilojemalec soglaša in dovoljuje banki, da zapadle 

in neplačane obveznosti brez intervencije sodišča ali predhodnega obvestila zastavitelja 

poplača v breme varščine pod pogoji in na način, določenimi z zastavno pogodbo. 

Najkasneje ob sklenitvi posojilne pogodbe mora biti sklenjena tudi pogodba o vezavi 

depozita, ki je priloga pogodbe o zastavi depozita za zavarovanje posojila. Obe pogodbi sta 

sestavni del posojilne pogodbe. 

 

Ročnost zastavljenih denarnih sredstev mora biti najmanj enaka ročnosti zavarovanega 

posojila. Zastavitelj soglaša, da bo v primeru podaljšanja vračila posojila podaljšal tudi 

dobo vezave depozita. Če zastavitelj le-tega ni pripravljen storiti, se šteje, da je varščina po 

zastavni pogodbi nepreklicno položena do poplačila vseh terjatev po posojilni pogodbi. V 

tem primeru ter v primeru, če je potekla doba vezave depozita (terjatev banke pa še ni 

zapadla), se varščina obrestuje po obrestni meri za depozite na vpogled v skladu z 

vsakokratnim sklepom o obrestnih merah banke. Banka zastavitelju najkasneje v treh 

delovnih dneh po poravnavi vseh obveznosti na račun zastavitelja izplača sredstva 

depozita, skupaj s pripadajočimi obrestmi, zmanjšana za morebitne zneske pobotov, razen 

če se doba vezave še ni iztekla. 
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Posebej je dogovorjeno, da v kolikor z bančno vlogo zavarovana terjatev iz posojilne 

pogodbe zapade pred dogovorjeno zapadlostjo bančne vloge, se šteje, da slednja zapade 

sočasno z zapadlostjo zavarovane terjatve iz posojilne pogodbe. Le-ta se tako poplača iz 

sproščenih sredstev bančne vloge. 

 

Prednost te oblike zavarovanja posojil je v likvidnosti zavarovanja in v enostavnem 

unovčenju ob morebitnem neplačilu posojila. Glavna slabost pa je padec vrednosti 

zavarovanja, torej padec obrestnih mer ali tečajev valut (Gogić, 2001, str. 30). 

 

Zastava depozita se največkrat uporablja za zavarovanje garancij, tako kratkoročnih kot 

dolgoročnih. Pri posojilih se uporablja redkeje, saj v kolikor posojilojemalec zaprosi za 

premostitveno posojilo, že samo ime posojila pove, da mu primanjkuje likvidnosti in da 

nima razpoložljivih sredstev za vezavo depozita. Pri tovrstnem zavarovanju se lahko 

komitentu ponudi ugodnejše pogoje pri najemu garancij, saj se mu proporcionalno zmanjša 

nadomestilo za prevzeto tveganje po garanciji. Problem nastane, če depozit ni strogo 

namenski, tj. namenjen za poplačilo obveznosti, in če je rok vezave depozita krajši od roka 

zapadlosti obveznosti komitenta. V nasprotnem primeru je depozit zelo varna in zaželena 

oblika zavarovanja. 

 

3.7 Zavarovanje s poroštvom 

 

Po vsebini je poroštvo stranska in podredna obveznost, saj se porokova obveznost nanaša 

le na obseg veljavne obveznosti glavnega dolžnika oziroma posojilojemalca. Ravno tako 

poroštvena obveznost traja toliko časa, kot traja obveznost posojilojemalca. Z zastaranjem 

obveznosti slednjega zastara tudi porokova obveznost do upnika. Porokova obveznost 

obenem ne sme biti večja od obveznosti posojilojemalca (Dolceta – Finančne storitve, 

2010). 

 

Poroštvo je pravni posel med porokom in upnikom, s katerim se porok nasproti upniku 

zaveže, da bo izpolnil veljavno in dospelo obveznost posojilojemalca, če je slednji ne bo 

izpolnil v določenem roku. Kot navajata Šinkovec in Tratar (2001, str. 1123), spada 

poroštvo v pravnem pomenu v vrsto osebnih zavarovanj. To pomeni, da tretja oseba, 

porok, odgovarja upniku z vsem svojim premoženjem, če posojilojemalec svoje obveznosti 

ne izpolni v dogovorjenem roku. Za veljavno poroštvo je potrebna tudi veljavna obveznost 

posojilojemalca. Terjatev proti poroku tako ne more biti predmet samostojne cesije, ampak 

se lahko cedira samo skupaj s terjatvijo do posojilojemalca. 

 

Upnik sklenitev osnovnega posla (na primer posojilne pogodbe) pogojuje s predhodnim ali 

sočasnim zavarovanjem posojilojemalčeve obveznosti s poroštvom. Kadar je določen rok, 

v katerem naj bi obveznost nastala, porok nima pravice do preklica poroštva (Djinović & 

Globočnik, 2009, str. 81). Poroštvo je torej akcesorna, od glavne obveznosti odvisna 
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obveznost. Brez glavne obveznosti poroštvo ne more nastati in se tudi ne nadaljevati. Če 

glavna obveznost ugasne, se prekine tudi poroštvo. Posledica akcesornosti je tudi, da 

poroštvena obveznost ne more biti večja od glavne obveznosti (Cigoj, 1981, str. 370). 

 

Zaradi pomena posledic porokove zaveze se pri poroštveni izjavi kot pogoj za veljavnost 

zahteva obličnost. Poroštvena izjava mora torej biti dana v pisni obliki, v nasprotnem 

primeru poroka ne zavezuje in je nična. Pravila glede obličnosti veljajo tudi, če je temeljna 

pogodba med upnikom in posojilojemalcem sklenjena v ustni obliki. Poroštvena izjava 

mora vsebovati vse bistvene elemente obveznosti, za katero daje porok osebno jamstvo. Tu 

sta mišljeni predvsem višina obveznosti in njena zapadlost. Za veljavni nastanek poroštva 

tako ne zadošča samo sklicevanje na konkretno temeljno pogodbo (Djinović & Globočnik, 

2009, str. 81, 82). 

 

Kot porok se lahko zaveže država, pravna ali fizična oseba. Poroštvo drugega podjetja se 

navadno zahteva, ko sta 2 gospodarski družbi v lasti istega ustanovitelja. S tem se upnik 

izogne tveganju preusmeritve poslovanja posojilojemalca na drugo podjetje. Če kot porok 

nastopa fizična oseba, mora le-ta pred podpisom poroštvene izjave v posebni izjavi navesti 

premoženje v njegovi lasti ali solasti, torej premičnine, nepremičnine, vrednostne papirje 

ipd., katerih vrednost bo služila za morebitno poplačilo obveznosti do banke. Kot porok pa 

se pojavlja tudi država, ki daje banki poroštvo za posojilojemalca (Avmedoska, 2005, str. 

38). V sedanji finančno-gospodarski krizi, ki smo ji priča, se je poroštvo države zelo 

razširilo, saj je država uvedla jamstveno shemo za kreditiranja prebivalstva in gospodarstva 

oziroma podjetij. 

 

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/2009, 42/2009, v 

nadaljevanju ZJShemRS) v drugem členu opredeljuje pojem jamstvo, ki pomeni obveznost 

Republike Slovenije za izpolnitev obveznosti posojilojemalcev do upnikov, do določene 

višine. Obenem v prvem členu določa, da so jamstva namenjena omilitvi posledic svetovne 

finančno-gospodarske krize in izboljšanju likvidnosti gospodarstva z namenom lažjega 

pridobivanja posojil na slovenskem finančnem trgu. ZJShemRS opredeljuje jamstveno 

shemo kot skupno kvoto jamstev bankam za posojila, dana pod pogoji, določenimi s tem 

zakonom.  

 

Tabela 6 nam prikazuje, da so banke od konca junija leta 2009 do konca leta 2010 na 

podlagi jamstvene sheme za posojila podjetjem odobrile za 840,5 milijonov evrov 

vrednosti vseh posojil. Od navedenega so skoraj tri četrtine po številu in vrednosti posojil 

odobrile velike domače banke (Banka Slovenije, 2011a, str. 88). 
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Tabela 6: Bonitetna ocena podjetij ter število in vrednost posojil, ki so jih banke odobrile 

na podlagi jamstvene sheme; stanje 31. december 2010 

 

Skupine 

bank 

Bonitetna 

ocena 

Št. 

posojil 

Delež – 

skupina 

(v odstotkih) 

Delež – vse 

banke 

(v odstotkih) 

Vrednost 

posojil 

(v milijonih 

evrov) 

Delež – 

skupina 

(v odstotkih) 

Delež – vse 

banke  

(v odstotkih) 

Velike 

domače 

banke 

A 117,0 27,0 20,1 210,7 34,6 25,1 

 B 233,0 53,7 40,1 286,0 46,9 34,0 

 C 84,0 19,4 14,5 113,1 18,5 13,5 

 Skupaj 434,0 100,0 74,7 609,8 100,0 72,5 

        

Majhne 

domače 

banke 

A 17,0 43,6 2,9 11,5 36,2 1,4 

 B 11,0 28,2 1,9 9,6 30,1 1,1 

 C 11,0 28,2 1,9 10,7 33,6 1,3 

 Skupaj 39,0 100,0 6,7 31,8 100,0 3,8 

        

Banke v 

večinski 

tuji lasti 

A 29,0 26,9 5,0 132,6 66,7 15,8 

 B 60,0 55,6 10,3 40,0 20,1 4,8 

 C 19,0 17,6 3,3 26,4 13,3 3,1 

 Skupaj 108,0 100,0 18,6 199,0 100,0 23,7 

        

Skupaj 

vse 

banke 

A 163,0 28,1  354,8 42,2  

 B 304,0 52,3  335,6 39,9  

 C 114,0 19,6  150,2 17,9  

 Skupaj 581,0 100,0 100,0 840,5 100,0 100,0 

 

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 89, tabela 5.20. 

 

Poslovni svet pozna 2 obliki poroštva, in sicer subsidiarno ter solidarno poroštvo. 

Subsidiarno poroštvo pomeni, da sme upnik od poroka zahtevati izpolnitev obveznosti 

šele, ko je posojilojemalec ne izpolni v roku, določenem po osnovni pogodbi. Pri tem 

zadošča že upnikova pisna zahteva posojilojemalcu, naj izpolni zahtevo v določenem roku. 

Zoper zahtevo upnika, ki ne bi upošteval predpisanega vrstnega reda terjanja, lahko porok 

uveljavlja ugovor vrstnega reda. Kljub temu lahko upnik izjemoma zahteva od poroka 

izpolnitev obveznosti, četudi je ni prej zahteval od posojilojemalca, če iz sredstev 

slednjega ni mogoče doseči izpolnitve obveznosti ali če je posojilojemalec prešel v 

insolventni postopek (Djinović & Globočnik, 2009, str. 82). 

 

Pri solidarnem poroštvu porok odgovarja upniku kot posojilojemalec za celotno obveznost. 

To pomeni, da lahko upnik zahteva njeno izpolnitev bodisi od posojilojemalca bodisi od 

poroka, ali pa od obeh hkrati. Pri tej vrsti poroštva je porokova obveznost primarna, zato 

porok nima ugovora vrstnega reda. Poroštvo je solidarno predvsem, kadar je dano za 
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obveznost, nastalo iz gospodarske pogodbe, razen če se stranki izrecno drugače dogovorita. 

Poroštvo je solidarno tudi, kadar se več porokov zaveže za nek dolg, razen če je s pogodbo 

njihova odgovornost drugače urejena. V tem primeru gre za solidarnost med poroki samimi 

in ne za solidarnost med poroki in posojilojemalcem (Djinović & Globočnik, 2009, str. 83, 

84; Bratina et al., 2008, str. 125). Sinonim za solidarno poroštvo je, da porok odgovarja kot 

porok in plačnik (Kranjc, 2006, str. 190). 

 

Če med pogodbenima strankama ni posebej drugače dogovorjeno, porok odgovarja 

(Djinović & Globočnik, 2009, str. 84): 

 

 za celotno obveznost pod enakimi pogoji kot posojilojemalec; 

 za vse potrebne stroške, ki so nastali upniku pri terjanju posojilojemalca, kot so 

stroški opominov, stroški sodnih postopkov itd.; 

 za vsako povečanje obveznosti, ki je nastalo zaradi posojilojemalčeve zamude ali 

krivde, kot so na primer zamudne obresti; 

 za pogodbene obresti, ki zapadejo po sklenitvi poroštvene pogodbe. 

 

Določitev, da porok jamči tudi za povečanje obveznosti zaradi zakasnitve posojilojemalca, 

je izjema k splošnemu pravilu, tj. da obveznost poroka ne more biti večja od obveznosti 

posojilojemalca. Te izjeme večina pravnih redov ne pozna. Naše pravo je sprejelo določila 

švicarskega obligacijskega zakona, ki določa, da jamči porok tudi za povečanje dolga kot 

posledice neizpolnitve ali zamude posojilojemalca. Vendar pa ima švicarsko pravo 

pomembno omejitev, ki ni bila sprejeta v naše pravno, in se nanaša na najbolj negotovo 

povečanje. Za stroške pravde je tako v švicarskem pravu porok odgovoren samo, če mu je 

bila pravočasno dana možnost, da se jim izogne, s tem da dolg poplača. Odgovornost 

poroka je tako po našem pravu izredno široka. Zakon pravi, da ima porok te povečane 

obveznosti samo, če ni dogovorjeno drugače (Cigoj, 1981, str. 372, 373). 

 

Prednost poroštva je predvsem v preprostosti sklenitve zavarovanja in nizkih stroških. 

Učinkovitost poroštva je v prvi vrsti odvisna od plačilne sposobnosti in bonitete poroka. Če 

je porok solventen in če obstaja velika verjetnost, da bo solventen tudi v času zapadlosti 

posojila, se poroštvo smatra kot dobro zavarovanje posojila. Prvovrstni poroki so 

ekonomsko močni subjekti, od katerih se utemeljeno pričakuje, da bodo finančno trdnost 

ohranili tudi v času zapadlosti posojila. 

 

Tovrstno zavarovanje se največkrat uporabi za kratkoročna posojila, redkeje za dolgoročna 

posojila. Pri poroštvu je treba paziti na boniteto in plačilno sposobnost poroka, saj mora 

imeti slednji prvovrstno boniteto. Problem lahko nastane, če se poslovanje poroka poslabša 

in se znižajo sredstva za poplačilo posojilojemalčevih obveznosti. V primeru osebnega 

poroštva pa nastane problem, če nimamo popisa premoženja poroka, saj tako ne moremo 

oceniti faktorja varnosti posojila. 
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Zavarovanje s poroštvom je torej sprejemljivo zavarovanje posojila v kolikor gre za 

plačilno sposobnega poroka, za katerega se oceni, da bo ostal še nadalje dobro likviden. 

Lahko pa se pripeti, da se poslovanje poroka poslabša, kar ogrozi zavarovanje posojila. V 

tem primeru se zopet postavi vprašanje, kako se bo banka poplačala, če postane plačilno 

nesposoben tudi porok. 

 

3.8 Zavarovanje z garancijo 

 

Bančna garancija predstavlja učinkovito zavarovanje posojila pred tveganji, vendar pa je 

pogojeno s kvaliteto banke, ki je to garancijo izdala. Banka zahteva predložitev bančne 

garancije za zavarovanje posojila predvsem v primeru, ko posojilojemalec ni njen 

komitent. Pri tem se banka garant zaveže, da bo plačala banki upnici, če posojilojemalec ne 

bo poravnal svojih obveznosti (Vončina, 1999, str. 28). 

 

V današnjem času se bančna garancija kot sredstvo zavarovanja posojil le redko uporablja. 

Banka garant s pisno garancijo jamči, da bo za naročnika garancije, tj. posojilojemalca pri 

drugi banki, poravnala vse neporavnane obveznosti po posojilu, ki ga je naročnik garancije 

prejel pri upravičencu garancije, tj. drugi banki. Pri tem je posojilna pogodba osnova za 

izdajo bančne garancije za zavarovanje podojila. Garancija je zelo učinkovito sredstvo 

zavarovanja, če jo izda prvovrstna banka in če gre za bančno garancijo s klavzulo brez 

ugovora ali na prvi poziv. Upniku po bančni garanciji le-ta predstavlja resnega partnerja, 

vpliva na dobro izpolnitev pogodbe ter predstavlja sredstvo za poplačilo zapadlih terjatev. 

Temeljni namen bančne garancije za zavarovanje posojila je namreč, da banko varuje pred 

tveganjem sporne terjatve in pred tveganjem plačilne nesposobnosti (Avmedoska, 2005, 

str. 39, 40; Tabaj, 1999, str. 8). 

 

Garancija je bančna storitev, ki ob razmeroma visokih provizijah predstavlja razmeroma 

nizko tveganje za banko. Ker želi banka garant ohraniti svoj ugled in tako ostati na trgu 

upoštevanih in sprejemljivih garantov, daje prednost tistim garancijam, pri katerih je 

omogočena nezamudna kontrola pogojev za izplačilo. Tako se banka izogne vlogi arbitra. 

S tem lahko banka garant ohrani svoj ugled na trgu kot resen garant, obenem pa ne izgubi 

naročnika garancije, tj. njenega komitenta (Tabaj, 1999, str. 8). 

 

Garancije se za zavarovanje posojil zelo redko uporabljajo, tovrstno zavarovanje v bankah 

večinoma obstaja samo pri posojilih, odobrenih pred več leti. Razlog je v tem, da so 

nadomestila za plačilne garancije višja kot za storitvene garancije in je tako to zavarovanje 

za podjetja drago.  
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3.9 Zavarovanje pri zavarovalnici 

 

Zavarovalnice so pomembni gospodarski subjekti narodnega gospodarstva. 

Najpomembnejša sta 2 vidika njihovega delovanja, prvič njihova osnovna dejavnost, tj. 

upravljanje tveganj, sklenitev zavarovanj in, v primeru nastanka škodnih primerov, 

izplačilo poštene oziroma dogovorjene odškodnine. Pri drugem vidiku pa gre za 

oblikovanje takšne kapitalske moči zavarovalnice, ki ji glede na obseg in vrste 

zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, zagotavlja likvidnost in solventnost (Žnidarič, 2004, 

str. 57, 58). 

 

Osnovna dejavnost zavarovalnic je tako prevzemanje in upravljanje tveganj. Zavarovalnica 

največkrat prejme zavarovalno premijo na začetku zavarovalnega obdobja, njene 

obveznosti pa so stohastične narave. Zavarovalništvo je pomembna gospodarska dejavnost 

za zagotavljanje socialne, zdravstvene, ekonomske, gospodarske in drugih oblik varnosti. 

Zavarovalni produkti oziroma vrste zavarovanj imajo vgrajeno gospodarsko varnost kot 

osnovno obliko varovanja osebnih ali premoženjskih interesov sklenitelja zavarovanja ali 

tistega, na katerega se nanašajo koristi sklenjenega zavarovanja. Zavarovalnice prodajajo 

obljubo in pravno zavezo, da bodo v primeru nastanka nekega negotovega dogodka 

oškodovancu ali osebi, na katero se nanašajo koristi sklenjenega zavarovanja, izplačale 

odškodnino ali zavarovalnino ali neposredno vrnile poškodovano stvar, predmet, napravo 

ali objekt v prejšnje stanje (Žnidarič, 2004, str. 58, 103). Zavarovalne finančne institucije 

tako prevzemajo finančno breme in s tem nudijo določeno stopnjo varnosti pred tveganjem 

ter hkrati akumulacijo finančnih sredstev uporabljajo za nadaljnje naložbe. S tem pa se 

pospešuje gospodarski razvoj. V obeh nalogah tako uspešno upravljajo s tveganjem 

(Dvoršak Bugarija, 2005, str. 81). 

 

Namen zavarovanja je odprava posledic škodnih ravnanj in dogodkov (Bratina et al., 2008, 

str. 167). Zavarovanje premoženja je najpomembnejši način za zaščito poslovnih subjektov 

pred neugodnimi učinki morebitne uresničitve nekaterih gospodarskih nevarnosti na 

njihovo poslovanje. Z zavarovanjem zmanjšamo ranljivost in povečamo varnost poslovnih 

subjektov. Poslovni subjekti se odpovedo delu tekoče akumulacije z namenom, da bi 

pridobili gotovost, v primeru uresničitve zavarovane nevarnosti nastalo škodo deloma ali v 

celoti nadomestiti z zavarovalno odškodnino, in tako ohraniti premoženje (Korošec, 1990, 

str. 2). 

 

Pri kreditiranju morajo banke veliko pozornosti nameniti kreditnemu tveganju. Po teoriji se 

slednje deli na komercialno (na primer insolventnost uvoznika, neupravičena odklonitev 

pošiljke), politično (vojna, posebni ukrepi državnih oblasti), finančno tveganje ter tveganje 

višje sile (potres, poplava). Komercialno tveganje obstaja zaradi slabega poslovanja 

posojilojemalca, ki lahko pripelje do neplačila dolga ob zapadlosti, njegove insolventnosti 

itd. Ker je takšno tveganje zelo težko predvideti, je ustrezneje določiti, kaj je izključeno iz 

zavarovalnega kritja (Pavliha, 2006, str. 290). 
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Obenem morajo tako finančne institucije kot posojilojemalci dobro poznati tudi izraze, ki 

se pojavljajo v zavarovalni pogodbi. Polica je poimenovana kot listina o zavarovalni 

pogodbi. Premija pa je znesek, ki ga sklenitelj zavarovanja plača zavarovalnici. V praksi 

plača premijo zavarovalnici sklenitelj zavarovanja posredno preko banke. Banka je ob tem 

še vedno zavarovanec, katere premoženje oziroma premoženjski interes je zavarovan. 

Zavarovalnica po zavarovalni pogodbi v primeru nevarnostnega dogodka plača 

zavarovancu zavarovalnino oziroma dogovorjeni znesek (Škorjanc, 2003, str. 64). 

 

Kot navaja Boncelj (1983, str, 68), spadajo kreditna zavarovanja med škodna zavarovanja, 

saj so namenjena nadomeščanju gospodarske škode na nevarnostnih objektih zaradi 

nevarnostnih dogodkov. To je zavarovanje na stvarno vrednost. Zavaruje se lahko največ 

do pogodbeno določene zavarovalne vsote po škodnem dogodku, kar je tudi zgornja meja 

odškodnine. Zavarovanje posojil glede na način odločanja spada med prostovoljna 

zavarovanja, glede na predmet zavarovanja med transportna in kreditna zavarovanja, glede 

na izravnavanje nevarnosti med neživljenjska zavarovanja, po podobnosti tveganj med 

transportna in kreditna zavarovanja ter v skupino kreditnih zavarovanj, glede na 

zavarovanca pa med zavarovanja tako pravnih kot fizičnih oseb (Bijelić, 1998, str. 47–54). 

 

Kreditna zavarovanja se lahko deli na zavarovanja del credere, kavcijska oziroma 

jamstvena zavarovanja in zavarovanja zaupanja. Zavarovanje del credere sklene upnik za 

zavarovanje pred nevarnostjo, da mu posojilojemalec ne vrne posojila. Premijo plača 

upnik, zavarovalno razmerje pa obstaja samo med zavarovalnico in upnikom. Pri 

kavcijskem zavarovanju pa sklene zavarovanje dolžnik v korist upnika. V tem primeru 

plača premijo dolžnik. Omenjena zavarovanja se sklepajo pri izvajanju investicijskih del in 

pri prodaji blaga. Kavcijsko zavarovanje je v teoriji opredeljeno kot zavarovanje, ki krije in 

jamči za izpolnitev obveznosti dolžnika (Pavliha, 2006, str. 289). 

 

Zavarovanje posojil pri zavarovalnici je v domači literaturi predstavljeno kot ena od vrst 

zavarovanj posojil poleg hipoteke, cesije, poroštva in drugih oblik. V tuji literaturi pa 

pojma zavarovanje posojil pri zavarovalnici ni. Vzrok je v tem, da v tujini (z izjemo 

Hrvaške) teh zavarovanj ne poznajo ali pa še vedno ni dostopne literature s tega področja. 

K temu je svoje prispevala specifičnost omenjene zavarovalne vrste, kar je privedlo k 

neprepoznavnosti vrste. Zaradi specializiranosti zavarovanja posojil le-to opravljajo samo 

določene osebe v zavarovalnici (Klopčič, 2007, str. 4). 

 

Na specifičnost zavarovanj finančnih posojil nakazuje dejstvo, da so v zavarovalnicah 

centralizirana. Tudi v Zavarovalnici Triglav, d.d. se sklepajo pogodbe o zavarovanju 

posojil v centrali oziroma so za to usposobljeni strokovnjaki na območnih enotah, ki pri 

tem sodelujejo z več specifičnimi službami, kot so služba za presojo bonitete, za razvoj 

zavarovanj in pravna služba (Škorjanc, 2003, str. 63). 
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Iz poročila Slovenskega zavarovalniškega združenja (2010, str. 62, 63; 2011, str. 73) lahko 

razberemo, da se je z zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj v Sloveniji v letih 2009 in 

2010 ukvarjalo 5 od 18 preučevanih zavarovalnic. Tako sta se z zavarovanjem terjatev v 

mednarodni in notranji trgovini ukvarjali Prva kreditna zavarovalnica d.d. in Zavarovalnica 

Triglav, d.d. Z zavarovanjem potrošniških, stanovanjskih posojil in posojil zasebnikom so 

se ukvarjale zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Maribor d.d., 

Zavarovalnica Tilia, d.d. Novo mesto in Zavarovalnica Triglav, d.d. Z zavarovanjem 

posojil pravnim osebam ter drugimi kreditnimi zavarovanji in zavarovanjem terjatev so se 

ukvarjale le 3 zavarovalnice, in sicer Adriatic Slovenica d.d., Zavarovalnica Tilia, d.d. 

Novo mesto in Zavarovalnica Triglav, d.d. Zavarovanje limitov na transakcijskih računih 

zasebnikov sta ponujali Zavarovalnica Maribor d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d. Tudi 

zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen sta ponujali le 2 

zavarovalnici, in sicer Adriatic Slovenica d.d. ter Zavarovalnica Triglav, d.d. Kot lahko 

opazimo, ponuja Zavarovalnica Triglav, d.d. vse omenjene vrste kreditnih zavarovanj, 

poleg tega pa tudi edina ponuja zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic. 

 

Pred sklenitvijo kreditnega zavarovanja pri zavarovalnici mora posojilojemalec, ki je 

pravna oseba, izpolniti obrazec o ponudbi za zavarovanje odobrenega posojila. Tako je 

treba izpolniti kontaktne podatke o zavarovancu in podatke o posojilojemalcu. Navesti je 

treba naziv družbe posojilojemalke, matično in davčno številko, podatke o ustanoviteljih, 

število zaposlenih, datum začetka poslovanja, direktorja družbe itd. Ravno tako je treba 

navesti tudi razloge za predložitev ponudbe, podatke o posojilu in podatke o naložbi 

oziroma investiciji. Pri posojilu je treba vpisati glavnico posojila, namen, rok vračila 

posojila, način odplačevanja, višino obroka, zapadlost prvega obroka, obrestno mero in 

znesek obresti. Pri podatkih o naložbi pa je treba določiti skupno vrednost naložbe in lastne 

vire. Treba je podati podatke o prilivih na transakcijske račune, o zadolženosti 

posojilojemalca pri zavarovancu in drugje, poravnavanje obveznosti in bonitetno oceno 

posojilojemalca. Pri podatkih o poslovanju posojilojemalca je treba navesti proizvode 

oziroma storitve, ki predstavljajo večji del prihodkov, večje terjatve do kupcev in 

obveznosti do dobaviteljev, podatke o premoženju (premičnine, nepremičnine, 

obremenitve le-teh itd.), podatke o poslovnih prostorih, poravnavanju davčnih obveznosti 

itd. K izpolnjenemu obrazcu je treba predložiti tudi podatke iz izkaza poslovnega izida in 

iz bilance stanja za zadnje poslovno leto ter podatke o tekočem poslovanju vsaj za prvih 6 

mesecev, če je posojilo odobreno v drugi polovici koledarskega leta. 

 

Kljub temu, da zavarovanje pri zavarovalnicah ni prvovrstno zavarovanje po Sklepu Banke 

Slovenije, je vsekakor zelo kvalitetno zavarovanje, saj banka kreditno tveganje prenese na 

tretjo osebo oziroma zavarovalnico (Gogić, 2001, str. 29). Zavarovanje posojila pri 

zavarovalnici je namreč po svojem bistvu zavarovanje banke pri zavarovalnici. Z 

zavarovalno premijo posojilojemalec plača zavarovanje posojila, da bo zavarovalnica 

banki upnici izplačala znesek posojila, če ga posojilojemalec ni bi poplačal. V kolikor 

posojilojemalec ne vrne posojila, bo banka upnica uveljavljala poplačilo posojila od 
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zavarovalnice. S tem obveznost posojilojemalca preide od banke na zavarovalnico, saj bo 

nato slednja zahtevala poplačilo od posojilojemalca. Z zavarovanjem posojila pri 

zavarovalnici se torej posojilojemalec ne more zavarovati pred dejstvom, da mora vrniti 

dolgovano posojilo. 

 

Kot opisuje Avmedoska (2005, str. 41), ima banka z zavarovalno polico zavarovana 

posojila, ki predstavljajo višje tveganje. Tu so mišljena predvsem posojila, dana 

novoustanovljenim podjetjem in podjetjem s slabšo boniteto, ki ne morejo zagotoviti 

nobene druge ustrezne oblike zavarovanja. S to obliko zavarovanja banka prenese kreditno 

tveganje na zavarovalnico. Glavna slabost so visoki stroški zavarovalne premije, s čimer se 

povišujejo stroški posojila. 

 

Višina stroškov zavarovanja posojila je odvisna predvsem od banke in od zavarovalnice, s 

katero ima banka sklenjeno pogodbo. Na višino stroškov obenem vplivajo tudi vrsta, 

znesek in ročnost posojila. Ker posojilni limit za zavarovanje določa zavarovalnica, so 

odstopanja nad limitom možna le na podlagi dodatne odobritve zavarovalnice.  

 

Zavarovalnica za vsakega posameznega posojilojemalca določi posojilni limit, ki je 

opredeljen v generalni polici. Limit je skupni znesek stanja dolgov posojilojemalca iz 

odobrenih in neplačanih posojil, zavarovanih pri zavarovalnici. Limit je lahko presežen 

samo ob pisnem soglasju zavarovalnice. Kljub postavitvi limitov pa zavarovalnica pogosto 

zahteva tudi dodatne pogoje, pod katerimi je pripravljena jamčiti za posojilo. Ti pogoji so 

lahko vinkulacija ali zastava življenjske police, poroštvo, menice, v izjemnih primerih tudi 

zastava premičnin ali nepremičnin (Škorjanc, 2003, str. 65). 

 

Zavarovalec mora zavarovalnici plačevati zavarovalno premijo, slednja pa se lahko plačuje 

letno ali mesečno. Letna premija je plačana ob sklenitvi zavarovanja in omogoča 

zavarovalno kritje za eno zavarovalno leto. Na osnovi tega se nato izračuna nova premija 

za naslednje leto. Princip izračuna mesečne premije je enak izračunu letne premije, le da se 

znesek letne premije deli s številom mesecev v posameznem zavarovalnem letu. Tako 

izračunana mesečna premija se med letom ne spreminja. V primeru predčasnega poplačila 

posojila se zavarovanje prekine, vplačana premija pa se ne vrača, saj zavarovalna polica 

nima odkupne vrednosti (Dolceta – Finančno svetovanje, 2010). 

 

Osnova za obračun premije je glavnica odobrenega posojila, povečana za pogodbene 

obresti. Premija se obračuna vnaprej, za celotno dobo kreditiranja. Vse osnovne premijske 

stopnje so enake za vse zavarovance, razlike pa so posledica sistema bonus-malus. Banka s 

slabimi rezultati bo imela v naslednjem zavarovalnem obdobju višje premijske stopnje. 

Posledično bodo posojilojemalci prevzemali del posledic zaradi neplačil nekaterih 

posojilojemalcev v preteklosti (Škorjanc, 2003, str. 67, 75). 
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Posojilo se lahko zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici pod pogojem, 

da vsi dogovori po posojilu ustrezajo določilom zavarovalnice. Pri tem gre dejansko za 

zavarovanje banke upnice pri zavarovalnici, saj v primeru nezmožnosti odplačevanja 

posojilojemalca zavarovalnica poravna banki posojilo, nato pa se sama ukvarja z nadaljnjo 

izterjavo posojila. Zavarovalnica in zavarovanec tako skleneta zavarovalno pogodbo, s 

katero se dogovorita za sprejem posameznega posojila v zavarovanje, skladno z določili 

zavarovalne pogodbe. 

 

Zavarovalna vsota je vezana na preostanek posojilnega dolga in se zato letno spreminja, saj 

se med trajanjem zavarovanja posojilna obveznost postopno znižuje, tako da sta ob poteku 

dogovorjene zavarovalne dobe posojilna obveznost in zavarovalna vsota enaki nič (Dolceta 

– Finančno svetovanje, 2010). 

 

Po poročilu Banke Slovenije (2010, str. 127, 128; 2011a, str. 123) je finančno-gospodarska 

kriza zmanjšala povpraševanje po posojilih bank, s tem pa posledično tudi po kreditnih 

zavarovanjih pri zavarovalnicah. Že od leta 2006 do leta 2008 je na trgu vladala 

upočasnjena dinamika rasti zbranih premij kreditnih zavarovanj, v letu 2009 pa se je obseg 

sklenjenih poslov znižal za 5,8 odstotka. V letu 2010 se je zbrana premija zvišala predvsem 

na račun povečanja zavarovanja izvoznih kreditov in stanovanjskih posojil. Delež kreditnih 

zavarovanj v celotni zbrani premiji se je tako v letu 2010 zvišal na 2,4 odstotka, v zbrani 

premiji premoženjskih zavarovanj pa na 3,2 odstotka. Delež kreditne zavarovalne vsote v 

posojilih nebančnemu sektorju se je zvišal na 193,1 odstotka. Delež zavarovalne vsote 

potrošniških posojil se je v letu 2010 znižal za 14,1 odstotka, povečal pa se je delež 

zavarovalne vsote izvoznih kreditov, in sicer za 23,4 odstotka. To je bilo največje 

povečanje, sledi pa mu povečanje deleža zavarovalne vsote stanovanjskih posojil za 

22,8 odstotka. 

 

Slika 8: Premijska sestava kreditnih zavarovanj 2010 (v odstotkih) 
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Vir: Slovensko zavarovalno združenje, Statistični zavarovalniški bilten 2011, 2011, str. 73. 
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Slovensko zavarovalniško združenje (2011, str. 73) poroča, da je bilo v letu 2010 

zabeleženo zvišanje zbrane premije kreditnih zavarovanj za 20 odstotkov. Iz podatkov iz 

Slike 8 je razvidno, da banke ponovno tržijo ponudbo potrošniških posojil, saj naj bi 

slednja zavzemala največji delež med vsemi kreditnimi zavarovanji. Ob tem lahko 

dodamo, da banke posojila tržijo le pod pogojem zavarovanja posojil. 

 

Banka Slovenije pa je po zbranih podatkih Agencije za zavarovalniški nadzor objavila 

spodnjo sliko, ki nam ravno tako prikazuje strukturo zbrane premije kreditnih zavarovanj, 

sicer z drugačnimi podatki. Kot nam kaže Slika 9, so v strukturi zbrane premije kreditnih 

zavarovanj za leto 2010 prevladovala izvozna posojila, ki so se glede na leto 2009 

povečala za 11,9 odstotne točke, na 34,9 odstotka. S tem so s prvega mesta v strukturi 

izrinila potrošniška posojila, ki so v letu 2010 zasedla drugo mesto s 33,6 odstotka, kar je 

13,5-odstotno zmanjšanje glede na leto poprej. Tretje mesto zasedajo druga kreditna 

zavarovanja s 23,5 odstotka (1,1-odstotno povečanje), sledijo stanovanjska posojila s 

6,7 odstotka in posojila pravnim osebam in samostojnim podjetnikom z 1,3 odstotka. 

 

Slika 9: Struktura zbrane premije kreditnih zavarovanj (v odstotkih) 
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Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 123, slika 6.8. 

 

Finančno-gospodarska kriza je zmanjšala investicijsko aktivnost podjetij in s tem 

zmanjšala povpraševanje po posojilih pri bankah. Posledično se je zmanjšalo 

povpraševanje po kreditnih zavarovanjih pri zavarovalnicah. Kljub temu se je zbrana 

premija kreditnih zavarovanj zvišala. Iz Slike 10 je razviden porast tako obračunanih 

premij kot obračunanih kosmatih odškodnin oziroma zavarovalnin kreditnih zavarovanj. V 

letu 2009 so odškodnine narasle navkljub padcu zbranih premij. V letu 2010 so se premije 

sicer povišale, vendar manj kot odškodnine, ki so se povečale za 32,3 odstotka na 45,9 
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milijona evrov. Iz podatka je razvidno, da je na trgu vse več posojilojemalcev, ki so 

nezmožni plačevati obroke najetih posojil. 

 

Slika 10: Bruto obračunane premije in obračunane kosmate odškodnine oziroma 

zavarovalnine kreditnih zavarovanj v milijonih evrov 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2006 2007 2008 2009 2010

Premije

Odškodnine

 
 

Vir: Slovensko zavarovalno združenje, Statistični zavarovalniški bilten 2011, 2011, str. 73. 

 

Slika 11 nam prikazuje, da se je zaradi višjih oslabitev in rezervacij pri bankah poslabšal 

tudi škodni rezultat pri kreditnih zavarovanjih že drugo leto zapored.  

 

Slika 11: Zbrane premije in izplačane odškodnine v milijonih evrov ter škodni rezultat 

kreditnih zavarovanj (kot razmerje) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Premije (levo)

Odškodnine (levo)

Škodni rezultat (desno)

 

 

Vir: Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti, 2011a, str. 124, slika 6.9. 
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Leta 2010 je škodni rezultat kreditnih zavarovanj dosegel razmerje 0,99. Vzrok za slednje 

lahko poiščemo v nezmožnosti odplačevanja obveznosti, stečajih in vse večji plačilni 

nedisciplini (Banka Slovenije, 2011a, str. 123). 

 

Zavarovanje pri zavarovalnici, kot rečeno, krije škodo, ki jo zavarovanec utrpi zaradi 

nevračila posojila s strani posojilojemalca. Zavarovalnica pa pri tem ne krije škod, ki so 

posledica vojnih in političnih dogodkov ter katastrofalnih elementarnih nesreč, ki bi lahko 

vplivale na plačilno sposobnost posojilojemalca (Škorjanc, 2003, str. 64). 

 

Zavarovalna pogodba med drugim definira tudi vzroke za izgubo zavarovalnih pravic 

(Škorjanc, 2003, str. 69), in sicer: 

 

 če je imel posojilojemalec ob odobritvi posojila neplačane zapadle obveznosti pri 

zavarovancu; 

 če posojilo ni bilo odobreno v skladu z merili in postopki odobravanja naložb v 

banki; 

 če bi moralo biti posojilo odobreno le z izrecnim pisnim soglasjem zavarovalnice;  

 če so bili kršeni roki iz opominjevalnega postopka; 

 če je zavarovanec tekom trajanja posojilnega razmerja brez soglasja zavarovalnice 

spremenil pogoje iz posojilne pogodbe; 

 če je zavarovanec odpovedal posojilno pogodbo brez predhodnega soglasja 

zavarovalnice; 

 če posojilna dokumentacija ni popolna ali vsebuje naknadno vpisane in popravljene 

podatki oziroma gre za očitno ponarejanje podpisa ali žiga; 

 če se pri namenskih posojilih izvaja nenamenska poraba; 

 če zavarovanec ni uveljavil zavarovalnine v enem letu od zapadlosti prve neplačane 

mesečne obveznosti; 

 če je bilo posojilo odobreno v nasprotju z veljavnimi predpisi. 

 

Zavarovalnica izvaja stalno spremljanje gospodarskih razmer na posameznih trgih in 

gospodarskih panogah, še posebej pa spremljanje tveganj oziroma bonitet kupcev. V 

skladu z ugotovitvami omenjenega in glede na potrebe zavarovanca lahko zavarovalnica 

določi drugačen zavarovalni limit posameznemu kupcu, kot je bil odobren ob sklenitvi 

zavarovalne pogodbe. Med trajanjem zavarovalne pogodbe lahko zavarovalnica določi tudi 

druge omejitve in strožje pogoje zavarovalnega kritja, kot so krajši plačilni roki, pridržek 

lastninske pravice in druge varščine, lahko pa sprejme druge ukrepe, s katerimi se zmanjša 

tveganje ter poveča možnost za morebitno izterjavo. Zavarovalnica lahko ob tekočem 

spremljanju tveganj ukine zavarovanje terjatev do določenega kupca oziroma se odloči, da 

bo zaradi izboljšanja bonitete in posojilne sposobnosti posameznih kupcev naknadno 

sprejela v zavarovanje tudi terjatve do teh kupcev, ki jih sicer ob sami sklenitvi 

zavarovalne pogodbe ni krila (Jus, 2004, str. 62). 
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Jus (2004, str. 71) opozarja, da morajo finančne institucije, ki podjetjem odobravajo 

posojila, dobro poznati pogoje in značilnosti kreditnega zavarovanja, kadar police 

kreditnega zavarovanja uporabljajo kot varščino za dano posojilo. Kreditno zavarovanje 

namreč nudi ustrezno zaščito pred zavarovanimi tveganji neplačil kratkoročnih terjatev, 

neposredno pa seveda ne krijejo njihovega kreditnega tveganja. Zato morajo banke 

posvečati pozornost tudi administriranju polic kreditnega zavarovanja. Pred odobritvijo z 

zavarovalno polico kreditnega zavarovanja zavarovanih posojil bi morale banke preveriti 

obseg zavarovane prodaje podjetij, odobrene limite zavarovanja, pogoje zavarovalnega 

kritja, ob asignaciji oziroma prenosu pravic iz zavarovalne pogodbe pa se je koristno 

dogovoriti tudi o obveznosti izročitve listin, ki so potrebne za uveljavljanje morebitnega 

odškodninskega zahtevka. Banke morajo tudi po odobritvi posojila spremljati veljavnost in 

višino odobrenih limitov zavarovanja ter komunicirati s posojilojemalcem v zvezi z 

njegovimi zavarovalnimi prijavami oziroma odškodninskimi zahtevki ter plačili premij. 

Banka lahko tudi sama plača dolgovano premijo, če je ne bi plačal zavarovanec, saj se s 

tem izogne izgubi pravic do zavarovalnine. 

 

Zavarovano je lahko vsako posojilo, ki ga banka odobri in prijavi v zavarovanje skladno z 

določili zavarovalne pogodbe v okviru dogovorjenih limitov. Ob sklenitvi zavarovanja bo 

zavarovalnica izdala potrdilo o sklenjenem zavarovanju, v posojilni pogodbi pa je treba 

označiti, da je za zavarovanje posojila sklenjeno zavarovanje pri zavarovalnici. Začetek 

zavarovanja tako nastopi z odobritvijo posojila in prijavo le-tega zavarovalnici v 

zavarovanje. Zavarovanje se prekine, ko so poplačane vse obveznosti iz posojila (Dolceta – 

Finančno svetovanje, 2010). 

 

V primeru nastopa zavarovalnega primera oziroma neplačila posojilnih obveznosti po 

opravljenem opominjevalnem postopku izpolni banka odškodninski zahtevek. 

Zavarovalnica le-tega preveri v smislu, ali je banka upoštevala vsa določila zavarovalne 

pogodbe. Če je banka ravnala po pravilih, ji zavarovalnica izplača zavarovalno odškodnino 

v roku, ki je določen v zavarovalni pogodbi. V nasprotnem primeru je odškodninski 

zahtevek zavrnjen in lahko banka terjatev do posojilojemalca izterja le preko sodišča, ali pa 

toži zavarovalnico, če sumi o neupravičeni zavrnitvi odškodninskega zahtevka 

(Avmedoska, 2005, str. 40). 

 

Zavarovalnica Triglav (2010, str. 13, 17) je povečanje škod v prvem polletju 2010 

zabeležila pri kreditnih zavarovanjih, kar je posledica poslabšanja plačilne sposobnosti 

posojilojemalcev. Obenem so na škodno dogajanje vplivali tudi številni neugodni 

vremenski vplivi. Premija kreditnih zavarovanj je v prvem polletju 2010 dosegla 14-

odstotno rast predvsem na račun večjega obsega kreditiranja prebivalstva, pravnih oseb in 

zasebnikov s strani bank, povečanja zavarovanj limitov na tekočih računih in rasti 

zavarovanj blagovnih posojil tako v notranji kot zunanji trgovini. Rast zavarovanj 

blagovnih posojil je posledica novo pridobljenih zavarovanj. Podjetja so se namreč v 
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finančno-gospodarski krizi pričela zavedati tveganja rizika neplačila in insolventnosti, ki 

jih omenjena zavarovanja krijejo.  

 

Z izplačilom zavarovalnine preidejo na zavarovalnico vse pravice ugovorov zavarovanca 

nasproti posojilojemalcu iz osnovne pogodbe. Pravice se prenesejo s cesijsko izjavo, 

zavarovanec pa je dolžan posojilojemalca o odstopu terjatve obvestiti (Škorjanc, 2003, 

str. 71). 

 

Kot navaja Škorjanc (2003, str. 75), so za banko pozitivne posledice zavarovanja posojil 

pri zavarovalnici: 

 

 enotna merila; 

 izločen je subjektivni vpliv bančnih komercialistov ali vodij banke; 

 nižji transakcijski stroški; 

 izvzeto je tveganje asimetričnosti informacij; 

 poplačilo posojila po posojilni pogodbi je zagotovljeno z zavarovalno pogodbo; 

 stroški zavarovanja bremenijo posojilojemalca; 

 izvzeta je izterjava neplačanih zapadlih obveznosti iz posojilnih pogodb. 

 

Med negativne posledice zavarovanja posojil pri zavarovalnici pa spada (Škorjanc, 2003, 

str. 75; Makše, 2003, str. 28): 

 

 banka postane pri kreditiranju neelastična; 

 potrebno je veliko različne dokumentacije za odobritev posojila in za usklajevanja; 

 preverjanje seznama odobrenih avtomatskih zavarovalnih jamstev; 

 v primeru slabega škodnega rezultata banke so lahko zavarovalne premije previsoke 

in nekonkurenčne; 

 neupoštevanje dosedanjega sodelovanja posojilojemalca z banko; 

 določeni zgornji limiti jamstva in ročnosti posojil; 

 izgube zavarovalnega kritja zaradi napak pri izpolnjevanju zavarovalnih pogojev. 

 

Do leta 1991 so bila v Sloveniji zavarovanja posojil neproblematična in dobičkonosna za 

zavarovalnico. Z razpadom Jugoslavije pa je prišlo do velikih težav zaradi lastninskega 

preoblikovanja, finančne nediscipline, propada številnih podjetij in povišanja stopnje 

brezposelnosti. Omenjeno je onemogočilo redno izpolnjevanje obveznosti 

posojilojemalcev (Škorjanc, 2003, str. 58). Kljub temu je bilo do leta 2005 v Sloveniji pri 

večini bank možno zavarovati posojila prek zavarovalnice. Banke so s tem uspešno 

nadomeščale nerazvitost modernih načinov zavarovanja posojil oziroma obvladovanja 

kreditnega tveganja. Danes pa zavarovanje prek zavarovalnic ni več tako pogosto, saj 

ponujajo banke svojim komitentom vedno daljše ročnosti posojil, pri katerih zavarovanje 

prek zavarovalnice ni več možno ali pa ga omejujejo prenizki zavarovalni limiti. Zato se 
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danes za dolgoročna posojila največkrat uporabijo druge vrste zavarovanj (Klopčič, 2007, 

str. 5). 

 

Zavarovanj pri zavarovalnici je v primeru zavarovanj posojil srednje velikih in velikih 

družb malo. Razlog za to so pogoji zavarovalnice, saj le-te najpogosteje zavarujejo malo 

gospodarstvo, manjše zneske posojil (do 15.000 evrov) in srednje ročnosti posojil (do 7 

let). 

 

Kljub vsemu pa je zavarovanje posojil pri zavarovalnici zelo učinkovito in kakovostno 

zavarovanje, saj banki upnici nudi veliko varnost v primeru neplačevanja glavnic in obresti 

posojila s strani posojilojemalca.  

 

 

SKLEP 

 

V času globalne finančno-gospodarske krize so finančne institucije še bolj izpostavljene, 

predvsem zaradi slabih posojil, danih v preteklosti. Ta slaba posojila pomenijo posojila, 

dana podjetjem, ki so pozneje postala plačilno nesposobna. Obenem so banke v času pred 

letom 2008 množično posojale denar podjetjem, ne da bi jih ustrezno pregledale, saj je bilo 

njihovo vodilo pridobiti čim več obrestnih prihodkov. Ta posojila so bila zato večinoma 

podeljena brez zavarovanja ali z nezadostnim zavarovanjem. V mnogih primerih so bila že 

ob nastanku ta posojila slaba posojila. Značilno zanje je torej, ne samo da niso bila 

ustrezno zavarovana, ampak da sploh ne bi smela biti odobrena. Po propadu več bank pa so 

banke otežile najemanje posojil oziroma uvedle strožje pogoje njihovega odobravanja. 

Tako je danes zmanjšana ročnost odplačila posojil, povišane so obrestne mere, poleg tega 

pa se daje velik pomen zavarovanju posojil. 

 

Med sedanjo krizo je zelo težko pridobiti nujno potreben dodatni kapital. Podjetja imajo pri 

poslovanju z bankami težave, saj so slednje postale izjemno konservativne in previdne pri 

kreditiranju. Predvsem podjetja danes pri bankah veliko težje pridobijo posojilo. Banke 

zdaj zahtevajo tudi trdnejša zavarovanja, in če je bilo prej ustrezno zavarovanje na primer 

samo z menicami (pri pravnih osebah), se danes poskuša pridobiti še dodatno zavarovanje. 

Podjetjem je sicer v tem težkem obdobju krize pomagala v več avkcijah razpisana 

jamstvena shema (tj. skupna kvota jamstev bankam za posojila, odobrena pod določenimi 

pogoji po ZJShemRS), kjer je država izdala poroštvo za odobrena posojila. 

 

Zavarovanje posojil v širšem okviru sodi med menedžiranje ali upravljanje kreditnega 

tveganja. To je tveganje, da posojilojemalec ne bo vrnil obresti in/ali glavnice ali pa ju bo 

vrnil samo delno oziroma nepravočasno, ker ju ne bo mogel ali ne bo hotel odplačati. 

Banke morajo zato redno spremljati in ocenjevati kreditno tveganje, ki so mu izpostavljene 

pri svojem poslovanju. Zavarovanje posojil se uporablja kot zaščita za neplačila zaradi 
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spremembe okoliščin, ki so bile znane ob odobritvi posojil. V nobenem primeru pa 

zavarovanje ne sme nadomestiti ocene posojilojemalčeve plačilne sposobnosti. Z 

zavarovanjem namreč lahko zgolj izločimo ali prenesemo nekatera tveganja. Zavarovanje s 

svojo funkcijo jamstva za povračilo nastale škode in plačila nadomestila za utrpelo škodo 

tako bankam kot posojilojemalcem omogoča potrebno gospodarsko varnost pri poslovanju. 

 

Z vidika zavarovalnic sodijo kreditna zavarovanja med bolj tvegana zavarovanja. S 

kakovostnim zavarovanjem se jamči, da bo posojilo zanesljivo vrnjeno, saj drugače 

njegovega vračanja ni mogoče absolutno zagotoviti. Vzrok za neodplačevanje posojil pa ni 

nujno na strani pogodbenih strank, ampak je lahko posledica objektivne spremembe v 

splošnem gospodarskem položaju. Zato so neodvisno od splošne bonitete posojilojemalcev 

zavarovanja posojil edini način za varno bančno poslovanje.  

 

Zavarovanje posojil je moč zagotoviti na več načinov, in sicer z zastavitvijo premoženja 

(nepremičnine, premičnine), vrednostnih papirjev, poslovnih deležev, z menicami, 

poroštvom, zastavo terjatev oziroma odstopom terjatev v zavarovanje, zastavo depozita, 

zastavo deležev investicijskega sklada, zavarovanjem pri zavarovalnici itd. Banka v 

zavarovanje svoje izpostavljenosti ne sme jemati nobenih finančnih instrumentov, ki so 

oblika kapitala banke in jih je banka izdala z namenom povečanja kapitalske ustreznosti. 

Zavarovanje, ki ga zahteva posojilodajalec ob odobritvi posojila, mora biti izterljivo, kar 

pomeni, da bo posojilo poplačano, tudi če posojilojemalec zaide v finančno stisko. V 

primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici se slednja v skladu z določili zavarovalne 

pogodbe zavezuje, da bo posojilodajalcu plačala škodo, nastalo, če posojilojemalec deloma 

ali v celoti ne bi bil zmožen odplačati obveznosti do banke. Zavarovanje posojila pri 

zavarovalnici je torej zavarovanje banke pri zavarovalnici. 

 

Posojilo se lahko zavaruje na več načinov, najpogostejši primer realnega zavarovanja je še 

vedno zavarovanje z nepremičninami, ki velja predvsem za zavarovanje dolgoročnih 

kreditov. Za zavarovanje posojil srednjih ročnosti (do 7 let) in manjših zneskov (do 15.000 

evrov) pa se uporablja tudi zavarovanje pri zavarovalnici. Obenem se množično uporablja 

tudi zastava premičnin, odstop terjatev, poroštvo in zastava depozita. Za banko so ta 

zavarovanja bolj zaželena in se namenjajo predvsem za zavarovanje kratkoročnih posojil. 

 

Finančno-gospodarska kriza je povzročila vsesplošno nezaupanje. Zavarovanje posojil s 

hipotekami se je otežilo predvsem zaradi padca cen nepremičnin. Toda tovrstno 

zavarovanje je še vedno eno poglavitnih in najmočnejših zavarovanj posojil, zavarovanje 

posojil pri zavarovalnici pa se danes še vedno uporablja predvsem za fizične osebe 

(življenjsko zavarovanje). Ravno tako se je otežilo zavarovanje posojil z zastavo 

vrednostnih papirjev zaradi padca tržnih cen zastavljenih vrednostnih papirjev. 
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Banke se bodo morale v prihodnje ob nastanku težav v podjetjih odzivati drugače. 

Nesmiselno je, da banka od podjetja zahteva vračilo celotnega posojila, če je očitno, da ga 

to v danem trenutku ni sposobno vrniti. V takih primerih je zaželeno aktivno sodelovanje 

banke s posojilojemalcem. Banke bi lahko oblikovale posebne oddelke, ki bi svetovali 

posojilojemalcem v težavah in se dogovarjali o ukrepih za izhod iz težav. Prepogosto pa se 

ravnajo po stari praksi, da podjetjem, ki niso dobra (nimajo dobrih bonitet), avtomatsko 

onemogočijo kreditiranje. Tem področjem bi lahko banke v prihodnje namenile več 

poudarka, saj bi se na ta način lahko določena podjetja lažje rešila iz težav.  

 

Sedanja politika bank torej ni dobra. V težkih časih bi te morale perspektivnim podjetjem 

pomagati. Banke bi jim morale odobriti posojila, saj je posojanje njihova osnovna funkcija, 

vendar pa je brez ustreznih virov to za enkrat težko. Podjetja posojila nujno potrebujejo za 

svoje poslovanje. Nekatera izmed perspektivnih podjetij bodo morda zaradi tega, ker ne 

dobijo bančnih posojil, propadla, čeprav bi lahko prinašala dolgoročne koristi. To je seveda 

pogojeno, v kolikor podjetje ne zaprosi za posojilo tuje banke. Slednje namreč že 

povečujejo kreditiranje slovenskih podjetij. Takšnim podjetjem bi bilo treba odobriti 

posojila, ki bi jih odplačevala po koncu krize, ko je z gotovostjo mogoče pričakovati 

preobrat, kjer bodo podjetja, predvsem velike gospodarske družbe, vrnila udarec. Banke 

bodo prisiljene v razvezovanje zavarovanj, podjetja se bodo pogajala o pribitkih na 

referenčne obrestne mere in grozila z odhodi na druge, predvsem tuje banke. Slednje 

namreč svojim komitentom že danes ponujajo boljše in cenejše možnosti kreditiranja. 

 

Za banko ni dobro, da bi takoj ob normalizaciji razmer razvezala zavarovanja, ampak jih 

mora obdržati nespremenjena še naprej. Hkrati pa bo k večjim prihodkom in hitrejšemu 

oživljanju banke pripomoglo tudi zadržanje obrestnih mer posojil po obstoječih pogojih 

oziroma višinah. Po drugi strani pa bo za banko velik dosežek, če bo te zahteve lahko 

uresničila, saj so posojilojemalci zelo močni in se že zdaj na vso moč potegujejo za nižja 

zavarovanja, obrestne mere in višine nadomestil.  

 

Če se bo sedanja kriza prehitro končala, te nevarnosti sicer ni, obstaja pa tveganje, da bi se 

napake hitro pozabile. Slednje bi lahko privedlo do nastopa nove krize. Podjetja se morajo 

naučiti, da so dolgoročni strateški cilji veliko pomembnejši od kratkoročnega zadovoljstva 

delničarjev. Potek sedanje finančno-gospodarske krize zahteva prilagoditve v strukturi 

financiranja, ki pa žal še vedno potekajo zelo počasi. Omenjeno je povezano z vrsto 

finančnih tveganj, ki se v preteklih letih niso zmanjševala, ampak povečevala. 

 

Kriza nam je pokazala, da so zavarovanja posojil nujna, saj je le tako banka upnica 

zaščitena pred morebitnim neplačevanjem obveznosti s strani posojilojemalca. Stvarna 

kreditna zavarovanja, med katerimi izstopa zavarovanje z zastavo nepremičnin, bodo še 

naprej ostala ena izmed najkakovostnejših zavarovanj, pod pogojem, da se oblikujejo 

ustrezno visoki varnostni količniki kot zaščita proti morebitnemu padcu vrednosti 

zastavljenih nepremičnin. Kakovostno zavarovanje je tudi zastava depozita, ki pa je v 
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praksi predvsem uporabljeno za zavarovanje izdanih garancij. Podobno je z zavarovanjem 

z garancijami, ki se žal skoraj ne uporablja zaradi visokih stroškov. Med pomembnejša 

zavarovanja spada tudi zavarovanje pri zavarovalnici, saj banki upnici zagotavlja visoko 

varnost v primeru neplačevanja obrokov glavnic in obresti posojila s strani 

posojilojemalca. Problem zavarovanja pri zavarovalnici je, da zavarovalnice trenutno 

ponujajo zavarovanja le za manjše zneske posojil s srednjimi ročnostmi. Ko bodo 

zavarovalnice spoznale, da bi lahko veliko zaslužile z zbranimi premijami pri zavarovanju 

večjih posojil, tj. posojil z večjimi zneski in daljšimi ročnostmi, pa bo tudi to zavarovanje 

gotovo postalo zelo zaželena oblika zavarovanja posojil s strani bank upnic. 
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