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UVOD 
 
V zadnjih letih se prebivalstvo v Sloveniji pospešeno zadolžuje. To zadolževanje še zaenkrat 
ni tako, da bi ogrožalo makroekonomsko stabilnost. Ustreznih mikroekonomskih kazalnikov o 
prekomernem zadolževanju (prezadolženosti) posameznih gospodinjstev v Sloveniji še 
nimamo. Zadolženost prebivalstva ni nujno slab pojav, če so potrošniki ustrezno informirani o 
določenih finančnih produktih in ne precenijo lastnih zmožnosti odplačila kredita. Vsekakor 
pa bi bilo v Sloveniji potrebno pozornost nameniti predvsem socialno šibkejšim skupinam 
prebivalstva, ki niso kreditno sposobne in so tako prisiljene najemati dražje in bolj tvegane 
vrste kreditov. Poleg tega pa bi bilo na ravni skupine kreditodajalcev potrebno razvijati 
ustrezne kazalnike za merjenje (pre)zadolženosti prebivalstva. V preteklosti smo se Slovenci 
zadolževali predvsem za nove avtomobile, torej so najbolj porasla kratkoročna posojila, od 
leta 2003 pa pospešeno najemamo dolgoročna posojila, največkrat za nakup lastnega 
stanovanja.  
 
Z razvojem finančnih trgov in finančnih produktov se povečujejo možnosti za financiranje 
nakupov z najemanjem kreditov. Tako tudi v Sloveniji zasledimo proces, ki ga imenujemo 
sproščanje likvidnostnih omejitev, tj. sprostitev omejitev za zadolževanje. Posamezniki/ 
gospodinjstva se lahko zadolžijo za večji del dohodka oziroma lahko s kreditom financirajo 
večji delež vrednosti nakupa. Poenostavljeno, to jim omogoča, da si izposodijo več, kot so si 
lahko v preteklosti. Zaradi vse večje konkurence in ponudbe na področju finančnih storitev 
oziroma produktov imajo posamezniki tudi pestro izbiro različnih kreditov, tako lahko 
izberejo takega, ki najbolj ustreza njihovim potrebam in zmožnostim. Podobno se je v drugih 
razvitejših državah dogajalo pred dobrima dvema desetletjema. Evropska zakonodaja in 
pravna praksa na področju spremljanja zadolženosti prebivalstva oziroma posameznikov je 
stara že več deset let in sega v prvo polovico prejšnjega stoletja. Vse te države imajo že nekaj 
časa vzpostavljene sisteme spremljanja (pre)zadolženosti posameznikov. Ti sistemi so si v 
zadnjem času posebno pomembno vlogo pridobili tudi na račun prilagoditvenih zahtev 
kapitalskega sporazuma Basel II. 
 
Ideja o vzpostavitvi takega sistema v Sloveniji je stara že skoraj deset let, ko so prihajale iz 
nekaterih kreditnih in tudi nekreditnih organizacij pobude o potrebi po ustanovitvi skupnih 
evidenc, t. i. črnih list za neredne plačnike. V drugi polovici devetdesetih let so se te zahteve 
razširile še na podatke o kreditni (pre)zadolženosti posameznikov in njihovega načina 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Te zahteve so izhajale iz praktičnih razlogov. 
Kreditodajalci oziroma upniki so zaradi nepovezanosti in medsebojne neinformiranosti v 
vedno večji meri izpostavljeni potencialnemu tveganju pri sklepanju poslov s prebivalstvom.  
 
Razlogi za pojav prezadolženosti posameznikov so odraz splošne situacije na trgu dela, 
relativne stopnje inflacije, neurejenega ali nerednega delovnega statusa posameznikov, 
ponekod nerednega izplačevanja osebnih dohodkov in s tem upadanja življenjskega standarda 
predvsem srednjemu sloju prebivalstva. To se odraža v povečanju števila neplačnikov z 
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naslova kreditnih obveznosti in s tem odstopu terjatev zavarovalnicam ali v skrajnem primeru 
odpisu terjatev. 
 
Obravnavani problem diplomskega dela bo torej ovrednotiti pomen uvedbe novega 
Slovenskega informacijskega sistema bonitet (SISBON) v slovenskem gospodarskem 
prostoru. SISBON je elektronski informacijski sistem, ki prinaša v slovenski finančni prostor 
novo, pomembno kakovost pri odobravanju in sklepanju poslov s prebivalstvom z dejanskim 
ali potencialnim kreditnim tveganjem – kreditno izpostavljenostjo posameznika. Sistem bo 
uporabnicam, podpisnicam Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema 
(bankam in hranilnicam, članicam Združenja) ter pristopnim članicam (drugim kreditnim in 
ne-kreditnim organizacijam) omogočal medsebojno izmenjavo in obdelavo tistih osebnih 
podatkov o komitentih, posameznikih, ki se nanašajo na njihovo zadolženost in korektnost 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ta so tudi podlaga za določitev njihove kreditne 
sposobnosti, od katere je odvisna sama odobritev posla in določitev njegovih pogojev. 
Priprave na uvedbo SISBON-a so potekale več let, posebej intenzivno v letu 2007, saj se 
banke in hranilnice, članice Združenja bank, zavedajo pomembnosti in odgovornosti pri 
razvoju in uvajanju sistema, ki se postavlja na dolgi rok in bo združeval osebne podatke 
njihovih komitentov, ki so zaupne narave. 
 
Namen diplomskega dela je na osnovi preučevanja teoretičnih spoznanj različnih avtorjev o 
vzrokih za zadolženost in možnosti upravljanja kreditnih tveganj prebivalstva, ki jih navajajo 
finančne organizacije, predstaviti in ovrednotiti sistem SISBON tako z vidika uporabnosti pri 
obvladovanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah kot varovanja osebnih podatkov 
posameznikov. Namen projekta SISBON pa je sicer izgradnja slovenske »bonitetne hiše«, 
kjer bodo članice, ki bodo pridružene k poročanju, poročale specifične podatke o komitentu 
njegovih poslih ter dogodkih na poslih (predvsem negativnih). Cilji diplomskega dela so 
analiza vzrokov in posledic (pre)zadolževanja prebivalstva (nezmožnost odplačevanja 
kreditov) v Sloveniji, EU in ZDA, opis postopka odobravanja kreditov v bankah ter izpostava 
vrste tveganj, s katerimi se te soočajo pri odobravanju kreditov prebivalstvu v Sloveniji, EU 
in ZDA. Preostala poudarjena cilja sta analiza vpliva SISBON-a na postopke izdajanja 
kreditov fizičnim osebam v Sloveniji ter prikaz vpliva SISBON-a na celotno slovensko 
gospodarstvo. 
 
Diplomsko delo temelji na metodi kompilacije, s čimer so povzeta spoznanja, stališča, sklepi 
in rezultati različnih domačih in tujih strokovnjakov. Njihova spoznanja sem v drugem delu 
naloge prenesel v konkreten (slovenski) primer, kjer sem uporabil analitični pristop. Ta 
temelji na kvalitativnem sklepanju, saj gre za raziskovanje kreditnega tveganja in ugotavljanja 
pomembnosti teh za banke kot za celotno slovensko gospodarstvo. Pri delu sem uporabil 
strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, ki se ukvarjajo s preučevanjem zadolženosti in 
upravljanja kreditnega tveganja. Poleg strokovne literature sem vključil tudi lastno znanje, 
pridobljeno v času študija in znanje iz prakse, ko sem bil član projekta vzpostavitve 
SISIBON-a v poslovanje NLB d. d. 
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1   ZADOLŽEVANJE PREBIVALSTVA 
 
1.1   Vzroki za zadolževanje prebivalstva 
 
Zadolževanje prebivalstva se v Sloveniji krepi od leta 2003. Temu je botrovalo več 
dejavnikov – gospodarska konjunktura, zmanjševanje obrestnih mer in s tem padanje stroškov 
izposojanja, sprostitev sredstev iz Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS), razvoj 
samega finančnega trga ter razbremenjevanje dohodkov po prejšnjem večjem zadolževanju v 
letu 1999. Če smo v tem letu lahko zaznali en sam vzrok za povečano zadolževanje – nakupi 
pred uvedbo DDV v juliju 1999 – zadolževanje pa je takoj zatem upadlo, pomeni sedanje 
zadolževanje prehod na višjo raven zadolženosti na splošno. 
 
Vsekakor pa vedno večja zadolženost prebivalstva (v večini za nepremičnino in/ali 
avtomobil) prinaša večja likvidnostna tveganja za posamezna gospodinjstva, zlasti če 
opazujemo trend rasti cen (nujnih) življenjskih potrebščin in s tem povezane inflacije. Realni 
mesečni dohodek posameznega gospodinjstva se tako manjša, za to bi lahko gospodinjstva ob 
upoštevanju obeh virov zadolževanja imela kratkoročne likvidnostne težave, ki jih bodo 
skušala reševati s kratkoročnimi krediti in/ali limiti ter s tem še dodatno ustvarjala pritisk na 
upravljanje kreditnega tveganja bank, ki bi si lahko pomagale tudi s sistemom SISBON kot 
prikazujem v nadaljevanju (Ferk, 2007, str. 1-2). 
 

Slika 1: Medletna rast cen življenjskih potrebščin 

 
Vir: Ekonomsko ogledalo, UMAR, 2008, str. 8. 

 
Kot vidimo iz Slike 1 so se v evroobmočju cene življenjskih potrebščin v letu 2008 močno 
povišale. Potem ko je medletna rast cen v avgustu 2007 v evroobmočju znašala 1,7 %, se je 
do julija 2008 povišala na 4,0 %, avgusta pa se je znižala na 3,8 %. Ključen dejavnik 
pospešene rasti cen v evroobmočju je rast cen hrane in energentov, ki rastejo hitreje od rasti 
splošne ravni cen tega območja. Po drugi strani v evroobmočju cene storitev podobno kot v 
preteklih letih rastejo umirjeno. Domača inflacija je podobno kot v evroobmočju v pretežni 
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meri posledica rasti cen energentov in hrane na svetovnih trgih. Ključna razlika med 
cenovnimi gibanji življenjskih potrebščin v evroobmočju in pri nas je v rasti cen storitev, ki 
pri nas v zadnjih štirih letih počasi, vendar trendno narašča, v določeni meri tudi s prenosom 
višjih cen energentov v te cene in povišanjem cen nekaterih storitev ob uvedbi evra. Rast cen 
storitev je namreč na medletni ravni v avgustu znašala 5,3 % (v letu 2007 5,1 %, leta 2006 pa 
3,8 %). Kljub temu so k pospešku domače inflacije v zadnjih 18 mesecih nad dolgoročno 
ravnotežno raven, ki po oceni UMAR-ja znaša okoli 3 %, cene storitev, prispevale približno 
11 %, medtem ko je pospešena rast cen hrane prispevala 37 %, tekočih goriv za prevoz in 
ogrevanje pa 36 %. Rast cen ostalih proizvodov je k pospešku prispevala 15 % (UMAR, 
2008, str. 8).  
 
Prikaz spremembe realnega osebnega dohodka odraža še podatek o gibanju plač. V prvih 
sedmih mesecih leta 2008 se je bruto plača na medletni ravni nominalno povečala za 8,3 %, 
ob pričakovani medletni 6,6-odstotni inflaciji pa realno za 1,6 % (UMAR, 2008, str. 12). 
Podatek o gibanju plač v prvih sedmih mesecih leta 2008 zavrača moje prikazovanje o 
zmanjšanju  realnega osebnega dohodka. Posameznik pričakuje, da se mu bo plača zvišala, a 
se realno zviša v veliko nižji meri ali pa ostane na isti ravni, lahko pa se celo zniža, kot je bilo 
to septembra leta 2007, ko se je realni osebni dohodek znižal za 2 % (UMAR, 2007, str. 12). 
Če torej cene naraščajo, mora imeti posameznik tudi večje nominalne dohodke, da realno 
ostaja pri isti sposobnosti financiranja svojega dolga.  

 
1.2   Struktura zadolževanja prebivalstva 
 
V primerjavi z že prej omenjenim zadolževanjem v letu 1999, ko smo Slovenci predvsem 
trošili za nove avtomobile in so najbolj porasli kratkoročni krediti, smo v obdobju od leta 
2003 pospešeno najemali dolgoročne kredite. Podatki o strukturi kreditov so na voljo od leta 
2004. Vse bolj se veča delež stanovanjskih kreditov, ki se je od konca leta 2004 pa do konca 
julija letošnjega leta povečal kar za 15 odstotnih točk, najbolj sicer v letu 2005, ko je obseg 
stanovanjskih kreditov porasel kar za 71,5 % (Ferk, 2007, str. 2). 

Slika 2: Obseg kreditov domačih bank 

 
Vir: Ekonomsko ogledalo, UMAR, 2008, str. 9. 
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Mesečna rast obsega kreditov prebivalstvu se je v juliju sicer nekoliko okrepila, a se medletna 
stopnja rasti še naprej znižuje in je bila na najnižji ravni, odkar imamo primerljive podatke. 
Julija so k 1,5-odstotni mesečni rasti skoraj polovico prispevali ostali krediti. To je 
najverjetneje posledica sezonsko večjega obsega negativnih stanj na računih prebivalstva, kar 
povezujemo z večjim obsegom trošenja v poletnih mesecih. Rast potrošniških kreditov se je 
še naprej zadrževala na ravneh, nižjih od 1 %, precej pa se je umirila rast stanovanjskih 
kreditov, ki je bila na najnižji ravni v zadnjih treh letih. V sedmih mesecih leta 2008 se je 
prebivalstvo zadolžilo neto v višini 703,5 mio EUR, kar je približno za desetino manj kot v 
primerljivem obdobju lani. Po visokem junijskem obsegu zadolževanja bank v tujini se je ta 
julija močno umiril. Mesečni neto tok je dosegel le 30,3 mio EUR. Banke so tako v sedmih 
mesecih najemale neto kredite v višini 1.926,8 mio EUR, kar je za slabih 30 % več kot v 
primerljivem obdobju lani. Več kot 55 % tega predstavlja obsežno junijsko zadolževanje, ki je 
preseglo 1 mrd EUR (ena izmed večjih bank se je zadolžila za 750 mio EUR) in je bilo na 
mesečni ravni drugo najvišje do zdaj. Še naprej se slabša ročnostna struktura dolga, saj so v 
sedmih mesecih leta 2008 kratkoročni krediti predstavljali dobro polovico vseh tujih kreditov, 
v istem obdobju lani pa manj kot petino. Tudi v EMU se je nadaljevalo umirjanje kreditne 
aktivnosti bank. Skupni obseg kreditov je julija medletno beležil 9,8-odstotno rast, kar je 
najnižja raven v letu 2008. Banke so v prvih sedmih mesecih preteklega leta odobrile za 536,9 
mrd EUR kreditov, kar je za 13,5 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2007 (UMAR, 
2008, str. 9). 
 
Rast obsega kreditov in neto tokov se torej letos nekoliko umirja, čeprav je zadolževanje še 
vedno razmeroma visoko. Obseg kreditov je bil ob koncu julija 2007 za četrtino višji kot pred 
letom. Najhitreje raste obseg stanovanjskih kreditov, ki predstavljajo tudi polovico neto tokov 
vseh kreditov – v prvih sedmih mesecih so jih slovenska gospodinjstva najela neto v višini 
405 mio. evrov. Na to, da vse bolj gradimo, kupujemo stanovanja oz. jih obnavljamo ter 
opremljamo, kaže tudi rast obsega prihodka v trgovini s pohištvom, gospodinjskimi aparati in 
gradbenim materialom, ki se je povečal za slabo četrtino. V letu 2007 je bilo tako v prvih 
osmih mesecih registriranih več kot 24.000 osebnih avtomobilov (dobro desetino več kot v 
enakem obdobju v 2006), iz česar lahko sklepamo, da je bil velik del potrošniških kreditov v 
2007 verjetno namenjen za nakup avtomobila (Ferk, 2007, str. 2). 
 
Po prvi letni oceni se je potrošnja gospodinjstev lani povečala za 5,3 %, gospodinjstva pa so 
najbolj povečala izdatke za trajne dobrine. Razmeroma visoka rast lani – v obdobju 2000–
2006 je namreč po revidiranih podatkih povprečna letna rast znašala le 2,5 % – je bila 
verjetno posledica povečanja razpoložljivega dohodka zaradi sprememb v dohodninski 
lestvici in ugodnih razmer na trgu dela. V strukturi dobrin po trajnosti se v zadnjih letih 
najbolj povečujejo izdatki za trajne dobrine, ki so se v obdobju 2001–2007 v poprečju na leto 
realno povečali za dobro desetino. Sledijo storitve s 3,7-odstotno realno rastjo. Med slednjimi 
so lani gospodinjstva najbolj povečala izdatke za skupine izobraževanje (realno za 23,0 %), 
hoteli, kavarne in restavracije (15,5 %) ter transport (12,1 %), kjer že drugo leto zapored zelo 
rastejo nakupi vozil (2006: 17,6 %; 2007: 21,5 %, povprečje 2001–2007: 11,9 %).  
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Slika 3: Izbrani kazalniki zasebne potrošnje in zadolženosti prebivalstva 

 
Vir: Ekonomsko ogledalo, UMAR, 2008, str. 15. 

 
Rast trošenja za trajne dobrine se je na razmeroma visoki ravni nadaljevala tudi v prvem 
polletju 2008. Število prvih registracij osebnih vozil je preseglo tisto iz lanskega polletja za 
več kot desetino. Znotraj trgovine na drobno se še naprej najbolj krepi skupina pohištvo, 
gospodinjski aparati in gradbeni material (12,9 %; v prvem polletju lani: 22,0 %), skladno s 
prej omenjenimi registracijami pa se je prihodek v delu trgovine z motornimi vozili, s kolesi, 
rezervnimi deli in opremo povečal za 17,1 % (v prvem polletju lani 2007: 17,8 %). V tretjem 
četrtletju je po skoraj dveh letih visokih rasti zaznati umirjanje rasti števila novih registracij 
osebnih avtomobilov. Rast je v juliju in avgustu skupaj znašala le 1,4 %, a so bili potrošniki v 
tretjem četrtletju že nekoliko bolj optimistični glede gibanja cen kot lani v tem času, medtem 
ko so pri vseh ostalih pod kazalnikih ostali manj optimistični. 
  

Slika 4: Izbrani kratkoročni kazalniki zasebne potrošnje ter neto tokovi posojil in varčevanja pri bankah 

 
Vir: Ekonomsko ogledalo, UMAR, 2008, str. 15. 

 
Na umirjanje rasti potrošnje lahko kaže tudi manjša vrednost neto najetih kreditov. 
Gospodinjstva so v prvih sedmih mesecih najela neto za skoraj desetino manj kreditov kot v 
istem obdobju lani. To je bila posledica predvsem manjšega najemanja potrošniških kreditov, 
saj so jih gospodinjstva v prvih sedmih mesecih najela skoraj polovico manj kot v istem 
obdobju lani. Neto tokovi stanovanjskih kreditov so sicer še vedno višji (za 9,1 %) kot v istem 
obdobju lani, vendar se stopnje rasti iz meseca v mesec umirjajo. Obseg stanovanjskih 
kreditov, ki so konec julija v strukturi predstavljala 41,4-odstotni delež (3 odstotne točke več 
kot leto prej), se je med letom povečal za nekaj manj kot tretjino (lani v istem obdobju 39,1 
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%), obseg potrošniških za 13,3 % (16,9 %) in ostalih za 22,0 % (18,9 %) (UMAR, 2008, str. 
15). Rast varčevanja prebivalstva v bankah se postopoma umirja. Potem ko se je v preteklih 
letih v juliju rast obsega vlog zaradi sezonskih dejavnikov umirila, je bila v letu 2008 
negativna, kar se je zgodilo prvič v zadnjih treh letih, odkar imamo primerljive podatke. Upad 
je posledica manjšega obsega evrskih vlog, medtem ko so devizne vloge prvič po novembru 
2006 beležile rast. Medletna stopnja rasti vseh vlog prebivalstva v bankah se je umirjala tretji 
mesec zapored in je v juliju dosegla najnižjo raven v lanskem letu. Tako se umirjajo tudi neto 
prilivi vlog prebivalstva v bankah, ki so v sedmih mesecih leta 2008 dosegli 690,6 mio EUR 
in so za 5 % zaostali za ravnjo iz primerljivega obdobja v letu 2007 (UMAR, 2008, str. 19). 
 

Slika 5: Varčevanje prebivalstva 

 
Vir: Ekonomsko ogledalo, UMAR, 2008, str. 9. 

 
Podatki za države EU kažejo, da so najbolj zadolženi Danci, najmanj pa Litvanci. V Sloveniji 
so v letu 2006 obveznosti gospodinjstev predstavljale dobro četrtino BDP (26,6 %), medtem 
ko se povprečje EU giblje okoli 60 %. Slovenija kljub obsežnemu zadolževanju še vedno sodi 
med manj zadolžene države tudi po drugih kazalnikih. Najet dolg gospodinjstev v državah EU 
predstavlja več kot 90 % njihovega razpoložljivega dohodka; dolg Dancev (zadolženi so kar 
za 276 % dohodka), Nizozemcev, Špancev in Nemcev presega njihov dohodek, medtem ko 
smo v Sloveniji zadolženi za dobro tretjino (37,2 %), manj so zadolženi le Litvanci in Poljaki 
– za okoli četrtino razpoložljivega dohodka (Ferk, 2007, str. 3). 

 
1.3   Zadolženost in tveganja 
 
Posameznik je prezadolžen, če je glede na pričakovani dohodek in drugo likvidno premoženje 
dolg prevelik, da bi ga lahko odplačeval, ne da pri tem zmanjšal druge izdatke pod minimalno 
raven. Pojmov zadolženost in prezadolženost tako ne smemo zamenjevati – ob povezavi s 
potrošnjo je zadolženost sestavina zdravega gospodarstva, medtem ko prezadolženost 
nakazuje finančno krizo gospodinjstev oziroma posameznikov.  
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Problematike prezadolženosti se države lotevajo različno. Največ so naredile države, ki so 
sprejele zakonodajo s področja osebnega stečaja1 oziroma insolventnega postopka, in tiste, ki 
imajo razvito mrežo svetovalnih pisarn za ljudi v finančni stiski. Ker dobrih podatkov o 
prezadolženosti v Sloveniji nimamo, ocenjujemo, da se ta problem verjetno pojavlja v večji 
meri pri gospodinjstvih oziroma posameznikih z nižjimi dohodki. Eden izmed pogostejših 
razlogov za tovrstno domnevo je lahko spoznanje, da ti posamezniki najemajo kredite na 
sivem trgu, na katerem kreditodajalci zaračunavajo oderuške obresti. Te vrste kreditov so 
najbolj tvegane prav za omenjeno skupino ljudi, ki po drugi strani večinoma nima možnosti, 
da bi najela bančni kredit (Ferk, 2007, str. 4). Seveda lahko posameznik postane prezadolžen 
tudi iz drugih razlogov – lahko se zgodi, da bodisi ni vešč usklajevanja svojih prihodkov in 
odhodkov (npr. nagnjenost k impulzivnemu trošenju) bodisi se mu nepričakovano zniža 
dohodek zaradi dogodkov kot so nesreča, ločitev, bolezen ali smrt v družini bodisi ne predvidi 
tveganja zaradi povišanja obrestnih mer, kar vse lahko predstavlja problem pri odplačevanju 
kredita.  
  
Eno izmed največjih tveganj za prezadolženost v razvitih državah predstavljajo »prave 
kreditne kartice«.2 Dolg te vrste je nezavarovan, vse pogosteje pa se dogaja, da se znižuje 
najnižje potrebno mesečno odplačilo dolga (tudi do vrednosti le 2 % celotnega dolga). Vse to 
upravičeno navdaja s skrbjo, da bodo nekatera gospodinjstva ob teh minimalnih odplačilih 
potrebovala zelo veliko časa, da bodo odplačala celoten dolg. Tudi pri nas se bodo te vrste 
kartic vse bolj uveljavljale; večina kartic je namreč še vedno kartic z odloženim plačilom – 
plačilnih kartic, kjer na določen dan v mesecu poravnamo celotno obveznost. Število 
veljavnih plačilnih kartic in vrednost plačil z njimi se v Sloveniji iz leta v leto povečujeta. Ob 
koncu leta 2006 je bilo veljavnih 1.043.121 kartic, posamezno gospodinjstvo pa je s karticami 
opravilo za 2.400 EUR nakupov, medtem ko je še leta 1996 gospodinjstvo s karticami 
opravilo realno 2,3-krat manj nakupov dobrin in storitev. V prvi polovici leta 2007 se je 
število izdanih kartic sicer povečalo za 2,3 %, vendar pa sta število in vrednost plačil upadla, 
kar bi lahko bila tudi posledica nekaterih zlorab kartic v letu 2007 (Ferk, 2008, str. 4). 
  
Slovenski finančni strokovnjaki ocenjujejo, da hitra rast zadolževanja gospodinjstev ne 
ogroža makroekonomske stabilnosti in je predvsem posledica približevanja razvitim državam. 
Tveganje možnega neplačila kreditov seveda obstaja – nanaša se predvsem na povečanje 
obrestnih mer, pri nekaterih posojilih pa tudi na spremembo deviznega tečaja. Slednje izhaja 
iz gibanja švicarskega franka, saj je bila v letu 2006 petina stanovanjskih kreditov najetih v tej 
valuti ali z valutno klavzulo na CHF. Ker se velik del kreditov (še posebej stanovanjskih) 
najema z variabilno obrestno mero, pa bi lahko ob nadaljnjih nižanjih obrestnih mer ECB 
prišlo do likvidnostnih pritiskov predvsem na posamezna gospodinjstva z nižjimi dohodki, pri 
katerih predstavlja odplačevanje posojila razmeroma veliko breme za družinski proračun. 
 
                                                 
1 V letu 2008 tudi Slovenija. 
2 V ZDA posamezniki ravno zaradi tovrstnih kartic kot zelo razširjenega plačilnega sredstva še toliko bolj 
občutijo trenutno finančno krizo kot na primer v razvitejših evropskih državah. 
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2   TVEGANJA V BANČNEM POSLOVANJU IN KREDITNO 
     TVEGANJE 
 
2.1   Vrste tveganj v bančnem poslovanju  
 
O ugotavljanju, merjenju in obvladovanju tveganj je v zadnjih letih v Sloveniji napisanega 
veliko. Na splošno se lahko opredeli tveganje finančne institucije (banke, zavarovalnice itn.) 
kot verjetnost, da bodo nepredvidljivi pogoji finančnega poslovanja preko vplivnih 
dejavnikov notranjega in/ali zunanjega okolja ob uresničitvi določenega poslovnega dogodka, 
vplivali na odstopanja od pričakovanih rezultatov poslovne odločitve. Najpomembnejše vrste 
tveganj pri bančnem poslovanju so (Saunders, 2000, str. 73–83): 
- kreditno tveganje, 
- deželno tveganje, 
- tveganje spremembe obrestne mere, 
- tveganje spremembe deviznega tečaja, 
- likvidnostno tveganje, 
- tržno tveganje, 
- izvenbilančno tveganje, 
- tveganje nesolventnosti, 
- operativno tveganje. 
 
Kreditno tveganje je nevarnost, da posojeni denar ne bo vrnjen v dogovorjenem roku in/ali 
višini. Vzrok za nevračilo je lahko nepripravljenost ali nesposobnost posameznega dolžnika. 
V diplomski nalogi se najbolj osredotočam na to tveganje, saj se z uvedbo SISBON-a izmed 
vseh vrst tveganj bančnega poslovanja najbolj teži ravno k zmanjšanju kreditnega tveganja. 
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), pri tem je vprašljiv tudi uspeh izterjave dolgov. 
Tveganje spremembe obrestne mere je nevarnost spremembe obrestne mere, ko se sredstva in 
obveznosti po ročnosti ne ujemajo. Saunders (2000, str. 73–75) razlikuje:  
- tveganje refinanciranja, pri čemer je ročnost sredstev relativno daljša od ročnosti obveznosti, 
zato se lahko zgodi, da bodo stroški novih virov višji od donosov obstoječih naložb; 
- tveganje reinvestiranja, pri čemer 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 je nevarnost spremembe deviznega tečaja, ko ima 
banka odprte pozicije v tujih valutah; na primer višina sredstev v določeni tuji valuti ni enaka 
višini obveznosti v isti valuti. Likvidnostno tveganje je nevarnost, da banka ne bo mogla 
izplačati zahtevanega zneska. Nevarnost se lahko pojavi ob nepredvidenih zahtevkih, na 
primer naval na banko, kot ga lahko spremljamo v zadnjih tednih na določenih razvitih trgih 
zaradi nastopa krize zaupanja v finančni sektor in je posledica dejstva, da ima banka samo 
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toliko gotovine, kot je nujno potrebno za običajno poslovanje. Tržno tveganje je nevarnost, 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/ali virov. Izvenbilančno tveganje je nevarnost, da bodo 
aktivnosti, ki trenutno niso izkazane v bilanci banke, v prihodnosti negativno vplivale na 
njeno obliko, na primer unovčena garancija – obveznost se iz potencialne spremeni v bilančno 
t. i. realno obveznost. 
 
Tveganje nesolventnosti je nevarnost nezadostnega kapitala za pokrivanje izgub, ki nastanejo 
zaradi padca vrednosti sredstev v primerjavi z obveznostmi (tudi s tem pojavom se srečujejo 
nekatere banke v zadnjih tednih letošnjega leta). 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, na primer izguba osnovnih 
sredstev, tožbe iz odgovornosti ali škoda zaradi »slabega imena«. Z razvojem informacijsko 
podprtih procesov raste pomen tega tveganja. 
 
Zakon o bančništvu (2006) (v nadaljevanju ZBan-1) v V. poglavju določa načine 
obvladovanja tveganj. Banka mora zagotoviti ustrezen kapital glede na obseg in vrste storitev, 
ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev (kapitalska 
ustreznost). Navedene so naslednje vrste tveganj: 
- likvidnostna tveganja, 
- kreditna tveganja, 
- obrestna, valutna in druga tržna tveganja, 
- tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe, 
- tveganja, povezana z naložbami v kapitalske deleže in nepremičnine, 
- tveganja neizpolnitve nasprotne stranke, povezana z državo izvora nasprotne stranke. 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavim kreditno tveganje in njegove posebnosti ter njegov 
pomen pri kasneje obravnavanem primeru vzpostavitve sistema SISBON. 
 
 
2.2   Pravne osnove kreditnega tveganja  
 
Ključna funkcija v bankah je torej upravljanje s tveganji. Banka, ki aktivno upravlja s 
tveganji, dosega odločilno konkurenčno prednost, tako pa si zagotovi tudi večjo možnost 
ustvarjanja zahtevanih donosov na dolgi rok. Ugotovimo lahko, da je upravljanje s tveganji 
življenjskega pomena za preživetje banke, a postavlja se pogoj, da je nujno potrebna 
prepletenost upravljanja s tveganji po celotni bančni piramidni strukturi, tj. od najvišjega 
menedžmenta do profitnih centrov, na ravni, kjer se posli ustvarjajo (Krumberger, 2000, str. 
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72). Banka si mora torej v podjetjih zagotoviti zelo visoko prioriteto svojega kredita, saj mora 
zaradi narave svojih virov (stabilni tok depozitov) v veliko večji meri kot druga finančna 
ustanova ali podjetja skrbeti, da je donos tveganju prilagojen. To prioriteto doseže s 
financiranjem le relativno močnih in plačilno sposobnih podjetij ter z diverzifikacijo in 
zavarovanjem kredita (Barle & Žunič, 2000, str. 103). 
 
Banke so ene najbolj reguliranih in nadzorovanih institucij v gospodarstvu. Dejstvo je, da je 
državni nadzor nujno potreben, razlogi so sledeči (Hempel, Simonson & Coleman, 1994, str. 
388 –389): 
- bančna tveganja morajo biti minimalna zaradi dveh vzrokov: (i) ključnega pomena bank v 
plačilnem sistemu države in (ii) jamstva države (oziroma davkoplačevalcev) za bančne 
depozite; 
- banke so instrument monetarne politike države; 
- posebna previdnost in regulacija bank je politično še posebej privlačna zaradi preteklih 
stečajev bank; 
- spodbude in kontrole nad bančnim kreiranjem kreditov so včasih lahko instrument za 
alokacijo kreditov v socialno bolj zaželene cilje. 
 
Baselski kapitalski sporazum je bil oblikovan leta 1988, da bi izenačili pravila igre na 
mednarodnih finančnih trgih, podprli svetovno finančno stabilnost z uskladitvijo definicij 
kapitala, ocenjevanja rizikov in standardov kapitalske ustreznosti med državami ter povezali 
bančne kapitalske zahteve sistematično glede na tveganost njenih aktivnosti. Več o tem 
predstavim v tretjem poglavju. 
 
Zban-1 (2006) določa bankam, da morajo za obvladovanje tveganj razpolagati z ustreznim 
kapitalom glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravljajo, ter tveganja, ki so jim 
izpostavljena pri opravljanju teh storitev. Od bank zahteva v vsakem trenutku likvidnost in 
solventnost, kar pomeni, da morajo banke poslovati tako, da so v vsakem trenutku sposobne 
pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti ter trajno sposobne izpolniti vse svoje obveznosti. 
 
Nenazadnje so zelo pomembna pravna osnova poslovanja bank tudi sklepi Banke Slovenije. 
Banka Slovenije je na podlagi Zban-1 (2006) izdala naslednje sklepe: 
- Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in izven-bilančnih postavk bank in hranilnic, 
- Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic, 
- Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic in 
- Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic. 
 
Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in izvenbilančnih postavk bank in hranilnic predpisuje 
merila, na podlagi katerih banke spremljajo kreditno tveganje. Bankam nalaga razvrščanje 
aktivnih bilančnih in izvenbilančnih postavk v skupine po tveganosti in ocenjevanje višine 
potencialnih izgub iz naslova kreditnega tveganja. 
 
 11



2.3   Pomen ocenjevanja kreditnega tveganja za banko  
 
Merjenje kreditnega tveganja posamezne naložbe ali obveznic je torej ključno, če želi banka 
(Saunders, 2000, str. 203) (i) pravilno oceniti ceno posojila in (ii) postaviti primerno zgornjo 
mejo zadolževanja posameznega posojilojemalca oziroma oceniti največjo sprejemljivo 
izpostavljenost izgubi pri določenem posojilojemalcu. Za banko je nujno, da še pred 
odobritvijo kredita oceni kreditno sposobnost podjetja ali posameznika, ki jo izrazi v obliki 
bonitetne kategorije, in določi najvišji možni znesek kredita (zgornja meja zadolževanja). S 
tem zmanjša kreditno tveganje, čeprav ga kljub temu povsem ne more odpraviti. Preveliko 
izpostavljanje kreditnemu tveganju lahko ogrozi likvidnost banke, če glavnica in obresti niso 
trajno poplačane, pa je ogrožena tako rentabilnost kot tudi premoženje, s katerim banka 
razpolaga. 
 
Pri merjenju kreditnega tveganja posamezne naložbe je ključna količina informacij, ki jih ima 
banka o določenem kreditojemalcu. Informacije, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno 
tveganje, izvirajo ali iz znotraj banke, pri čemer so informacije zbrane iz preteklega 
sodelovanja med banko in komitentom, ali pa jih kupi pri različnih zunanjih bonitetnih 
agencijah (birojih), uporablja pa tudi javno dostopne informacije, kot so informacije o cenah 
komitentovih delnic in obveznic, poročil analitikov in revizijska poročila. Ker pa je javno 
dostopnih informacij pri velikih podjetjih, zlasti tistih iz borzne kotacije, po navadi več kot pa 
pri majhnih podjetjih, ki imajo praviloma enega lastnika, lahko trdimo, da so tudi stroški 
pridobivanja informacij pri velikih podjetjih manjši kot pri majhnih podjetjih in samostojnih 
podjetnikih. Ker je tudi količina informacij pri velikih podjetjih večja, lahko banka pri teh 
podjetjih razvije bolj zapletene in po navadi bolj kvantitativne metode ocenjevanja kreditnega 
tveganja (Saunders, 2000, str. 216). 
 
Širša mera kreditnega tveganja podjetja je ocena kreditne sposobnosti (angl. Credit Rating). 
Ta ocena je uporabna za kategoriziranje podjetij glede na njihovo kreditno tveganje. Ocene 
kreditnega tveganja (kreditni razredi) se raztezajo od razreda AAA za podjetja najvišje 
kreditne kvalitete, do CCC za podjetja, ki ne bodo sposobna odplačati dolgov. V Sloveniji se 
ti razredi glede na metodologijo Banke Slovenije oblikujejo od A do E. 
 
 
2.4   Metode obvladovanja kreditnega tveganja v bankah  
 
Zavodnik (2000, str. 37) pravi, da je obvladovanje kreditnega tveganja proces, ki na 
posamični ravni, tj. dolžnika in/ali ustreznega finančnega instrumenta, zajema identifikacijo, 
strukturiranje in evalvacijo tega tveganja, prav tako tudi sprejemanje odločitev o načinih 
zavarovanja oziroma obvladovanja posamičnega kreditnega tveganja z vidika celotnega 
kreditnega portfelja banke. V bankah je v zadnjih letih zaslediti trend prehoda od razkrivanja 
kreditnih tveganj portfelja v področje upravljanja kreditnega portfelja, tj. merjenje tveganja, 
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kvantificiranja kreditnega tveganja in tudi njegovega aktivnega zmanjševanja s pristopi 
diverzifikacije, uporabo instrumentov listinjenja in kreditnih izvedenih instrumentov. Pasivna 
vloga upravljanja kreditnega tveganja, tj. določanja potrebnih rezervacij in izključenih 
prihodkov v skladu s pravili bančnega nadzornika, prehaja v aktivno vlogo, kar pomeni 
oblikovanje vrednosti banke za delničarje z vidika doseganja zahtevanih in potrebnih donosov 
vloženega kapitala glede na izmerjena tveganja poslovanja banke (Zavodnik, 2001, str. 34). 
 
Mishkin (2000, str. 507–508) postavlja kot ključna dejavnika, ki predstavljata okvir za 
minimiziranje kreditnega tveganja, koncepte napačne izbire (angl. Adverse Selection) in 
moralnega tveganja (angl. Moral Hazard). Banke skušajo rešiti probleme teh dveh konceptov, 
ki povzročata višje kreditno tveganje, s številnimi osnovami za obvladovanje kreditnega 
tveganja. Te osnove so, str. 
- kreditna analiza in nadzor komitenta (angl. Screening and Monitoring), 
- vzpostavitev dolgoročnih odnosov s komitentom, 
- kreditne linije (angl. Loan Commitments), 
- zavarovanje kreditnega posla (angl. Collateral), 
- zahtevana poravnalna vsota na računu (angl. Compensating Balance Requirements), 
- določanje zgornjih mej zadolževanja oz. limitiranje posojil (angl. Credit Rationing). 
 
V nadaljevanju na kratko predstavim kreditno analizo kot najpogostejšo osnovo ocenitve 
tveganja posojanja podjetju ali fizični osebi. Kreditni analitiki ocenjujejo kreditno tveganje, ki 
ga morajo primerjati z vsemi koristmi, ki jih banka pričakuje iz danega posojila. V grobem 
lahko te koristi razdelimo v dve skupini (Hempel, Simonson & Coleman, 1994, str. 396):  
(1) neposredne koristi – to so obresti in provizije, ki jih banka zasluži pri posojilu, in  
(2) posredne koristi – te pa se kažejo v vzpostavitvi in vzdrževanju sodelovanja med banko in 
posojilojemalcem, ki lahko banki prinese dodatne depozite in povpraševanje po številnih 
bančnih storitvah. 
 
Banke morajo kredite odobravati na podlagi razumnih in dobro definiranih kriterijev. Ti 
morajo upoštevati tako ciljni trg banke kot tudi razumevanje komitenta, namen kredita in/ali 
vir odplačila kredita. Vsako vlogo za odobritev kredita mora skrbno analizirati usposobljeni 
kreditni analitik. Za temeljito oceno profila tveganja kreditojemalca mora banka dobiti dovolj 
informacij, zato je, odvisno od vrste kreditne izpostavljenosti in narave kreditnega odnosa, 
potrebno poznati (Principles for the Management of Credit Risk, 2001, str. 8–9): 
- namen kredita in vir odplačila, 
- trenutni profil tveganja (vrsta tveganja in/ali izpostavljenost tveganju) kreditojemalca ter 
zavarovanje in njegovo občutljivost na ekonomske in tržne vplive, 
- dosedanje izkušnje s komitentom in njegove zmožnosti za odplačilo glede na pretekle 
podatke in prihodnje projekcije denarnih tokov, 
- kreditojemalčeve poslovne reference in njegov položaj v dejavnosti, 
- predlagane kreditne pogoje in 
- ustreznost in izterljivost zavarovanja in garancij. 
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Kreditodajalce, ki financirajo podjetje kratkoročno, zanima kratkoročna kreditna sposobnost 
podjetja. Ko pa financirajo podjetje dolgoročno, pa jih poleg dolgoročne kreditne sposobnosti 
zanima še boniteta podjetja. Glavni namen bonitete podjetja je bil v tradicionalnem pomenu 
zavarovanje pred finančnimi tveganji oziroma zagotoviti finančno varnost podjetja. S 
tradicionalnega vidika je boniteta pomenila negativno selekcijo partnerjev, kar pomeni 
izločanje tistih, ki predstavljajo večje tveganje. Sodobnejši vidik bonitete uvaja pozitivno 
selekcijo, to pa pomeni, da podjetjem nudi možnost identifikacije priložnosti glede 
sodelovanja s perspektivnimi partnerji. Banke razvrščajo vse terjatve v posamezne bonitetne 
skupine (razrede) po ocenjeni stopnji izpostavljenosti kreditnemu tveganju. Metodologijo 
razvrščanja pri nas predpisuje Banka Slovenije in  je usklajena z mednarodnimi standardi, 
temelji pa na kapitalskih standardih in priporočilih za upravljanje tveganja Banke za 
mednarodne poravnave (BIS) v Baslu. Z razvrstitvijo komitentov v bonitetne skupine, ki 
odražajo kreditno tveganje, lahko vidimo verjetnost stečaja bančnega komitenta in s tem 
povezane izgube. Nižja kot je kreditna kakovost komitenta, večja je verjetnost stečaja in 
obratno (Barle & Žunič, 2000, str. 104). 
 
 
2.5   Vloga uprave banke pri upravljanju kreditnega tveganja  
 
Banka mora organizirati notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del, ki je neposredno 
podrejen upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih delov banke. Če 
notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da banka krši pravila o obvladovanju 
tveganj ter ji zaradi tega grozi nelikvidnost ali nesolventnost oziroma je ogrožena varnost 
poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva za zajamčene vloge, mora o tem 
nemudoma obvestiti upravo banke. Če uprava krši pravila o obvladovanju tveganj, mora o 
tem nemudoma obvestiti nadzorni svet. Pooblaščeni zunanji revizor mora pregledati letno 
poročilo banke in konsolidirano letno poročilo bančne skupine. Če revizor ugotovi kršitve 
pravil o obvladovanju tveganj in banki grozijo zgoraj navedene posledice, mora o tem 
nemudoma obvestiti BS (Zban-1, 2006). Sklepu o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega 
pregleda in revizorjevega poročila (2002) določa, da mora revizor v »Dodatku« k letnemu 
poročilu priložiti: 
- računovodske izkaze banke v obliki prepisanih kratkih shem, 
- stanje izpostavljenosti do BS in države s pojasnili, 
- stanje in spremembe rezervacij in izvršenih odpisov neizterljivih kreditov in terjatev, 
- pregled spremembe stanj vrednostnih papirjev s pojasnili, 
- pregled naložb v kapital s pojasnili, 
- stanje prevzetih in morebitnih obveznosti s pojasnili, 
- opis drugih finančnih storitev, ki jih opravlja banka, 
- poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj: pri revizijskem pregledu se revizor 
samostojno odloči za obseg pregledane aktive, pregledati mora izpostavljenost do deset 
največjih fizičnih oseb, izpostavljenost do skupin povezanih komitentov.  
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Izpolnjen mora biti vprašalnik predstavljen v Prilogi 1. Kot na dlani je, da je potrebna tudi 
zunanja regulativa. Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom preverjanja, če 
banke spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila določena z Zban-1 in s 
predpisi. Ukrepi nadzora nad banko so: odreditev odprave kršitev, odreditev dodatnih 
ukrepov, prepoved opravljanja določenih bančnih poslov oz. drugih finančnih storitev, 
odvzem dovoljenja, izredna uprava,prisilna likvidacija, odločanje o razlogih za stečaj banke. 
 
 
3   KAPITALSKI SPORAZUM BASEL II  
 
Hitremu razvoju finančnih trgov, razvoju novih finančnih instrumentov, novim vrstam tveganj 
in kompleksnosti poslovanja sledijo tudi nova kapitalska pravila. Novi kapitalski standardi 
(angl. New Capital Accord) oziroma t. i. Basel II so bili sprejeti junija 2004. Na tej osnovi sta 
bili novelirani evropski direktivi 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta dne, 14. junija 
2006, o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij ter direktiva 
2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta dne, 14. junija 2006, o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, ki predstavljata temeljna dokumenta za 
implementacijo nove evropske kapitalske ureditve in sta zavezujoči za vse države članice 
Evropske Unije. Kapitalski direktivi sta bili implementirani v slovenski pravni red v letu 
2007, prehodno obdobje implementacije pa je bilo določeno z začetkom uporabe 
standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje. Omenjeni 
pristop so morale vse banke pričeti uporabljati tekom leta 2007, bolj sofisticirane oziroma 
napredne pristope pa naj bi uporabljale šele od začetka leta 2008 (Zban-1, 2006, 405. člen). 
 
 
3.1   Glavni cilji novega kapitalskega sporazuma  
 
Osnovni cilj nove kapitalske ureditve ostaja varno in stabilno finančno poslovanje, ki ga bodo 
banke dosegle z učinkovitim obvladovanjem tveganj in zagotavljanjem zadostne višine 
kapitala glede na tveganja, ki so jim izpostavljena. Basel II naj bi bil tako še naprej usmerjen 
v izenačevanje konkurenčnih pogojev za poslovanje bank po vsem svetu, obravnavanje 
bančnih tveganj pa naj bi bilo po novem kapitalskem sporazumu bolj celovito (International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 2006, str. 16). 
 
Basel II je vsebinsko sestavljen iz treh stebrov. Prvi steber predstavlja izračun minimalnih 
kapitalskih zahtev, ki po zaslugi spremenjenih in novih metodologij bolje odražajo realnost 
poslovanja na finančnih trgih. Temeljnemu kvantitativnemu stebru sta dodana dva 
kvalitativna stebra – regulativni nadzor in tržna disciplina. Regulativni nadzor je namenjen 
nadzornim institucijam, ki bodo na njegovi podlagi lahko izvajale kvaliteten proces nadzora 
kapitala, kapitalske ustreznosti in upravljanje s tveganji v bankah. Namen tretjega stebra – 
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tržne discipline pa je narediti poslovanje bank preglednejše, predvsem v odnosu do širše 
javnosti (Rotovnik, 2007, str. 51). 
 

Slika 6: Stebri kapitalskega sporazuma 

 
 

Vir: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 2006, str.  6.  
 

Basel II je vsebinsko sestavljen iz treh stebrov. Prvi steber predstavlja izračun minimalnih 
kapitalskih zahtev, ki po zaslugi spremenjenih in novih metodologij bolje odražajo realnost 
poslovanja na finančnih trgih. Temeljnemu kvantitativnemu stebru sta dodana dva 
kvalitativna stebra – regulativni nadzor in tržna disciplina. Regulativni nadzor je namenjen 
nadzornim institucijam, ki bodo na njegovi podlagi lahko izvajale kvaliteten proces nadzora 
kapitala, kapitalske ustreznosti in upravljanje s tveganji v bankah. Namen tretjega stebra – 
tržne discipline pa je narediti poslovanje bank preglednejše, predvsem v odnosu do širše 
javnosti (Rotovnik, 2007, str. 51). 
 
Glavna kritika starega sporazuma je, da premalo upošteva nekreditna tveganja, ki so v zadnjih 
letih pridobila na pomenu; poleg tega se osredotoča zgolj na kvantitativno merjenje kapitalske 
ustreznosti, zanemarja pa prav tako pomemben kvalitativni vidik (Sušnik, 2001, str. 40–41). 
V novem kapitalskem sporazumu je zato več pozornosti namenjene operativnim tveganjem, ki 
jih do sedaj niso obravnavali posebej. Poleg tega novi sporazum predlaga različne pristope za 
merjenje kapitalske zahteve za kreditno in operativna tveganja. S tem bankam omogoča 
svobodo pri izbiri tistega pristopa, ki najbolje ustreza njihovi velikosti, razvitosti ter ostalim 
značilnostim bančnega poslovanja in profilu tveganja. 
 

Osnovno načelo novega kapitalskega sporazuma je tako potreba po večji fleksibilnosti in 
občutljivosti za tveganje. Komite pri tem poudarja potrebo po natančni uporabi vseh treh 
stebrov in zato namerava aktivno sodelovati z nadzorniki, da doseže učinkovito 
implementacijo vseh postavk sporazuma v bančno poslovanje.  
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3.2   Minimalne kapitalske zahteve za finančne organizacije  
 
Osrednji del novega kapitalskega sporazuma še vedno predstavlja ugotavljanje minimalnih 
kapitalskih zahtev, ki naj bi bile po zaslugi spremenjene metodologije merjenja občutljivejše 
za različne stopnje tveganja in bolj prilagojene realnosti na finančnih trgih. Prvi steber tako 
določa, da mora koeficient kapitalske ustreznosti, ki ga izračunamo kot razmerje med 
celotnim kapitalom in tehtano tvegano aktivo, predstavljati najmanj 8 % celotnega kapitala 
banke. Tehtana aktiva je seštevek knjigovodskih stanj vseh aktivnih bilančnih in zunaj 
bilančnih postavk, zmanjšanih za oblikovane posebne rezervacije za te postavke in tehtane po 
stopnji tveganosti. Osnovo prvega stebra torej predstavlja koeficient kapitalske ustreznosti. 
 
Definicija kapitala ostaja glede na kapitalski sporazum iz leta 1988 in njegove kasnejše 
dopolnitve nespremenjena. Kapital je tako sestavljen iz temeljnega in dodatnega kapitala, 
katerih vsoto zmanjšujejo odbitne postavke. Temeljni kapital je ključna sestavina kapitala 
banke, ki s svojimi lastnostmi daje banki najboljšo zaščito pred pojavom nesolventnosti, saj 
omogoča absorbcijo nepričakovanih izgub, nastalih v poslovanju banke. Predstavljati pa mora 
vsaj polovico vsega kapitala, s katerim banke pokrivajo kapitalske zahteve za različna 
tveganja.  
 
Novi kapitalski sporazum ohranja nespremenjeno dosedanjo definicijo kapitala in kapitalski 
koeficient ter metodologijo merjenja tržnih tveganj. Nova kapitalska shema se je predvsem 
osredotočila na izboljšanje merjenja tveganj, s katerimi se sooča banka, predvsem kreditnega 
in operativnih tveganj. Kapitalske zahteve za kreditno tveganje naj bi bile po novem 
občutljivejše na dejansko tveganje, kar se lahko doseže preko bolj dodelanih metodologij za 
merjenje kapitalske zahteve za kreditno tveganje. Banke bodo sedaj kreditno tveganje lahko 
merile po Standardiziranem pristopu ali pa z Internimi modeli. Z uporabo internih modelov 
lahko banke ocenijo kreditno sposobnost vsakega dolžnika in iz tega izpeljejo oceno možnih 
izgub, ki tvorijo podlago za določitev najnižjega obsega potrebnega kapitala. Pri uporabi 
Internih modelov se pričakuje, da bo lestvica tveganj še bolj razčlenjena kot pri 
Standardiziranem pristopu, kar pomeni, da bo stopnja kreditnega tveganja bolje ocenjena. V 
novem kapitalskem sporazumu so prvič opredeljeni definicija operativnih tveganj in metode 
za merjenje kapitalske zahteve za operativna tveganja. Tako Enostavni pristop predvideva en 
sam kazalnik izpostavljenosti operativnim tveganjem za celotno poslovanje banke, 
Standardiziran pristop že predvideva posamične kazalnike za posamezna poslovna področja 
banke, Napredni pristopi pa slonijo na uporabi internih podatkov banke o izgubah. V novem 
kapitalskem sporazumu so navedeni naslednji možni pristopi za merjenje kapitalske zahteve 
za kreditno tveganje: (i) Standardiziran pristop (spremenjena verzija obstoječega pristopa), (ii) 
Osnovni pristop, temelječ na internih ratingih ter (iii) Razviti pristop, temelječ na internih 
ratingih. 
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Možna pristopa za merjenje kapitalske zahteve za tržna tveganja ostajata nespremenjena in 
sta: (i) Standardiziran pristop in (ii) Pristop, temelječ na internem modelu. 
 
Na novo pa so opredeljeni možni pristopi za merjenje kapitalske zahteve za operativna 
tveganja, kot so: 
- enostavni pristop (angl. Basic Indicator Approach), 
- standardiziran pristop (angl. Standardised Approach), 
- napredni pristopi (angl. Advanced Measurement Approaches), 
- pristop z internim merjenjem (angl. Internal Measurement Approach), 
- točkovalni pristop (angl. Scorecard Approaches), 
- pristop s statistično porazdelitvijo izgube (angl. Loss Distribution Approach). 
 
 
3.3   Regulativni nadzor in tržna disciplina  
 
Drugi steber predstavlja kvalitativni dodatek k prvemu, kvantitativnemu stebru določanja 
kapitalske ustreznosti bank. Regulativni nadzor zahteva od nadzornikov, da preverjajo, ali ima 
vsaka banka ustrezen notranji proces ocenjevanja tveganja in računanja kapitalskih zahtev. 
Obseg kapitala bank mora biti v skladu s tveganostjo njihovega celotnega poslovanja. Če 
kapitalska strategija banke ne pokriva njihove izpostavljenosti bančnim tveganjem v 
zadostnem obsegu, morajo nadzorniki ustrezno ukrepati. Poleg tega je 8 % koeficient 
kapitalske ustreznosti le potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za zagotovitev varnega 
poslovanja banke. Nadzorniki morajo imeti zato pooblastilo, zahtevati višjo kapitalsko 
ustreznost, kot jo določi banka sama ali kot jo izračuna v skladu s standardizirano 
metodologijo. To velja še posebej takrat, ko je banka pomembna s sistemskega vidika 
oziroma bi njene težave lahko ogrozile stabilnost finančnega sistema (Sušnik, 2001, str. 41). 
Komite je vsebino regulativnega nadzora strnil v štiri osnovna načela, ki se medsebojno 
dopolnjujejo (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 
2006, str. 7): 
- banka mora imeti izdelane interne sisteme za celostno oceno lastne kapitalske ustreznosti, 
izdelane morajo biti tudi strategije za doseganje in ohranjanje ustrezne višine kapitala; 
- nadzorniki morajo pregledovati in vrednotiti interne ocene kapitalske ustreznosti banke, 
njihove strategije, pa tudi njihove zmožnosti spremljanja in zagotavljanja predpisanega 
minimalnega zahtevanega (regulativnega) kapitala; 
- banka mora znesek svojega kapitala prilagajati tveganosti svojega poslovanja tako, da ves 
čas posluje nad predpisanim minimalnim količnikom zahtevanega kapitala, v nasprotnem 
primeru morajo nadzorniki imeti moč zahtevati povečanje kapitala nad omejeno minimalno 
raven; 
- nadzorniki morajo ukrepati takoj, ko obstaja nevarnost, da kapital banke pade pod 
minimalno raven, ki jo označujemo za varno oz. ustrezno. 
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Drugi steber ni uveden v novi sporazum, da bi nadomestil presojo in izkušnje bančnih 
menedžerjev ali prenesel odgovornost za spremljanje kapitalske ustreznosti na nadzornike. 
Prav nasprotno: zagotavljanje zadostnosti kapitala je v prvi vrsti naloga in odgovornost 
menedžementa banke, ki pa mora biti sposoben dokazati, da so postavljeni kapitalski cilji 
banke zasnovani na trdni in realni podlagi. 
 
Pomembno vlogo pri spodbujanju stabilnega in varnega finančnega sistema igra tudi tržna 
disciplina. Tretji steber novega sporazuma želi povečati tržno disciplino s povečanjem obsega 
podatkov, ki jih morajo banke razkriti. Učinkovito razkritje namreč omogoča tržnim 
udeležencem boljše razumevanje profila tveganja banke in njegovo skladnost s kapitalsko 
pozicijo. Večji obseg javnega razkritja ter objave podatkov in informacij, povezanih z 
bančnim poslovanjem, bodo torej omogočili tržnim udeležencem boljši pregled nad 
poslovanjem bank ter tako doseganje večje tržne discipline. Banke bodo imele velik interes 
poslovati varno, predvsem pa z ustrezno količino kapitala, s pomočjo katere se bodo lahko 
zavarovale pred izgubami, ki bi nastale zaradi izpostavljenosti različnim tveganjem. 
Vključitev tržnih udeležencev kot objektivnih opazovalcev upravljanja s tveganji in procesa 
interne alokacije kapitala v bankah lahko zato pomeni pomembno dopolnilo k regulativnemu 
nadzoru. Banke naj bi tako po novem razkrile področje delovanja, strukturo kapitala in 
kapitalsko ustreznost ter način izračunavanja kapitalske ustreznosti in upravljanja s tveganji. 
Glavna cilja tretjega stebra sta torej poudarjanje vloge tržnih udeležencev pri zagotavljanju 
varnega poslovanja in postavitev ustreznih mehanizmov tržnega discipliniranja. Večja tržna 
disciplina namreč zahteva dejavno vlogo tržnih udeležencev, ki prek svojih poslovnih 
odločitev nagrajujejo banke, katerih poslovanje je pregledno, in kaznujejo nedisciplinirane 
banke. Razkritje in preglednost sta potrebna, a ne tudi zadostna pogoja za učinkovito 
delovanje tržne discipline. Tržni udeleženci morajo biti motivirani, da analizirajo 
razpoložljive informacije. S tem, ko se odzivajo nanje, dosegajo večjo disciplino. Tržna 
disciplina deluje v praksi torej le, če se udeleženci trga odzovejo na tržne signale s 
spremembo svojega vedenja (Sušnik, 2001, str. 32). 
 
Ker kreditno tveganje še vedno za večino bank predstavlja največje tveganje izgube, posveča 
Baselski komite veliko pozornost ravno kreditnemu tveganju in procesom upravljanja s 
kreditnim tveganjem. Izboljšave v procesih upravljanja s tveganji so danes konkurenčna 
prednost bank in ključni element »Risk-based Supervision«. Skrb za upravljanje s tveganji se 
odraža v vseh predpisih. Banka ne sme nadomestiti slabega upravljanja s tveganji z večjim 
obsegom kapitala, ampak mora strmeti k izboljšanju procesov upravljanja s tveganji. Baselski 
komite se postavlja na stališče, da noben obseg kapitala ni zadosten, kadar ima banka slab 
proces upravljanja s tveganji.  
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4   PRIMERJAVA SISTEMOV UGOTAVLJANJA KREDITNE 
     SPOSOBNOSTI PREBIVALSTVA V EU IN ZDA  
 
4.1   Predstavitev in glavna področja evropskega Združenja agencij za 
        pridobivanje informacij o kreditni sposobnosti posameznikov (ACCIS)
  
Kreditni biroji danes obstajajo v vseh državah zahodne Evrope. Zelo različen pristop in 
vodenje zbirk osebnih podatkov o komitentih, posameznikih v EU je posledica predpisov v 
posamezni državi in časa delovanja posameznega kreditnega biroja, saj nekateri delujejo že 
skoraj 100 let. Podatki se zbirajo na nacionalnih nivojih, skladno z Direktivo Evropskega 
parlamenta (v direktivi 95/46/ES: Direktiva o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in prostem pretoku takih podatkov) je omogočena tudi mednarodna izmenjava. 
Organizacijski pristopi so v posameznih državah različni, v okviru vlade v Franciji in Belgiji, 
kot samostojna podjetja Avstrija, Nemčija, Irska, »joint venture« Španija, Portugalska, 
profitna podjetja Velika Britanija, Italija in nekatere nordijske države. Člani kreditnih birojev 
so vse organizacije, ki na kakršenkoli način omogočajo prebivalstvu zadolževanje: banke, 
hranilnice, vsa podjetja, ki odobravajo kredite prebivalstvu. Podatki se pridobivajo iz javnih 
zbirk podatkov in/ali direktno od kreditodajalcev. Nekatere nordijske države jih 
izpopolnjujejo še s podatki o davčnih obveznostih druge z načinom poravnavanja vseh rednih 
družinskih obveznosti (Veronik, 2007, str. 9–10). 
 
Različen je tudi vsebinski pristop: nekateri zbirajo samo negativne podatke, drugi pozitivne in 
negativne podatke z zapadlimi obveznostmi, ki kažejo na finančno disciplino posameznika, 
vse več je takih, ki postopoma širijo obseg podatkov in prehajajo na »sistem ocene kreditne 
sposobnosti« (ang. credit scoring), vendar le kot orientacijski ali kontrolni izračun tako za 
posameznika kot za uporabnike – kreditodajalce. V nekaterih državah, odvisno od predpisov o 
zaščiti osebnih podatkov, je osnova za zbiranje podatkov pisna privolitev komitenta, 
posameznika, vendar to po njihovih izkušnjah ni moteč element. Večina posameznikov brez 
zadržkov pisno privolitev podpiše, saj si s tem pridobi zaupanje kreditodajalca in možnosti za 
poenostavitev postopkov pri zavarovanju in pridobitvi kredita. Kreditni biro je torej v Evropi 
postal nepogrešljiv spremljevalec postopkov odobravanja kreditov in določanja bonitete 
posameznika. 
 
Od vseh vzhodnoevropskih držav so najbolj uspešni kreditni biroji na Poljskem, kjer so banke 
s pomočjo interne zakonodaje uspele v manj kot dveh letih v svoje evidence zajeti skoraj vse 
komitente bank, ustanoviteljic in prešle na »sistem ocene kreditne sposobnosti«, hkrati pa je 
njihov obstoj strogo varovana tajnost. 
 
Evropski kreditni biroji so združeni v ACCIS (The European Association of Consumer Credit 
Information Suppliers). Združenje je bilo ustanovljeno leta 1990 v Dublinu. Njegov 
poglavitni cilj je predstavljanje, zaščita in varstvo skupnih interesov, posebej še pri 
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vključevanju v EU, zastopanje v vseh zadevah, ki direktno ali indirektno vplivajo na interese 
članic ter zastopanje članic v svetovnem združenju. Združenje ima trenutno 21 polnopravnih 
članic iz 14 držav in 7 pridruženih članic iz sedmih neevropskih držav Nove Zelandije, 
Japonske, Tajvana, ZDA, Dominikanske republike, Paragvaja in Hongkonga. 
 
Od vzhodnoevropskih in ostalih evropskih držav sta članici le Poljska in Turčija. Združenje 
tesno sodeluje z organizacijama:  
- EUROFINAS, tj. združenje, ustanovljeno že leta 1959. Njegove članice so bančna združenja 
večine zahodnoevropskih držav in odlično sodelujejo z ZDA, Maroko je dopisna članica. 
Eurofinas med drugimi aktivnostmi zastopa evropska bančna in druga finančna združenja v 
razpravah z EU in drugimi mednarodnimi institucijami. Zbira in statistično spremlja podatke 
o obsegu kreditov svojih 15 članic. Podatki se zbirajo na letni ravni za glavne kategorije 
kreditov: potrošniški - osebni krediti, krediti za nakup avtomobilov, za nakup ostalega 
industrijskega blaga in nakup nepremičnin (stanovanj, hiš itn.), skladno z dogovorjenimi 
kriteriji; 
- Global Consumer Credit Reporting Network (GCCRN), tj. združenje, ustanovljeno leta 1998 
v Rimu. Vzdržuje dialog s vsemi svetovnimi kreditni biroji in vsaki dve leti organizira 
konferenco za izmenjavo izkušenj in usklajevanje predpisov na svetovnem nivoju. Člani so 
kreditni biroji Amerike, Azije, Evrope, Oceanije in Afrike.  
 
ACCIS poskuša združiti in predstaviti interese svojih članic – referenčne agencije o 
potrošniških kreditih v Evropi – na podlagi skupnih interesov. Ključne funkcije ACCIS so 
(www.accis.eu, 2008): 
- predstavljati, promovirati, varovati in ohranjati skupni interes svojih članic, 
- vključiti zlasti predstavništvo in podporo interesov članic, na primer vladne agencije, javnost 
in vse tretje osebe, 
- posvetiti se vsem zadevam, ki so direktno ali posredno povezane z interesi njihovih članic, 
- informirati članice o zadevah, ki so za njih pomembne, vključno informacije o praksi drugih 
članic, 
- koordinirati skupne interese članic, 
- zastopati svoje članice v svetovnem komiteju. 
 
Poleg zgoraj naštetih nalog poskuša ACCIS ustvariti legalno klimo, v kateri bodo njene 
članice nadaljevale in razvijale svoje storitve tako doma kot v Evropi. 
 
Struktura ACCIS. Splošno članstvo je končno odločilno telo – ustvarja splošna načela 
usmeritve in aktivnosti za Združenje ACCIS. Izvršni odbor odgovarja splošnemu članstvu; 
članstvo ga tudi direktno voli. Odgovoren je za vodstvo in administracijo združenja. Članstvo 
izvršnega odbora odseva raznolikost tradicij, ki jih najdemo znotraj članstva, ki je sestavljeno 
iz predsednika, dveh podpredsednikov in ne več kot treh predstavnikov splošnega članstva. 
Administracijo združenja opravi generalni sekretar, ki ga določi izvršni odbor in potrdi 
splošno članstvo. Poleg tega tvorijo delovne skupine, ki so določene za pregled določenih 
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zadev in poročanja nazaj izvršnemu odboru. Zadeve, ki jih preiskujejo delovne skupine, 
vključujejo: (i) varovanje podatkov, (ii) čezmejne menjave kreditno referenčnih podatkov in 
(iii) direktive potrošniških kreditov. 
 
Članstvo v ACCIS je dostopno katerikoli organizaciji, katere glavna funkcija ali poslovanje je 
zagotavljati kreditne informacije o potrošnikih. Članstvo vključuje naslednje tipe kreditno 
informacijskih dobaviteljev (www.accis.eu, 2008): 
- skupne organizacije v lasti članov, 
- komercialna profitna podjetja, 
- podjetja v lasti vlade, 
- dobavitelje tako negativnih kot pozitivnih informacij. 
 
 
4.2   Sistem ugotavljanja kreditne sposobnosti posameznikov v ZDA 
 
Zanimiv pristop pri izračunavanju bonitete posameznika in njegove kreditne sposobnosti je v 
veljavi v ZDA. Sistem izhaja iz njihove ureditve, predpisov in filozofije, da je vsak 
posameznik sam odgovoren za kakovost svoje bonitete. Na spletnih straneh najmanj treh 
kreditnih birojev lahko vsakdo kadarkoli preveri o sebi zapisane podatke in zahteva izračun 
svoje bonitete (Veronik, 2007, str. 10). Kreditne biroje v ZDA regulirajo nepristranski 
kreditni poročevalci direktiv ali FCRA. V letu 2003 so sprejeli popravek v skladu z 
nepristransko in pravilno kreditno transakcijskim aktom ali FACTA in tako potrdili, da lahko 
lahko prejme kreditno poročilo vsako leto, če le za to zaprosi.  
 
V ZDA je kreditna sposobnost ocenjena na podlagi trištevilčnega točkovanja, ki ga priskrbi 
neodvisna finančna organizacija, kot je na primer FICO kreditno točkovanje. To točkovanje je 
uvedla nepristranska organizacija ISAAC. Kreditne točke posameznika, podprte s kreditnim 
poročilom, vplivajo na kreditno kapaciteto kreditnih entitet, kot so banke, nebančne finančne 
organizacije in drugih virov. Elementi, ki lahko vplivajo na kreditno oceno posameznega 
kreditojemalca zajemajo informacije o (Consumer Credit Report, 2008, str. 3): 
- obrestni meri, 
- sposobnosti povračila dolga, 
- višini porabljenega kredita, 
- višini najetega kredita, 
- načinu porabe sredstev, 
- varčevalnem pristopu. 
 
Kreditni biroji večinoma zbirajo informacije o posameznikih od njihovih upnikov, kot so 
banke in ostali posojilodajalci. Ta podjetja po navadi poročajo o aktivnostih na posameznem 
računu vsem ali samo nekaterim birojem enkrat mesečno. Kreditni biroji pridobivajo 
informacije o posamezniku tudi preko sodnih poti.  
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Vsi krediti in javni podatki so zbrani skupaj z identifikacijskimi podatki o posamezniku in so 
posredovani kreditodajalcem, zavarovalnicam, podjetjem, lastnikom zemlje in vsem, ki imajo 
pravno podlago za dostop do teh informacij. Ker se izmenjuje toliko informacij, se pojavljajo 
napake, zato je zelo pomembno, da preverjajo tovrstna poročila o natančnosti in istovetnosti 
vsaj enkrat letno. Enkrat letno lahko vsak posameznik prejme kreditno poročilo preko 
posebnega servisa.  
 
V ZDA so danes najbolj znani in uveljavljeni kreditni biroji Trans Union, Equifax in 
Experian. Ustanovili centralno spletno stran, telefonsko številko in e-naslov za naročilo 
želenih kreditnih poročil. Preko spleta je pooblaščenim osebam omogočen takojšnji vpogled v 
kreditno poročilo. Posameznik lahko izpis svojega kreditnega poročila proti plačilu naroči 
preko izbranega kreditnega biroja (Consumer Credit Report, 2008, str. 3). 
 
 
4.2.1   Predstavitev glavnih področij delovanja agencij za ugotavljanje kreditne  
           sposobnosti, primera Experian in TransUnion 
 
Experian je vodilno globalno podjetje pri zagotavljanju informacij o kreditni sposobnosti 
potrošnikov na ameriških tleh. Experian zaposluje več kot 5.500 ljudi, njegovi prihodki od 
prodaje znašajo več kot 2 mrd USD letno. Združuje kreditne podatke o približno 215 
milijonov uporabnikih. Experian zagotavlja informacije, analize, ključne odločitvene rešitve 
in procesne usluge. Z razumevanjem posameznih, ekonomskih in tržnih razmer pomaga 
organizacijam poiskati, razviti in upravljati odnose s strankami in tako povečati njihovo 
profitnost. Z razumevanjem, upravljanjem in zaščito osebnih informacij pa pomagajo 
promovirati boljše finančno stanje in možnosti med potrošniki (www.experian.com, 2008). 
 
Kreditne rešitve pomagajo izboljšati odnose s strankami z upravljanjem tveganja in s 
kreditnim marketingom. Z njihovim sistemom je lažje preprečiti izgube zaradi prevar, poveča 
se stabilnost medpodjetniških kreditnih informacij za ugotovitev kreditne vrednosti in olajšuje 
se odločanje o novih strankah. 
 
Avtomobilske rešitve povečujejo lojalnost strank, pridobivajo nove posle in ustvarjajo boljše 
posojilne in nakupne odločitve. Experian presega povečevanje povpraševanja v industriji za 
integriran vir informacij, s kombiniranjem informacij preko več kot 500 milijonov vozil s 
kreditnimi, uporabniškimi in poslovnimi informacijskimi viri. Napredni odločitveno podporni 
servisi pretvorijo te informacije v izboljšane poslovne rezultate. 
 
Interaktivni trgi Experian so spekter proizvodov, ki pomagajo potrošnikom upravljati 
finančne vidike življenjskih dogodkov in jih pomagajo povezati s svojimi strankami, ki 
ponujajo izdelke ali storitve v skladu z njihovimi potrebami. 
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TransUnion je vodilno podjetje v kreditnem in informacijskem upravljanju. Več kot 30 let 
delajo s podjetji in potrošniki in zbirajo, analizirajo in dostavljajo kritične informacije, ki so 
potrebne za izdelavo močnih ekonomij po svetu. Kot rezultat lahko podjetja bolje upravljajo s 
kreditnim tveganjem in odnosom s strankami. Uporabniki lahko bolje razumejo in upravljajo 
kredit, da lažje dosežejo svoje finančne cilje. Njihovi sodelavci podpirajo več kot 50.000 
strank na petih kontinentih in več kot 500 milijonov uporabnikov po svetu 
(www.transunion.com, 2008). 
. 
Podjetje je bilo ustanovljeno kot železniško oskrbovalno podjetje. Že od nekdaj so dodajali 
vrednost strankam, znani pa so predvsem po inovativnih idejah in rešitvah. Podjetje se 
strukturno veliko prilagaja, da bi ugodilo željam strank in pomagalo razviti kreativno idejo za 
rast podjetij.  
 
TransUnion je sestavljen iz štirih ločenih področij: informacijskega področja, 
nepremičninskega področja, mednarodnega področje in potrošniškega področja. 
 
Informacijsko področje 
S podjetniško odločitvenimi tehnologijami, naprednimi analizami in specializiranimi 
marketinškim strokovnim znanjem pomagajo strankam pri dosegi ciljev in pri boljših 
odločitvah. Njihove glavne zmožnosti so: (i) marketinške storitve, (ii) upravljanje identitet in 
prevar, (iii) upravljanje tveganj in (iv) upravljanje izterjav. Njihove ključne panoge kot ciljni 
trgi so: avtomobilski, izterjevalski, IKT, finančni, zavarovalniški in trgovina. 
 
Nepremičninsko področje 
 Pri tem poenostavljajo korake pri hipotekarnih kreditojemalcih in jim pomagajo razumeti vse 
operacije, integrirati avtomatizirane spletne rešitve in zmanjševati procesne zamude. Njihove 
glavne zmožnosti so: (i) pridobivanje strank, (ii) rezidenčni krediti, (iii) upoštevanje območij 
z višjo stopnjo tveganja in (iv) škodno ocenjevanje. 
 
Mednarodno področje  
Naj gre za domače podjetje, ki se širi preko meja ZDA, ali mednarodno podjetje, ki potrebuje 
lokalne partnerje, TransUnion združuje informacijske vire za uspešno poslovanje po celem 
svetu. Njihove glavne zmožnosti so: (i) tehnične licence, (ii) izterjava dolgov, (iii) registracija 
sredstev, (iv) direktni marketing ter (v) analiziranje. 
 
Potrošniško področje  
TransUnion razvija in trži kreditno bazirane izdelke in storitve, ki dodajajo vrednost tako 
strankam kot finančnim institucijam. Njihove glavne zmožnosti so: 
- boljši kreditni nadzor in zaščita pred zlorabami, 
- močne marketinške analize in odzivno upravljanje, 
- splošen direktni marketing, ki vsebuje program planiranja, kreativnega razvoja in 
produkcije. 
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4.2.2   Pomen kreditnih poročil pri upravljanju kreditnega tveganja   
 
Kreditna poročila in kreditne ocene vplivajo na posameznike na veliko načinov. Zgodovina 
kreditnega menedžmenta vpliva na stroške posojil, sposobnosti najema ali nakupa hiše, 
zavarovalne premije, ki Vam jih ponudijo, in celo zaposlitvene priložnosti. Z razumevanjem 
sveta kreditnih poročil lahko ustvarimo pozitivno kreditno stanje in dobre ocene, tako da 
lahko dosežemo rezultate hitro in z manj stroški.  
 
Poročilo o potrošniškem kreditu vsebuje podrobnosti o kreditno plačilni zgodovini 
določenega posameznika. To je zelo pomemben dokument. S tem dokumentom imajo 
posojilodajalci dostop do potrebnih informacij za določanje kreditne sposobnosti 
kreditojemalca. 
 
Po navadi poročilo o potrošniškem kreditu vsebuje podrobnosti o individualnih identifikacijah 
kreditojemalca in kreditno zgodovino v skupni obliki. Skozi poročilo so si kreditodajalci 
zmožni predstavljati zgodovino plačilne sposobnosti kreditojemalca. To jim pomaga pri 
odločitvi, ali je varno posoditi denar takemu kreditojemalcu ali ne. Z drugimi besedami: ali je 
kreditojemalec visoko kreditno tvegana oseba ali nizko kreditno tvegana oseba. O 
informacijah v zvezi s kreditnimi plačili kreditodajalci običajno poročajo kreditno 
potrošniškim agencijam, ki so znane tudi kot kreditni biroji. Kreditno poročevalske agencije 
ali kreditni biroji zbirajo pomembne podatke o poslovnežih, kreditodajalcih in zemljiških 
lastnikih, da bi lahko pripravili poročila o potrošniškem kreditu. Kreditna ocena je ena 
pomembnejših orodij, ki jih upniki uporabljajo za ocenjevanje kreditnih sposobnosti. Ocene 
so določene na osnovi informacij na kreditnem poročilu, ki lahko napovedo prihodnjo 
kreditno uspešnost (Consumer Credit Report, 2008, str. 5). 
 
Fair, Isaac and Company so ustvarili splošno uporabljano oceno, ki ji rečemo FICO ocena. 
Ocene imajo razpon od 300 do 850 točk, kjer več točk pomeni manjše tveganje. Več kot ima 
posameznik točk, več možnosti ima za odobritev kredita. Čeprav imajo vsi trije kreditni biroji 
enak sistem, se v praksi točke razlikujejo. To je po navadi zato, ker vsako vsebuje malo 
drugačne informacije. Čeprav je veliko kategorij, imajo nekatere informacije večjo težo pri 
ocenjevanju: 
- plačilna zgodovina pomeni 35 % ocene - bolj vestno kot se plačuje, višja bo ocena; 
- znesek dolga pomeni 30 % ocene - znesek neporavnanega dolga lahko močno vpliva na 
rezultat; 
- dolžina kreditne zgodovine pomeni 15 % ocene - dalj časa, ko ima posameznik odprt račun, 
več točk dobi; 
- novi računi pomeni 10 % ocene - vrsta, število in proporcionalnost računov tudi vpliva na 
točke; 
- uporabljane storitve pomeni 10 % ocene - več bančnih storitev kot opravlja posameznik, več 
kreditnih točk dobi. 
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Čeprav popolnega rezultata ni, večina upnikov išče rezultate, ki so nad 620 točkami. Kreditno 
oceno se da izboljšati,in sicer (Consumer Credit Report, 2008, str. 6): 
- z rednim plačevanjem obrokov kredita; redno plačevanje obrokov pravočasno, je zelo 
pomemben korak k izboljšanju ocene; 
- z omejevanjem odprtih računov; dva do štiri odprte račune hkrati je še sprejemljivo imeti; 
- z upoštevanjem limita; ni priporočljivo prekoračiti 60 % limita; 
- z izogibanjem prekomernih kreditnih aplikacij. Vsakič, ko se zaprosi za kredit, se kreditna 
ocena zniža. Tako se priporoča, da se za kredit ali limit zaprosi le takrat, ko je to nujno 
potrebno. 
 
Paziti je torej potrebno tudi na kreditna popravila, ta ne obstajajo, saj le čas in pozitivne 
aktivnosti na računu posamezniku lahko popravijo škodo, nastalo v preteklosti. Nekatera 
podjetja trdijo, da lahko »popravijo« kreditna poročila. Velikokrat se za tovrstne storitve 
plačuje visoko ceno, a vse kar tovrstni ponudniki storitev naredijo, je, da kreditne biroje 
zasipajo s pismi, ki nasprotujejo vašim negativnim informacijam. Če kreditni biroji ne morejo 
raziskati primera v 30 dneh, se posamezniku začasno res zbriše negativne informacije, a se 
kasneje ponovno pripišejo. Potrebno se je torej sprijazniti, da se informacij predčasno iz 
kreditnih poročil ne more izbrisati. 
 
 
4.2.3    Struktura in obseg kreditnih poročil   
 
Zadeve povezane z poročilom o potrošniškem kreditu.  
Poročilo o potrošniškem kreditu pojmujemo kot zaupen dokument glede kreditne zgodovine 
določenega posameznika. Kreditodajalci lahko pridobijo poročilo proti plačilu, lahko pa ga 
tudi objavijo na spletu. Poročilo je potrebno izpolniti istovetno, da bi bile naslednje 
podrobnosti jasne: 
- zgodovina plačil. S pregledom zgodovine plačil si bodo kreditodajalci zmožni ustvariti 
mnenje o potrošnikovih finančnih pogojih. Če pride do sprememb s kreditodajalci, je tudi to 
potrebno zabeležiti v poročilu; 
- popravek odstopanja. Dolžnik bi moral takoj obvestiti kreditni biro o morebitnih 
odstopanjih v njegovem poročilu. Ta odstopanja so lahko povezana z zamudo plačil, 
neporavnanimi plačili ali napačnimi podatki; 
- poizvedbe. Te umestijo v poročilo kreditodajalci. Te poizvedbe imajo pogosto negativen 
predznak. Prekomerne poizvedbe lahko otežijo dolžniku dodatno pridobivanje kredita; 
- kreditne prevare. Te se navezujejo na krajo številk računov ali kreditnih kartic 
posameznikov. Namen prevare ali kraje je izvajanje neavtoriziranih aktivnosti; 
- kraja identitete. To pomeni prilastitev finančnih in osebnih podatkov posameznika, da bi 
uporabili to identiteto pri nakupu, odpiranju novih računov, preusmeritvah kreditnih izpiskov 
na namišljene naslove. Kraja identitete gre lahko tako daleč, da na ime kreditojemalca 
vzamejo dodaten kredit. 
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Informacije na poročilu o potrošniškem kreditu lahko kategoriziramo v naslednje tipe: 
1. informacije o kreditu (naziv izdajalca kreditne kartice, naziv prodajnih podjetij, imena 

bank, ostali kreditojemalci); 
2. osebni podatki (ime in priimek osebe, številka zavarovanja, davčna številka, trenutni in 

prejšnji znani naslovi, datum rojstva, ime žene/moža, če je oseba poročena, trenutni in 
bivši delodajalci); 

3. javno dostopni podatki (neplačane davčne obveznosti, bankroti, denarno stanje). 
 
Prebrati kreditno poročilo ni vedno lahko. Veliko je zakodiranih informacij, ki so lahko zelo 
nejasne. Zapomniti si je potrebno, da je primarna funkcija teh poročil pomoč podjetjem pri 
odločanju, kode pa jim delo olajšajo. Če posameznik podrobno prebere svoje poročilo s 
priloženim ključem, lahko jasno razbere, kaj piše v poročilu. Ne glede ne to, kje in kako se 
dostopa do poročila, vedno so na voljo iste kategorije (Consumer Credit Report, 2008, str. 4): 
- identifikacija. Večina kreditnih poročil se začne z osebnimi podatki, kot so ime in priimek 
posameznika. Tu se nahajajo tudi bivši delodajalci, zakonski status, datum rojstva, davčna 
številka in podobne informacije; 
- javni dokumenti. Ta sekcija vsebuje vse tožbe, v katerih je posameznik udeležen, kot tudi 
vse njegove kršitve zakona. Tu lahko najdemo tudi izjave o bankrotu, zaprtju računov, sodnih 
pozivov in ostalih pravnih aktov zoper določenega posameznika; 
- linije trgovanja. Velika večina kreditnega poročila vsebuje podrobne informacije o kreditni 
zgodovini. To sekcijo je potrebno podrobno prebrati zaradi natančnosti, prav tako tudi zaradi 
zaznavanja negativnih informacij. Vsebuje podatke: imena kreditodajalcev in njihove delne 
številke računov, datume zadnjih plačil, datume odprtja vseh računov, plačilna zgodovina, če 
se zamudi s plačilom, je zavedeno število zamudnih dni, stanje na vsakem računu, ali so 
računi skupni ali individualni, stanje računov, limit na vsakem izmed računov; 
- poizvedbe. Vsakokrat, ko se posameznik prijavi za kredit, se v njegovi datoteki zabeleži 
poizvedba. Poizvedbe se dejansko zapišejo, ko kdo pogleda na posameznikov račun oziroma 
tam karkoli spremeni; 
- časovni okvirji. Posameznik ne sme obupati, če ima na računu negativne informacije na 
kreditnem poročilu. Vse te informacije se avtomatično odstranijo po določenem času, ko 
informacije zastarajo. Računi, ki se jih pravočasno plačuje ali, ki so v celoti odplačani, pa so 
lahko trajno zapisani, saj take informacije na kreditnem poročilu vplivajo ugodno na 
posameznikovo kreditno tveganje. Poizvedbe so vidne na računu posameznika še dve leti, 
medtem ko so sodbe, zaprtja računov, bankrot in zamudna plačila vidna še sedem let od 
dneva, ko so bila zabeležena. Kot bomo videli v nadaljevanju, zakon posameznika v ZDA 
veliko manj ščiti kot pa v Sloveniji, čeprav se je slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov 
v zadnjih letih omilil.  
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5   VZPOSTAVITEV SLOVENSKEGA KREDITNEGA BIROJA – 
      SISBON  
 
SISBON je elektronski informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo in obdelavo osebnih 
podatkov o komitentih med bankami in hranilnicami, podpisnicami Dogovora o postavitvi in 
uporabi informacijskega sistema SISBON (v nadaljevanju Dogovor). Podpisnice Dogovora 
kot uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov v SISBON-u 
vzdržujejo in nadzirajo te zbirke ter odgovarjajo komitentom in tretjim osebam za njihovo 
pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in 
Zakonom o bančništvu.  
 
V SISBON-u se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost in korektnost 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov. Ti podatki so dodatna informacija za 
določitev njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev 
pogojev za posamezno storitev. SISBON prinaša večjo kakovost odobravanja in sklepanja 
kreditnih poslov pri podpisnicah Dogovora. Način upoštevanja podatkov iz SISBON-a je 
stvar poslovne politike posamezne podpisnice Dogovora (Kaj prinaša SISBON, 2007, str. 1). 
 
SISBON je elektronski informacijski sistem, ki prinaša v slovenski finančni prostor torej 
novo, pomembno kakovost pri odobravanju in sklepanju poslov s prebivalstvom z dejanskim 
ali potencialnim kreditnim rizikom – kreditno izpostavljenostjo. Priprave na uvedbo sistema 
SISBON so potekale več let, posebej intenzivno v zadnjih dveh letih, saj se banke in 
hranilnice, članice Združenja bank, zavedajo pomembnosti in odgovornosti pri razvoju, 
uvajanju in delovanju sistema, ki se postavlja na dolgi rok in bo združeval osebne podatke 
njihovih komitentov, ki so zaupne narave (Veronik, 2007, str. 1). 
 
 
5.1   Namen in cilji vzpostavitve sistema SISBON   
 
Ideja o vzpostavitvi takega sistema v Sloveniji je stara že skoraj deset let in sega v prvo 
polovico devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so prihajale iz nekaterih kreditnih in 
nekreditnih ustanov  pobude o potrebi po ustanovitvi skupnih evidenc, t. i. črnih list za 
neredne plačnike. V drugi polovici devetdesetih let so se te zahteve razširile še na podatke o 
kreditni zadolženosti in načinu izpolnjevanja pogodbenih obveznosti posameznika.  
 
Te zahteve so izhajale predvsem iz ugotovitev, da so kreditodajalci – upniki zaradi 
nepovezanosti in medsebojne neinformiranosti v vedno večji meri izpostavljeni potencialnim 
rizikom pri sklepanju poslov s prebivalstvom. Ti so odraz splošne situacije na trgu dela, 
relativno visoke stopnje brezposelnosti, neurejenega ali nerednega delovnega statusa 
posameznikov, ponekod nerednega izplačevanja osebnih dohodkov in s tem upadanja 
življenjskega standarda predvsem srednjemu sloju prebivalstva, kar se odraža v povečanju 
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števila neplačnikov kreditov in s tem odstopu terjatev zavarovalnicam ali v skrajnem primeru 
odpisu terjatev (Veronik, 2007, str. 2). Zanimivo je, da so se v okviru poslovnih pogojev 
Društva bančnih zavodov Slovenije banke že leta 1922 dogovorile za vzpostavitev enotne 
informacijske službe o podeljenih kreditih in podatkih, ki so bili povezani s tem. Dostopni so 
bili vsem članicam. Posojila so se pričela evidentirati s 1. avgustom 1922. Evidentiranje je 
brezhibno je delovalo do leta 1928. 
 
Cilji sistema SISBON. SISBON je elektronski informacijski sistem, ki bo omogočal obdelavo 
osebnih podatkov, tj. zbiranje, shranjevanje, združevanje, spreminjanje, uporabo ali 
sporočanje vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem osebnih podatkov 
komitentov podpisnic in pristopnih članic (Veronik, 2007, str. 5). S pristopom so se 
podpisnice odločile, da bodo od svojih komitentov pridobivale in v sistemu SISBON zbirale 
in obdelovale ter si izmenjevale osebne podatke, ki so podlaga za določitev kreditne 
sposobnosti komitentov.  
 
Podatke za določanje kreditne sposobnosti komitentov vzpostavljajo članice Združenja, da bi 
izboljšale kvalitete postopka določanja kreditne sposobnosti komitentov in zaradi 
preprečevanja zlorab, ki so posledica prezadolževanja posameznika. 
 
Komitent v sistemu SISBON je posameznik ali posameznica kot fizična oseba, ki ima pri 
podpisnici/-ah ali pristopni/-ih članici/ah vzpostavljeno pogodbeno obveznost iz poslov, ki so 
predmet sistema SISBON, ali namerava vzpostaviti tovrstno obveznost kot potencialni 
dolžnik nasproti kateri od podpisnic (Veronik, 2007, str. 5). 
 
 
5.2   Izhodišča in osnovna podatkovna platforma projekt SISBON  
 
Posebna delovna skupina za pripravo izhodišč za kreditbiro – zaščito upnikov (delovni 
naslov) je bila pri Združenju bank na pobudo Ljubljanske banke d. d. imenovana maja 1995. 
Pripravila je temeljna izhodišča za postavitev sistema z načrtom aktivnosti za izvedbo in s 
pravnimi mnenji, vendar je novembra 1996 njen predlog Nadzorni svet Združenja zavrnil 
(Veronik, 2007, str. 3). Delo je bilo obnovljeno leta 1997 na predlog SKB banke d. d., 
pripravljen je bil Elaborat za izvedbo projekta z razširjeno vsebinsko in tehnično zasnovo, 
določeno je bilo ime SISBON (Slovenski informacijski sistem bonitet). Skupina 
predstavnikov iz petih bank je svoje delo zaključila decembra leta 1999. Dejstvo, da so 
evidence o zadolženosti v razvitem finančnem svetu stare že skoraj 100 let (npr. Švedska od 
leta 1907) in so že izpopolnjene z izračuni bonitete posameznika in drugimi podatki, da se 
približujemo vstopu EU in so celovite informacije o kreditni zadolženosti vedno bolj potrebne 
za realno oceno potencialnih rizikov, je vplivalo na odločitev članic združenja, da se tak 
sistem vzpostavi tudi v Sloveniji. Decembra leta 1999 je Nadzorni svet Združenja bank 
sklenil, da se projekt SISBON izpelje v okviru Združenja bank in da se uredi vse potrebno za 
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njegovo uresničitev. Sklep so podprle vse članice združenja. Januarja 2000 je sprejel sklep o 
profesionalizaciji dela na projektu in odločil, da se sistem zažene in vzpostavi v okviru 
združenja.  
 
Marca 2001 je bil v Uradnem listu RS št. 21 objavljen javni razpis za stavljenje ponudb za 
izbor najboljšega ponudnika za izvedbo projekta. Projektna skupina SISBON, ki jo je 
imenoval Nadzorni svet, je pričela s svojim delom novembra 2001, sestavljena je iz 
predstavnikov petih bank (Abanke d. d., Banke Koper d. d., NLB d. d., SKB banke d. d., 
NKBM d. d.), strokovnjakov s področja tehnologije, marketinga in računalništva, vodjem 
projekta pri izbranem izvajalcu, podjetju Adacta in vodjem projekta pri Združenju, skupaj 
šteje 12 članov. Projektna skupina je na razvoju sistema SISBON delala 14 mesecev, 
podrobno je analizirala stanje v članicah Združenja, opredelila in določila vsebino ter obseg 
podatkov, način delovanja in komunikacije v sistemu, strojno opremo in postavila standarde 
varnosti z opisom odgovornosti upravljalcev in uporabnikov sistema. Usklajevala je različne 
zahteve bank, določila minimalen obseg podatkov, ki bodo zagotavljali uporabnikom 
kvalitetno informacijo, minimalne pogoje kapacitet za zagon sistema. Upoštevanje svojih 
zahtev in pravilnosti delovanja sistema je preverila v štirih testih. Razvoj programske, strojne 
in komunikacijske opreme je bil zaključen decembra 2002, potrjen in prevzet pa februarja 
2007 (Veronik, 2007, str. 4). Projekt SISBON se trenutno nahaja v fazi polnega zagona, ki 
poteka v vseh 21 članicah združenja, ki kreditirajo prebivalstvo. Priprave na zagon so trajale 
12 mesecev, skladno s planom implementacije, ki ga je potrdil Nadzorni svet Združenja bank. 
 
SISBON vsebuje osebne podatke o komitentih. Podatki, ki jih podpisnice Dogovora 
posredujejo v sistem SISBON, so (Kaj prinaša SISBON, 2008, str. 1), str. 
- matični podatki o komitentu (davčna številka, osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov 
stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, zaposlitev), 
- vrsta poslov (transakcijski računi z odobrenim izrednim limitom, izredni limiti, posojila, 
kreditne kartice, poroštva drugim), 
- matični podatki o poslih (vrsta posla, datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek anuitete 
oziroma obroka, vrsta anuitete oziroma obroka, odplačilna doba v mesecih, podatki o 
moratoriju, datum vnosa posla v SISBON),  
- poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla (odplačilo dolga, predčasno plačilo, 
sprememba odplačilne dobe, sprememba obroka), 
- poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo (odpoved posla zaradi neplačila dolga, 
neplačan zapadli dolg, blokiranje in deblokiranje). 
 
Čas hranjenja podatkov v SISBON je različen, odvisen od časa pogodbenega razmerja, in 
traja še šest let po poteku ali prenehanju posla oziroma šest let po datumu dogodka pri 
posameznem poslu. Upoštevaje ZVOP so upravljalke zbirk osebnih podatkov posameznih 
komitentov podpisnice dogovora in pristopne članice, ki so hkrati uporabnice zbirk osebnih 
podatkov posameznih komitentov. Članice pridobivajo osebne podatke svojih komitentov in  
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jih posredujejo v SISBON in s tem vzpostavljajo, vzdržujejo in nadzirajo svojo, delno zbirko 
podatkov v sistemu SISBON (Veronik, 2007, str. 6).  

Slika 7: Dogovor o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON je podpisalo 21 bank in hranilnic, ki 
poslujejo v Sloveniji 

 

št. Naziv banke
1. Abanka Vipa d.d.
2. Banka Celje d.d.
3. Banka Koper d.d.
4. Banka Sparkasse d.d.
5. BKS Bank AG
6. Delavska hranilnica d.d.
7. Deželna banka Slovenije d.d.
8. Factor banka d.d.
9. Gorenjska banka d.d.

10. Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.
11. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
12. Hranilnica LON d.d. Kranj
13. Nova Kreditna banka Maribor d.d.
14. Nova Ljubljanska banka d.d.
15. Poštna banka Slovenije d.d.
16. Probanka d.d.
17. Raiffeisen banka d.d.
18. SKB banka d.d.
19. UniCredit Banka Slovenija d.d.
20. Volksbank – Ljudska banka d.d
21. Zveza bank r.z.z.o.j., Podružnica Ljubljana

 

Vir: Kaj prinaša SISBON, 2008, str. 1. 
 
Osebni podatki v sistemu SISBON so zaupne narave ter se v celotnem sistemu SISBON 
obravnavajo kot strogo zaupni in kot poslovna skrivnost. Združenje v imenu in za račun 
podpisnic dogovora in pristopnih članic administrira in zagotavlja pravilno in nemoteno 
delovanje informacijskega sistema SISBON, kar pomeni, da zagotavlja delovanje programske 
in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, da je omogočeno shranjevanje, 
združevanje podatkov, medsebojno sporočanje in prenašanje osebnih podatkov uporabnicam 
ter iskanje, blokiranje in brisanje osebnih podatkov v imenu in za račun podpisnic dogovora 
in pristopnih članic (Veronik, 2007, str. 6). 
 
Pri zasnovi arhitekture sistema in tehnične rešitve, ki jo je na podlagi zahtev iz javnega 
razpisa in zahtev v specifikaciji sistema SISBON pripravila Adacta, je bilo osnovno izhodišče 
razviti predvsem prilagodljiv sistem z možnostjo širjenja, ki bo zadoščal trenutnim zahtevam 
in potrebam članic, hkrati pa bo omogočal relativno enostavne nadgradnje novih 
funkcionalnosti, sistem, ki bo podpiral večji obseg podatkov in uporabnikov ter morebitne 
integracije v mednarodne sisteme.  
 
Ker je sistem namenjen široki uporabi v vseh članicah in pozneje tudi v nekreditnih 
ustanovah, je bila za odjemalski del sistema za uporabnike izbrana spletna aplikacija, ki ne 
potrebuje zahtevne distribucije in nameščanja na računalnike uporabnikov, uporabniški 
vmesnik pa je intuitiven in enostaven za uporabo. Na drugi strani je bil definiran splošen 
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protokol za izmenjavo podatkov, ki temelji na standardu XML in tako ni odvisen od 
posameznega sistema članice, od koder se pošiljajo podatki v SISBON. To omogoča 
transparentno vključevanje podatkov posameznih članic kakor tudi povezave sistema 
SISBON z drugimi sistemi. Seveda pa je bil ključni vidik pri načrtovanju in razvoju sistema 
zagotovo varnost in zaščita podatkov, saj se v sistemu hranijo in izmenjujejo osebni podatki 
(Veronik, 2007, str. 21). 
 
 
5.3   Varnostni elementi in prenos podatkov znotraj SISBON   
 
Hranjenje in brisanje podatkov 
Osebni podatki in zbirke osebnih podatkov komitentov so v sistemu SISBON uporabnicam 
podatkov na voljo do izteka dogovorjenih rokov, potem ko niso več potrebni za dosego 
namena, za katerega so bili obdelani skladno s Pravili poslovanja informacijskega sistema 
SISBON. Izbris podatkov se v aplikaciji izvede avtomatsko, dvakrat letno, in sicer 30. 6. in 
31. 12. vsako leto. Brisanje podatkov iz sistema SISBON po preteku dogovorjenih rokov je v 
sistemu nadzorovano in programsko podprto (Veronik, 2007, str. 7). 
 
Za pravilno delovanje SISBON skrbi pogodbeni obdelovalec podatkov. Združenje bank 
Slovenije v imenu podpisnic Dogovora skupaj s pogodbenim obdelovalcem podatkov upravlja 
sistem SISBON ter zagotavlja njegovo pravilno in nemoteno delovanje, kar pomeni, da 
zagotavlja delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito. 
Združenje bank Slovenije in pogodbeni obdelovalec podatkov nimata pravice do vpogleda in 
pooblastila za vpogled v zbirke podatkov, ki jih vsebuje sistem SISBON (Kaj prinaša 
SISBON, 2008, str. 1). Osebni podatki v SISBON so zaupne narave, dostop do njih je strogo 
nadzorovan. Osebni podatki v SISBON so strogo zaupni in se v celotnem sistemu 
obravnavajo kot poslovna skrivnost skladno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. Dostop do podatkov, ki se zapisuje in nadzoruje, je dovoljen le 
pooblaščenim osebam v posamezni banki ali hranilnici. Nadzor vstopa v SISBON in 
identifikacija pooblaščenih oseb se izvajata s pomočjo digitalnih elektronskih potrdil, ki jih 
izdajajo javne kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji (Kaj prinaša SISBON, 2008, str. 
2). 
 
Prilagoditev tehnoloških postopkov in obdelav pri pripravi na implementacijo sistema 
SISBON  
Priprave so obsegale prilagajanje internih računalniških aplikacij za enkratni zajem in prenos 
podatkov po standardih sistema SISBON ter druge tehnološke in organizacijsko tehnične 
priprave, ki bodo zajele celotno prodajno mrežo članic. V času priprav na uvedbo sistema 
SISBON je bilo potrebno (Veronik, 2007, str. 19): 
- vzpostaviti evidentiranje komitentov, poslov in dogodkov z obveznimi podatki, ki jih 
zahteva sistem SISBON, 
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- izdelati vmesnike in vzpostaviti povezavo s sistemom; potreben bo dodaten razvoj in s tem 
povezani stroški, 
- testirati prenos podatkov in delovanje sistema SISBON, 
- določiti enega ali več generalnih skrbnikov in pripraviti interni sistem načina dodeljevanja 
pooblastil za uporabnike, 
- izobraževati zaposlene in jih pripraviti na delo s komitenti, 
- dogovoriti posebnosti za zajem obstoječih poslov z zatečenimi in omejenimi podatki.  
Pri zajemu poslov v pravni izterjavi je bilo zaznati največji problem, ker jih večina članic vodi 
ločeno od rednih poslov.  
 
Varnost in zaščita sistema SISBON in njegovih podatkov na tehnično aplikacijski ravni sta 
zasnovana na bančnih varnostnih standardih in upoštevata zahteve ZVOP. Varnostna 
arhitektura sistema SISBON je osnova za oblikovanje varnostne politike SISBON. V sistemu 
SISBON zagotavljamo identifikacijo, avtentifikacijo in avtorizacijo uporabnikov, zasebnost in 
zaščito podatkov s šifriranjem, z elektronskimi podpisi pa omogočamo identifikacijo 
uporabnikov oziroma preverimo celovitost sporočil oziroma poslanih podatkov. Sistem 
omogoča sledenje aktivnostim posameznih uporabnikov in onemogoča zanikanje sporočil in 
izvedenih transakcij. Dostop je omogočen s pametno kartico SISBON. 
 
Vsi podatki, ki jih uporabniki posredujejo v sistem SISBON, so elektronsko podpisani. Tako 
sistem podpira identifikacijo pošiljatelja podatkov, po drugi strani pa zagotavlja njihovo 
celovitost oziroma neokrnjenost. Podatki, ki se v sistem SISBON prenašajo po 
telekomunikacijskih omrežjih, so zaščiteni pred nepooblaščenimi vdori in zlorabami, kot so 
prisluškovanje in spreminjanje. Vsa komunikacija med internetnim strežnikom in spletnim 
odjemalcem je šifrirana in tako varna pred prisluškovanjem, poneverbo sporočila in lažno 
predstavitvijo. Sistem pooblastil omogoča prilagajanje obsega uporabnikovih pooblastil glede 
na stopnjo avtorizacije in s tem nadzorovano uporabo aplikacije v skladu s predpisano 
varnostno politiko in onemogoča zlorabe. Zagotovljeno je fizično in logično varovanje strojne 
in programske opreme pred naključnim ali namernim poškodovanjem. Glavni strežnik 
SISBON je nameščen v omejenem omrežju, ki je zavarovano s požarno pregrado (Veronik, 
2008, str. 22). 
 
Sledljivost v sistemu. Izredno pomembno je, da se v sistemu beležijo vse aktivnosti in 
poizvedbe, ki jih izvaja uporabnik: od prijave v sistem, vnosa in spreminjanja podatkov do 
vseh vpogledov in izpisov. Pri tem se avtomatsko hranijo podatki o uporabniku, ki je podal 
zahtevo za spremembo podatkov ali poizvedbo, čas spremembe ali poizvedbe in vsebina 
spremembe oziroma vsebina posredovanih (na ekranu prikazanih) podatkov. Ker se 
uporabniki identificirajo z elektronskimi potrdili (certifikati), ne morejo zanikati izvedenih 
transakcij, po drugi strani pa sistem sledenja omogoča rekonstrukcijo podatkov in podporo v 
primeru reklamacij. 
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Vpogled komitenta, posameznika v njegove osebne podatke. Po ZVOP-u ima posameznik, 
katerega osebni podatki se zbirajo v podatkovni zbirki, pravico do vpogleda oziroma izpisa 
podatkov, ki se nanašajo nanj. 
  
5.4   Zakonske podlage vzpostavitve sistema SISBON   
 
Zbiranje in obdelava podatkov imata zakonsko podlago. Zakon o bančništvu (ZBan-1) je 
nalagal podpisnicam Dogovora o SISBON, da so organizirale sistem izmenjave informacij o 
boniteti strank, ki so fizične osebe, s 1. januarjem 2008. Dogovor o postavitvi in uporabi 
SISBON je akt, s katerim banke in hranilnice urejajo svoja razmerja v zvezi z delovanjem 
sistema SISBON skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zban-1 (Veronik, 2008, 
str. 5).  
 
V začetni fazi priprav je bilo mišljeno, da bi moral vsak komitent, o katerem bi se vodili 
podatki v sistemu SISBON, podpisati privolitev za posredovanje njegovih podatkov v sistem. 
Tako naj bi komitenti izkazali pripravljenost za transparentno poslovanje, a pri tem ne bi 
prišlo do popolnega zajetja podatkov, saj bi bilo zelo težko pridobiti privolitve vseh 
komitentov v Sloveniji. Ta dolg in zamuden proces je rešila sprememba zakona o bančništvu 
(omenjen v naslednjem odstavku), ki določa, da morajo biti v sistem SISBON vključeni vsi 
komitenti, ki ustrezajo pogojem za vpis v sistem.  
 
Zakon o bankah - Zban-1 (Uradni list RS, št. 131/2006, 14/12/2006) v 230. členu 17. poglavja 
v drugi točki določa, da lahko bančno interesno združenje poleg nalog iz pogodbe o 
ustanovitvi organizira izmenjavo informacij o kreditni zadolženosti za zaščito pred kreditnimi 
tveganji. S sporočanjem podatkov v sistem SISBON banke izvajajo obveznost, predpisano v 
tretjem in četrtem odstavku 390. člena Zban-1, ki predpisuje obveznost vseh bank, da 
organizirajo sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe. Določa tudi, da 
morajo banke v omenjeni sistem izmenjave informacij posredovati informacije o boniteti 
svojih strank. Banke in hranilnice od 1. januarja 2008 dalje v SISBON posredujejo podatke o 
zadolženosti in korektnosti izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.  
 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP) ureja varstvo osebnih podatkov in 
njihovo zavarovanje. Leta 1999 je bil v skladu s prilagajanjem zakonodaje za vstop Slovenije 
v Evropsko unijo sprejet nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99, 
prej (Uradni list RS, št. 8/90)), ki je pričel veljati 8. julija 1999 in je v celoti usklajen z 
Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem gibanju takih podatkov (Uradni list EU, št. 281/95). Državni 
zbor Republike Slovenije je 26. junija 2001 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št 57/01), katerega glavni namen je 
vzpostavitev neodvisnega nadzorstva nad izvajanjem določb zakona.  
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Pri razvoju aplikacije SISBON je projektna skupina dosledno upoštevala določila tega zakona 
in s tem varstvo osebnih podatkov v sistemu, določila je minimalni obseg zbiranja podatkov 
za namene SISBON-a, pravice in načela ter ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in 
čezmerni posegi v sistem in s tem njihovo varovanje ter nedovoljena uporaba in zagotavljanje 
nedotakljivosti človekove osebnosti. Osebni podatki v sistemu SISBON so v celoti 
obravnavani kot določa zakon.  
 
Dogovor o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON je akt, s katerim podpisnice 
dogovora (banke in hranilnice, članice združenja) in združenje urejajo svoja razmerja v zvezi 
s postavitvijo in delovanjem SISBON-a ter obdelovanjem osebnih podatkov svojih 
komitentov skladno z ZVOP in ZBan.  
 
Dogovor opredeljuje in definira cilje postavitve sistema, njegovo uporabo, osebne podatke 
komitentov in način zbiranja ter hranjenja teh podatkov, varstvo zbirk podatkov o komitentih, 
vzdrževanje, financiranje, celostno podobo ter morebitne kršitve in sankcije. Izrednega 
pomena je dejstvo, da je k dogovoru  do januarja 2007 pristopilo 21 članic združenja, vse, ki 
odobravajo kredite prebivalstvu. K dogovoru lahko pristopijo kot pristopne članice tudi druge 
kreditne in nekreditne ustanove, ki sklepajo s prebivalstvom posle z dejanskim ali 
potencialnim rizikom. Širitev članstva je predvidena takoj po polnem zagonu sistema, a je do 
sedaj še ni bilo. Pogoji pristopa se bodo urejali s posebno pogodbo, odločitev pa mora sprejeti 
Nadzorni svet združenja. Podpisnice dogovora in pristopne članice so upravljalke in 
uporabnice zbirk osebnih podatkov svojih komitentov ter se zavezujejo, da si jih bodo 
medsebojno sporočale. Interese članic, podpisnic dogovora in pristopnih članic v zvezi z 
izvajanjem dogovora usklajuje Nadzorni svet združenja. 
 
Države članice EU si že izmenjujejo podatke o komitentih. Slovenija se kot članica Evropske 
unije prilagaja predpisom in varnostnim standardom pri sklepanju poslov, ki varujejo tako 
komitente kot tudi ponudnike finančnih storitev, s katerimi stopajo v poslovni odnos. Sisteme 
za spremljanje bonitete komitentov je vzpostavila večina članic Evropske unije in mnoge 
druge države, ki se združujejo v ACCIS (Kaj prinaša SISBON, 2008, str. 1). 
 
 
5.5   Pravice posameznika   
 
Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe, in sicer v 
naslednjih primerih (Kaj prinaša SISBON, 2008, str. 2): 
- sklepanje novega posla s komitentom, 
- izterjava zapadlih obveznosti, 
- reklamacija komitenta in 
- posodabljanje njegovih matičnih podatkov. 
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Komitent ima  skladno z 18. členom ZVOP pravico do izpisa svojih podatkov in vpogleda 
vanje. Komitent ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov 
in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON-u nanašajo nanj, vključno s 
podatki o tem, kdo jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled v zadnjih 12 
mesecih od dneva zahtevka in o vpogledu v vire, na katerih ti zapisi temeljijo. Komitent lahko 
za izpis zaprosi pri katerikoli podpisnici Dogovora. V ta namen mora izpolniti obrazec 
Pravica do izpisa osebnih podatkov SISBON in ga oddati v banki ali hranilnici. Izpis 
podatkov se komitentu zagotovi najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve za 
vpogled v podatke komitenta v SISBON, in sicer tako, da upravljalka podatkov nima 
vpogleda v odgovor (Kaj prinaša SISBON, 2008, str. 2). Če komitent ugotovi, da so v zbirkah 
osebnih podatkov o njem zapisani podatki netočni, lahko odpravo napak zahteva pri 
vsakokratni upravljalki osebnih podatkov, ta pa mora podatke, ki ne odgovarjajo dejanskemu 
stanju, izbrisati, dopolniti ali popraviti, in sicer v roku 15 dni od prejema zahteve, o čemer 
mora obvestiti komitenta (Veronik, 2007, str. 8). 
 
Varstvo osebnih podatkov v sistemu SISBON je zagotovljeno z najsodobnejšimi 
tehnologijami, z aplikativnimi in s fizičnimi ukrepi varovanja. Podrobnosti so strogo zaupne 
narave. Vsi, ki delajo na razvoju sistema SISBON, so s posebnimi izjavami zavezani k 
varovanju tajnosti vseh informacij o sistemu, posebej še o njegovi zaščiti in načinu varovanja. 
Mednarodna izmenjava podatkov, upoštevajoč ZVOP, je možna, če združenje pristopi k 
mednarodnemu dogovoru o izmenjavi osebnih podatkov za enak namen in z enakovrednimi 
kreditnimi ustanovami oz. njihovimi združenji, vendar pod pogojem, da je v državah, se 
katerimi naj bi potekala izmenjava podatkov, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.  
 
Nadzor nad delovanjem sistema SISBON. Neodvisna revizijska hiša je pred pričetkom 
delovanja sistema opravila nadzor delovanja sistema SISBON, nato ga bo opravila najmanj na 
3 leta. Izvajanje določb ZVOP je v pristojnosti Inšpektorja za varstvo osebnih podatkov (26. 
člen), neodvisna institucija za zagotavljanje varstva osebnih podatkov je varuh človekovih 
pravic (29. a člen ).  
 
Kršitve in sankcije dogovora. Vse kršitve dogovora, na primer poizvedovanje brez razloga, 
opustitev ali nepravočasno dostavljanje podatkov o komitentih ali drugo ravnanje, ki 
nasprotuje namenu dogovora, se sankcionira. O tem bo odločala posebna komisija, ki jo bo 
imenoval Nadzorni svet združenja in se lahko izreče kot opomin ali denarna kazen do višine 
50.000 EUR. Morebitni spori med podpisnicami dogovora se v skrajnem primeru rešujejo z 
arbitražo za vsak primer posebej. 
 
 
 
 
 

 36



5.6   Pričakovana uporabnost SISBON-a v praksi   
 
SISBON omogoča uporabnicam medsebojno izmenjavo in obdelavo tistih osebnih podatkov o 
komitentih – fizičnih osebah, ki se nanašajo na njihovo zadolženost in korektnost 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in kar je podlaga za določitev njihove kreditne 
sposobnosti, od katere je odvisna sama odobritev posla in določitev njegovih pogojev. 
 
SISBON je močno orodje pri upravljanju kreditnega tveganja tako bank kot posameznikov, 
kar pomeni, da bo posojeni denar z večjo verjetnostjo vrnjen v dogovorjenem roku. 
 
Članice združenja, podpisnice dogovora, so pričele uporabljati sistem SISBON istočasno, na 
dan, ki ga je po predhodni uskladitvi in pridobitvi mnenja neodvisne revizijske hiše določil 
direktor združenja, to je bil 1. januar 2008. S tem so podpisnice dogovora in pristopne članice 
zavezane vnašati v sistem SISBON tiste osebne podatke svojih komitentov, ki so določeni za 
poročanje v sistem. Hkrati bodo svojim komitentom in tretjim osebam odgovarjale za njihovo 
pravilnost, ažurnost in izvajanje varstva vnesenih podatkov v smislu ZVOP in Zakona o 
bankah. 
 
 
5.6.1   Prednosti in slabosti za posameznika  
 
Komitentom prinaša SISBON predvsem enostavnejše in kakovostnejše določanje bonitete in 
kreditne sposobnosti, kar jim zagotavlja pridobitev posojila v višini, ki čim bolj ustreza 
njihovi kreditni sposobnosti. 
 
Komitenti so pravočasno seznanjeni z namenom, načinom delovanja sistema SISBON in 
zaščito njihovih osebnih podatkov, preko medijev, spleta, plakatov v bankah, bančnega 
okenca, osebnih bančnikov. Pri tem bo za komitenta posebej pomembna informacija o tem, da 
so podatki o njem v sistemu SISBON varni, dostopni samo v upravičenih primerih ter 
pooblaščenim osebam in predvsem, da bodo točni. S podatki, zbranimi v sistemu, bodo 
komitenti lažje izkazali pripravljenost za transparentno poslovanje, kar se bo odražalo tako pri 
določanju bonitete kot pri ocenjevanju odplačilne sposobnosti pri sklepanju kreditnih poslov.  
 
Na Sliki 8 predstavljam po podatkih iz ankete bank (Veronik, 2007, str. 9) način evidentiranja 
zadnjega opomina. Iz podatkov je razvidno, da 23 % bank opomine izdeluje še ročno, pri vseh 
poslih jih računalniško evidentira 14 % bank, ostalih 64 % bank računalniško evidentira 
opomine pri posameznih poslih. Po poslih računalniško evidentira opomine največ bank pri 
kreditih - od 50 do 59 %, pri tekočih računih in limitih od 36 do 45 %, pri karticah pa le 9 % 
bank. To kaže na veliko različnost pri načinu zajema podatkov in potrebo po prilagoditvi in 
avtomatizaciji evidentiranja, sicer bo spremembe potrebno zagotavljati ročno. 
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Slika 8: Evidentiranje zadnjega opomina 
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Primeri uporabe sistema SISBON. Komitent o vseh zadevah, ki se nanašajo na njegove 
podatke v sistemu SISBON, komunicira s članico, upravljalko njegovih osebnih podatkov. 
Komunikacijo med komitenti, članicami in SISBON-om ponazarja Priloga 2. Po ZVOP-u ima 
komitent pravico do vpogleda v vse svoje podatke, ki so jih članice posredovale v sistem 
SISBON. V določeni banki vloži zahtevek za poizvedbo komitenta, ki se avtomatsko obdela, 
odgovor na poizvedbo se izpiše v zaprti ovojnici in pošlje neposredno na naslov komitenta.  
 
 
5.6.2   Prednosti in slabosti za podpisnice dogovora o postavitvi in uporabi SISBON 
 
Podpisnicam Dogovora o vzpostavitvi pa SISBON prinaša popolnejši vpogled v zadolženost 
posameznikov in izpolnjevanje njihovih pogodbenih obvez, preglednejše poslovanje s 
komitenti ter možnost zmanjšanja potencialnih tveganj pri sklepanju poslov s prebivalstvom. 
V naslednjih odstavkih podrobneje predstavim: priložnosti za zmanjšanje kreditnega tveganja 
bank, hitrejši način pridobivanja in preverjanja podatkov, zmanjšano verjetnost sklenitve 
posla z morebitno izterjavo v izvršilnem postopku, hitrejši dostop do govorečih podatkov, 
različne ravni dostopa do podatkov.   
 
Priložnost za zmanjšanje kreditnega tveganja. Vzpostavitev informacijskega sistema SISBON 
je za kreditodajalce pomembna z več vidikov. Izključeno je nepotrebno tveganje pri odločanju 
o kreditni sposobnosti in oceni bonitete komitenta, posebej v primeru hitrih odločitev. 
Omogočen je obojestransko enakovreden in odkrit odnos s komitentom in članico sistema, ki 
je podlaga za kakovostno in donosno poslovno razmerje in informacija o komitentu pri vseh 
članicah sistema SISBON. Ob tem se članice sistema SISBON, podpisnice dogovora, kot 
upravljalke zbirk osebnih podatkov in uporabnice osebnih podatkov posameznikov zavedajo, 
da bo SISBON kvaliteten in uporaben informacijski sistem zbirk osebnih podatkov le, če bo 
vseboval podatke vseh kreditnih in nekreditnih ustanov, ki odobravajo kredite prebivalstvu 
(Veronik, 2007, str. 11). 
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Hitrejši način pridobivanja in preverjanja podatkov. V bankah in hranilnicah pri sklepanju 
poslov vodenja računov in kreditnih poslov s prebivalstvom uporabljajo lastne podatke iz 
svojih podatkovnih baz in podatke, ki jih pridobivajo ob vsakokratni sklenitvi posla, medtem 
ko so pri odpiranju tekočih ali transakcijskih računov in izdaji različnih kartic z odloženim 
plačilom pozorni predvsem na dosedanje poslovanje. Pri kreditnih poslih upoštevajo tudi 
podatke, pridobljene pri delodajalcu ali drugi banki. Za preverjanje podatkov uporabljajo 
različna pisna potrdila, ki jih zahtevajo ob vložitvi zahtevka za kredit. To je dolgotrajen in 
drag postopek, velikokrat posel zaradi teh postopkov ni sklenjen pravočasno in v zadovoljstvo 
obeh pogodbenih strank.  
 
Zmanjšana verjetnost sklenitve posla z morebitno izterjavo v izvršilnem postopku. Zaradi 
pogosto pomanjkljivih podatkov o zadolženosti komitenta vedno obstaja možnost, da 
odplačilna sposobnost ni dovolj natančno ocenjena in pogosto vodi celo v prezadolženost. V 
takih primerih je lahko vprašljiva izterljivost zapadlih terjatev izvršilnem postopku (Veronik, 
2007, str. 11). S pomočjo sistema SISBON je sposobnost odplačila lažje izračunljiva oz. 
prikazana, tako da se sklene manj poslov, ki so potencialni kandidati za prehod v izvršilni 
postopek. Torej se v prihodnosti pričakuje manj zapadlih neplačanih terjatev do 
posameznikov, kar pa za banke pomeni zmanjšan delež rezervacij za poplačilo teh terjatev.   
 
Hitrejši dostop do bistvenih podatkov. Cilj članic sistema SISBON je zagotovitev celovite 
informacije o sklenjenih poslih in dohodkih komitentov, da bi lahko zmanjšale stopnjo rizika 
pri odobravanju kreditov. V SISBON se ne posredujejo podatki, ki se nanašajo na promet ali 
stanja na računih komitenta, o njegovih dohodkih ali premoženju, temveč le podatki o tem, da 
komitent ima račun ali uporablja kartice z odloženim plačilom. Aktivni posli, izredni limiti, 
kreditne kartice, garancije, osebna poroštva in kasneje lizing posli vsebujejo podatke o 
odobrenih zneskih, ročnosti, višini in vrsti obveznosti (mesečna, letna itn.). Na poslih se bodo 
dodajali podatki o spremembah - poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek posla, pozitivni 
dogodki, na primer: ukinitev na željo komitenta, obnovitev izrednega limita ali kreditne 
kartice, predčasno in delno poplačilo, reprogram, moratorij, sprememba odplačilne dobe in 
višina obremenitve, pristop k dolgu, aktiviranje poroštva. V primeru nekorektnega poslovanja 
se bodo na poslih dodajali negativni dogodki poslovni, kot so na primer: opomin, vstop 
poroka, odpoved pogodbe, plačilo po izterjavi, odstop terjatve - cesija, realizacija hipoteke oz. 
lombarda, odpis in odpust dolga, blokacija in deblokacija računa/instrumenta, zloraba 
plačilnega instrumenta, pravnomočna civilnopravna ali kazenska sodba.  
 
Različne ravni dostopa do podatkov, vsak uporabnik vidi le podatke, ki jih potrebuje. Do 
podatkov v sistemu bo lahko dostopal samo pooblaščeni uporabnik z digitalnim potrdilom 
(certifikatom) in to le v strogo določenih upravičenih razlogih. Uporabnice osebnih podatkov 
ne morejo pridobiti podatka o tem, katere podpisnice ali pristopne članice so pridobljene 
podatke vnesle v informacijski sistem, niti o tem, kdo, kdaj, zakaj in po katerih podatkih 
posameznika je poizvedoval. Združenje nima pravice in pooblastil za vpogled v zbirke 
podatkov o komitentih podpisnic dogovora ali pristopnih članic. Pristopne članice ne bodo 
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imele pooblastil za vpogled v podatke, ki se nanašajo na transakcijske račune in imetništvo 
kreditnih kartic. Poizvedbe po podatkih v SISBON se obravnavajo kot dodatne informacije, ki 
jih bodo članice uporabile in upoštevale pri poslih s komitenti v različnih primerih.  
 
 
SKLEP 
 
Zadolženost prebivalstva se povečuje. To ni nujno slab pojav, če so potrošniki ustrezno 
informirani o določenih finančnih produktih in če ne precenijo lastnih zmožnosti odplačila 
obveznosti. Vsekakor pa bi bilo v Sloveniji potrebno pozornost nameniti predvsem socialno 
šibkejšim skupinam prebivalstva, ki niso kreditno sposobne in so tako prisiljene najemati 
dražje in bolj tvegane vrste kreditov. Poleg tega pa bi bilo potrebno razviti ustrezne kazalnike 
za merjenje (pre)zadolženosti.  
 
Banke in hranilnice v SISBON-u zaenkrat posredujejo matične podatke o komitentu, o poslih, 
o poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek posla (na primer odplačilo kredita itn.) in o 
takšnih dogodkih, ki niso v skladu s pogodbo (na primer neplačan zapadli dolg itn.). SISBON 
je pričel delovati s 1. 1. 2008 v omejenem obsegu (določene podpisnice so poročale samo o 
novih poslih), z obdobjem med 26. 6. 2008 in 30. 6. 2008 pa deluje v polnem obsegu.  
 
Komitenti bodo v prihodnje vsekakor lažje dokazovali svojo boniteto. Storitev je zaenkrat še 
zastonj. Posameznik ima pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v osebne 
podatke, ki se v SISBON-u nanj nanašajo, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval in 
komu so bili v zadnjih 12 mesecih poslani na vpogled. Do konca junija 2008 je bilo tako 
podanih 159 takšnih zahtevkov. Od junija 2008 do februarja 2009 pa je trend teh zahtevkov 
naraščal, saj je teh od 50 do 200 na mesec. Storitve se ne zaračunava in se je letos verjetno še 
ne bo, pričakovati pa je, da bo storitev v prihodnosti plačiljiva. 
 
Pričakujem, da bo uvedba sistema SISBON prispevala k povečanju finančne odgovornosti 
posameznikov in k zmanjšanju zlorab pri poslovanju. Večja bo tudi možnost za zmanjšanje 
odvisnosti zavarovanja pri zavarovalnicah in s tem povečanje samostojnosti poslovne politike 
bank in boljše prilagodljivosti komitentovim potrebam in tržnim spremembam. Strategije 
trženja se bodo lahko prilagajale posameznim ciljnim skupinam in posameznikom z bolj 
realno ocenjenim tveganjem. Ocenjujem, da bodo te informacije skrajšale postopek 
odobravanja predvsem kreditnih poslov. O odobritvi kredita bodo članice še naprej in 
izključno odločale same skladno s svojo poslovno politiko, na podlagi svojih podatkov o 
kreditni sposobnosti in boniteti komitenta, pri čemer bodo lahko upoštevale dodatne 
informacije iz sistema SISBON. Pri morebitni izterjavi zapadlih obveznosti bosta med 
pomembnimi podatki informacija o prebivališču, delodajalcu, transakcijskem računu in s tem 
bo poslovanje komitenta transparentno tudi pri drugih članicah. Podatkov ne bo potrebno 
zbirati pri upravnih organih, kar bo skrajšalo in pocenilo postopke izterjave.  
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Eden poglavitnih dolgoročnih ciljev razvoja sistema SISBON je »sistem ocene kreditne 
sposobnosti«, ki bo uporabnikom nudil izračun bonitete in s tem oceno tveganja za 
posameznega komitenta. To bo izvedljivo šele, ko bo dogovorjen model za izračun in bo v 
sistemu zajetih večina podatkov o posamezniku. Prav tako naj bi v sistem postopoma vstopali 
tudi trgovci in lizing hiše. Nekaterim se sicer zdi sporno, da naj bi imele dostop do podatkov 
tudi lizing hiše, trgovska podjetja, ki ponujajo potrošniška posojila in nenazadnje elektro-
distribucijska in telekomunikacijska podjetja. Sistem SISBON bo svoj namen dosegel le, če 
bodo članice sistema in pristopne članice dosledno in enotno izvajale sklenjeni dogovor, 
predvsem v odnosu do svojih komitentov. 
 
Glede dosedanjega delovanja SISBON ugotavljam, da so krediti zajeti dovolj transparentno 
(npr. glavnica, odplačilna doba in njena sprememba, anuiteta in njena sprememba), priložnost 
za izboljšanje, ki jo tu vidim, je informacija o zapadlem dolgu, saj trenutno o tem podatek 
obstaja, ne prikazuje pa dejanskega zneska zapadlega dolga. Na strani limita na osebnem 
računu in kreditnih kartic so informacije v sistemu SISBON slabše predstavljene. Kjer sta v 
sistemu predstavljena le potencialna podatka o stanju limita pri posamezniku in porabi na 
posameznikovi kreditni kartici, ne pa dejansko stanje, torej je znana le odobrena višina limita, 
ne pa ali komitent limit koristi in v kakšni višini.  
 
Sistem SISBON torej še ni »optimalno založen z informacijami«, ker same banke nočejo 
sporočiti vseh podatkov o kreditnih aktivnostih posameznega komitenta, zlasti zaradi ostre 
konkurence, ki jo banke zaznavajo na slovenskem trgu. Sploh v trenutnih zahtevnih finančnih 
razmerah v svetu in Evropski uniji ni pričakovati večjih premikov, čeprav bi ravno v tovrstni 
situaciji sistem kreditnih birojev lahko odigral pomembno vlogo. 
 
Sistem SISBON je v slovensko gospodarstvo po mojem mnenju prinesel veliko pridobitev, ki 
pa še ni prav cenjena, saj se tako uporabniki kot komitenti še ne zanesejo nanj stoodstotno, saj 
vsem predstavlja novost, do katere pa smo v večini primerov ljudje na začetku nezaupljivi. 
Uporabniki z dneva v dan spoznavajo prednosti, ki jih nudi sistem, tako da so ti v vedno večji 
meri zadovoljni z vpogledi v sistem. Komitenti, vsaj tisti, ki poslujejo korektno, se v vedno 
večji meri zavedajo, da jim je sistem prinesel prednosti, saj z njim veliko hitreje in lažje 
dokažejo svojo korektnost poslovanja. 
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PRILOGA 1: Vprašalnik, ki ga mora izpolniti zunanji revizor, ko pregleduje kreditna 
tveganja. 
 

 

 
 

Vir: Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila, 2002. 
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PRILOGA 2: Primer uporabe SISBON. 
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