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Zadeva: Regulativna obravnava finančnega instrumenta "EKP Portfeljske garancije (2014- 

2020)" 
 
 

Spoštovani, 
 
 
vezano na vaše zaprosilo z dne 9. decembra 2019 in posredovane dokumente z dne 29. januarja, 12. in 
18. februarja 2020 ter pridobljene dodatne informacije na sestanku dne 14. februarja 2020, vam 
posredujemo mnenje glede regulativne obravnave finančnega instrumenta "EKP Portfeljske garancije 
(2014-2020)" v poslovnih bankah, s katerimi bo SID banka sklepala pogodbo o udeležbi brez 
financiranja. 

 
Banka Slovenije formalno ni pristojna za tolmačenje določb Uredbe (EU) št. 575/2013 (v nadaljevanju 
Uredba CRR), zato stališče, izraženo v tem dopisu predstavlja zgolj stališče strokovnih služb Banke 
Slovenije, ki se lahko v primeru spremenjenih okoliščin spremeni. Uradno je za razlago oz. tolmačenje 
določb EU zakonodaje, vključno z Uredbo CRR, pristojno sodišče EU, za pridobitev mnenja pa se 
banke lahko obrnete na Evropski bančni organ, ki ima za vprašanja v zvezi z določbami Uredbe CRR 
na voljo mehanizem Single Rulebook Q&A. Poleg tega je treba upoštevati, da je pristojni organ za 
večino bank v slovenskem bančnem sistemu Evropska centralna banka, ki lahko v zvezi z obravnavo 
zadevnega finančnega instrumenta izrazi drugačno stališče, kot so ga v tem pismu zavzele strokovne 
službe Banke Slovenije. 

 
V poslovnih bankah, ki bodo s SID banko sklenile pogodbo o udeležbi brez financiranja v okviru 
izvajanja zadevnega finančnega instrumenta, se s portfeljsko garancijo zavarovani del posameznega 
upravičenega kredita po navedeni pogodbi za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno  tveganje 
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po standardiziranem pristopu ob izpolnjevanju splošnih načel za priznavanje učinka tehnik za 
zmanjševanje kreditnega tveganja in načel glede primernosti tehnik za zmanjševanje kreditnega 
tveganja ter minimalnih zahtev za primerna jamstva iz poglavja 4 naslova II dela 3 Uredbe CRR (členi 
193, 194, 213, 214 in 215) obravnava kot izpostavljenost, zavarovana s posrednim jamstvom 
Republike Slovenije, in se tehta v skladu s pravili iz 114. člena Uredbe CRR, ki veljajo za 
izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank. 

 
Podlago za takšno obravnavo po našem mnenju ne predstavlja zgolj dejstvo, da v skladu s 13. členom 
Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Republika Slovenija kot edini delničar 
nepreklicno in neomejeno odgovarja za obveznosti SID banke iz poslov, sklenjenih pri izvajanju 
dejavnosti iz 11. in 12. člena ZSIRB (med katere sodi tudi izdajanje zadevnih garancij), temveč tudi 
dejstvo, da bo portfeljska garancija krita s sredstvi EKP, ki jih bo SID banka za ta namen prejela od 
Sklada skladov oz. Republike Slovenije v obliki namenskega depozita (kredita). To pomeni, da bo 
nosilec kreditnega tveganja nevračila sredstev EKP v Sklad skladov iz naslova unovčenih portfeljskih 
garancij oziroma izgub ob izterjavi z izplačilom garancij povezanih regresnih zahtevkov do končnih 
prejemnikov Republika Slovenija. 

 
Strokovne službe Banke Slovenije sicer izražajo pomisleke glede izpolnjevanja zahtev za primerna 
posredna jamstva iz členov 213(1)(c) (tj. zlasti ne gre za pogodbeno, ampak zakonsko podlago, ki se 
lahko enostransko spremeni oz. prekliče) in 215(1)(a) Uredbe CRR (vprašanje pravočasne zahteve 
plačila in nepogojenosti plačila), saj gre za preseganje jezikovne razlage navedenih določb Uredbe 
CRR, vendar vseeno menimo, da so te zahteve gledano z vsebinskega vidika (namena) oz. z vidika 
posledic in učinkov zadevnega jamstva na zmanjševanje kreditnega tveganja v bankah izpolnjene. 

 
Mnenje lahko posredujete bankam, ki bodo prejemnice garancijske kvote. 

Lep pozdrav, 

 
 

Primož Dolenc 
namestnik guvernerja 
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