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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Pregled okvira 
za sanacijo 
in reševanje 
Vaša banka si lahko s preudarim načrtom sanacije opomore 
od stresnih razmer ter se izogne reševanju pod nadzorom 

regulatorja. 

Direktiva o sanaciji in reševanju bank (DSRB) 

Odstopanje 
od mejnih 
vrednosti 

Stresne 

razmere 
Reševanje 

Načrt sanacije 

• Načrt sanacije je načrt za 

podaljšanje zmožnosti 

podjetja, da še naprej 

posluje. 

• Načrt razvije, 

poseduje in izvaja 

uprava. 

• Načrt vsebuje nabor 

ukrepov, za katere se 

lahko uprava odloči v 

stresnem scenariju, da 

izboljša kapital in/ali 

likvidnostni položaj 

skupine. 

• Upoštevati je treba tako 

idiosinkratične kot tudi 

tržne stresne scenarije. 

• Potreben je razvoj 

okvirja sprožilcev in 

kazalnikov. 

Pot k reševanju 

• Če predlagane možnosti 

sanacije ne zadostujejo, 

skupina verjetno ne bo 

uspešno prestala 

stresnih razmer in bo 

podvržena reševanju. 

• Organ za reševanje bo 

prevzel nadzor nad skupino 

in jo poskušal stabilizirati z 

uporabo razpoložljivih 

zakonsko predpisanih 

instrumentov. Te možnosti 

vključujejo pooblastila za 

prodajo in/ali prenos delov 

skupine tretjim osebam. 

Paket za reševanje 

• Paket za reševanje vsebuje 

podatke in informacije, ki 

oblasti seznanjajo s tem, 

kako naj rešujejo skupino. 

Paket oblastem zagotavlja 

informacije, potrebne za 

upravljanje banke po 

njenem propadu. 

• Paket za reševanje mora 

vključevati podrobno 

tehnično analizo 

komercialnih in poslovnih 

dejavnosti skupine. 

Nekomu, ki ni seznanjen z 

vsakodnevnim 

upravljanjem skupine, 

osvetljuje poslovanje 

skupine. 

• Paket mora tudi 

opredeljevati 

soodvisnosti, ki obstajajo 

v skupini, in pojasnjevati, 

kako lahko te 

soodvisnosti ovirajo 

oblasti pri uporabi 

razpoložljivih 

instrumentov za 

reševanje skupine ter pri 

uspešnem izvajanju 

odločitev v zelo kratkem 

časovnem okviru. 
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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Deloittov večfazni 
pristop k načrtovanju 
sanacije 
S sistematičnim vodnikom in jasno zastavljeno strategijo lahko 

učinkovito razvijate možnosti za svojo sanacijo ter poročate o njih. 

1. faza 

2. faza 3. faza 4. faza 

Cilji 

• Opredelitev obsega in 

vsebine načrta sanacije v 

skladu z regulatornimi 

zahtevami. 

• Razvoj upravljavske 

strukture projekta in 

priprava projektnega 

načrta (glej 4. str.). 

• Opredelitev podatkov in 

informacij, ki jih je treba 

zbrati. 

• Izvedba delavnic s 

ključnimi deležniki. 

• Priprava širšega seznama 

možnosti sanacije (glej 6. 

in 7. str.). 

Cilji 

• Izvedba kritičnega pregleda 

za zoženje seznama 

možnosti, podrobnejši 

razvoj ene možnosti in 

razvoj preostalih možnosti 

po predlogi prve. 

• Priprava kazalnikov 

zgodnjega opozarjanja 

(Early Warning Indicators 

– EWI), sprožilcev in 

postopkov stopnjevanja 

(glej 8. str.). 

• Opredelitev stresnih 

scenarijev in morebitnih 

ovir pri različnih možnostih 

sanacije ter načrtovanje in 

izvedba omilitvenih 

ukrepov (glej 6. in 7. str.). 

• Potrditev načrta sanacije 

in njegova vključitev v 

obstoječe prakse 

upravljanja s tveganji. 

Cilji 

• Priprava osnutka načrta 

sanacije, ki zajema 

naslednja ključna 

področja (glej 9. str.): 

 

– vodstveni povzetek, 

– vključitev v obstoječe 

postopke, 

– izvedba načrta, 

– možnosti sanacije. 

Cilji 

• Popolna analiza vseh 

možnosti sanacije. 

• Priprava osnutka. 

• Predložitev osnutka odboru 

v odobritev in 
potrditev. 

• Priprava končnega osnutka 

in njegova predložitev 

regulatorjem. 

Glavni rezultati 

• Osnutek načrta sanacije s 

podrobnim opisom 

možnih ukrepov. 

• Podatkovna knjiga 

s ključnimi 

predpostavkami in 

izračuni. 

Glavni rezultati 

• Končni načrt 
sanacije. 

Glavni rezultati 

• Širši seznam vseh 

možnosti sanacije, 

pripravljen na 

delavnicah z deležniki. 

Glavni rezultati 

• Sprejet in urejen 

seznam možnosti 

sanacije. 

• Osnutek EWI, sprožilcev 

in mejnih vrednosti za 

sanacijo. 
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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Naša metodologija 
Deloitte bo pripravil pregled možnosti za vašo sanacijo glede na 
možne stresne razmere, določil kazalnike in vam pomagal odpraviti 
morebitne vrzeli, ki vas lahko izpostavijo tveganjem. 

Priprava 

načrta 

Preverjanje 
načrta 

Možnosti 

sanacije Scenariji 

Priprava  načrta 

Možnosti sanacije 

• „Meni“ možnih ukrepov za odzivanje 

na različne okoliščine. 

• Ukrepi morajo pomembno vplivati 

na redno poslovanje organizacije. 

• Npr.: zunanja dokapitalizacija, 

prodaja odvisne družbe itd. 

Preverjanje načrta 

Scenariji 

• Pri načrtu je treba preveriti, ali 

oblikovani kazalniki in možnosti 

sanacije ustrezajo različnim stresnim 

scenarijem. 

• Preveriti je treba, ali so EWI, sprožilci 

in možnosti sanacije ustrezni glede na 

različne scenarije in njihove vplive. 

• Prepričati se moramo, da lahko 

kazalniki identificirajo scenarije in da 

lahko z zastavljenimi možnostmi 

saniramo organizacijo. 

• Scenariji morajo zajemati naslednje 

vrste stresnih razmer (tako tistih, ki 

se odvijajo počasi, kot tudi tistih, ki 

se odvijajo hitro): 

 

1. idiosinkratične, 

2. sistemske in 

3. kombinacija obojih. 
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Upravljanje 

• Imenovanje ključnih oseb, 

odgovornih za nadzor kazalnikov in 

posodabljanje načrta. 

• Imenovanje odgovornih oseb in 

potrebnih postopkov (npr. 

obvestitev ekipe za upravljanje 

sanacije), ko pride do odstopanja od 

mejnih vrednosti kazalnikov, ter 

določitev termina za aktiviranje 

načrta sanacije. 

• Upoštevati je treba trenutno 

strukturo in okvire upravljanja s 

tveganji. 

Kazalniki 

• Kvalitativni in kvantitativni kazalniki. 

• Treba je nazorno opisati, kako 

vzajemno delujejo z obstoječimi 

postopki upravljanja. 

• Niso povezani s konkretnimi 
možnostmi sanacije. 

   

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

                 Kazalniki  
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Upravljanje 



Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Upravljanje v zvezi 
z načrtom sanacije 
Deloitte vam bo pomagal vključiti postopek načrtovanja sanacije v druge 
postopke upravljanja vaše banke. 

Načrtovanje sanacije je 

treba vključiti v obstoječe 

postopke poslovanja in ga 

uskladiti z regulatornimi 

zahtevami ter zahtevami 

glede upravljanja s 

tveganji. 

Propad Običajno poslovanje 

Druge 
regulatorne 
zahteve in 
obstoječi 

načrti 
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Poslovni načrt 

 

 ICAAP 
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Krizni načrt financiranja 
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Načrt sanacije 



Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Vzpostaviti je treba postopek 

za redno posodabljanje 

načrta (vsaj enkrat letno), 

organizacijska struktura in 

možnosti sanacije pa morajo 

biti prilagodljive za morebitne 

spremembe. 

Upravni 
odbor    

Izvršni 
svet    

Finančni 

direktor 

Kazalniki    

5 

  

Forumi za spremljanje tveganj pri 

običajnem poslovanju 

ALCO      Zakladnica Finance 

 

       Sanacijski odbor 

Kadrovska služba, IT, poslovne 

finance, služba za pravne zadeve 

in skladnost z zakonodajo, 

finančni oddelek, oddelek za 

poslovanje 
  

         Neizvršni direktorji 

Kreditni odbor, revizijska 

komisija, ALCO 

 

 



Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Razvoj možnosti 
sanacije 
Postopek opredeljevanja, vrednotenja in izbire 

možnosti za vašo sanacijo v petih fazah 

1 
Priprava širšega seznama možnosti 

• Pregled obstoječe dokumentacije, vključno z ICAAP, ILAAP in kriznim načrtom financiranja. 

• Ugotavljanje ustreznosti opredeljenih možnosti sanacije s pomočjo primerjave z drugimi organizacijami. 

• Iskanje zamisli s strokovnjaki za poslovanje in strokovnjaki za posamezne funkcije za pripravo širšega 

seznama možnosti. 

2 
Kritičen pregled seznama za zoženje seznama možnosti 

• Nadaljnja razprava s strokovnjaki za ugotavljanje izvedljivosti in učinkov opredeljenih možnosti sanacije. 

• Izločitev nerelevantnih oz. neizvedljivih možnosti. 

• Priprava ožjega seznama možnosti. 

3 
Razvoj meril za potrditev ožjega seznama 

• Priprava meril za ovrednotenje ožjega seznama možnosti. 

• Ugotavljanje finančnih in nefinančnih učinkov možnosti ter njihove izvedljivosti. 

• Vrednotenje vsake možnosti glede na oblikovana merila in ob opiranju na statistiko ter 
ponoven pregled ožjega seznama možnosti. 

4 
Podrobnejši razvoj izbrane možnosti 

• Izbira možnosti z ožjega seznama in podrobnejša razdelava te možnosti; predvsem njenih 

učinkov, kredibilnosti ter izvedbe. 

• Predstavitev podrobneje razvite možnosti usmerjevalnemu odboru ali podobnemu organu in 
regulatorjem. 

• Podrobnejši razvoj preostalih možnosti po predlogi prve. 

5 
Razvoj preostalih možnosti 

• Po predlogi prve razdelane možnosti podrobneje razvijemo še preostale možnosti sanacije. 
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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Možnosti sanacije morajo 
biti konkretne in ponujati 
izvedljive ukrepe za 
sanacijo vaše banke po 
stresnih razmerah 

Primeri možnosti sanacije 

1. Zunanja dokapitalizacija. 

2. Likvidacija sredstev, odvisnih 

družb, poslovnih enot ali celotne 

ustanove. 

3. Prostovoljno prestrukturiranje 
obveznosti. 

4. Zmanjšanje bilance stanja. 

5. Izboljšanje likvidnostnega položaja. 

Vsebina 
Za vsako opredeljeno možnost sanacije 

boste morali dokumentirati naslednje: 

• splošen opis možnosti, 

• morebitne ovire pri 

izvajanju možnosti in 

• naslednje analize: 

 

1. ocena učinkov, 

2. ocena tveganj, 

3. postopek odločanja, 

4. krizni načrt poslovanja, 

5. komunikacijski načrt, 

6. upravljanje z informacijami. 

Izbirna merila 
Možnosti sanacije lahko opredelite 

s pomočjo šestih izbirnih meril: 

• časovni okvir izvedbe, 

• izvedljivost, 

• kredibilnost, 

• relevantnost, 

• raznolikost, 

• strategija. 
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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Določanje kvalitativnih in 
kvantitativnih kazalnikov 
Skupina mora pri določanju kvalitativnih in kvantitativnih 
kazalnikov, ki opozarjajo na stresne razmere, upoštevati svojo 
plačilno sposobnost in likvidnost ter tržne razmere. 

Razlika med EWI in sprožilci 

• EWI so preventivne 

narave – vnaprej 

opozarjajo na 

morebitno aktiviranje 

sprožilcev. 

• Vsako odstopanje od 

mejnih vrednosti EWI še ne 

pomeni nujno, da skupino 

čakajo stresne razmere, 

vendar je takšnim 

odstopanjem treba 

posvetiti posebno pozornost 

ter jih natančno spremljati. 

• Sprožilci so kvantitativni in 

kvalitativni kazalniki 

nastopa morebitne krize in 

nanje se je treba 

nemudoma odzvati. 

• Sprožilci so resnejše narave 

kot EWI, čeprav spadajo v 

enako skupino ukrepov. 

• Sprožilci lahko 

privedejo do 

aktiviranja načrta 

sanacije skupine. 

• Namen upravljanja v zvezi z načrtom sanacije je opredelitev 

vplivov kakršnih koli odstopanj od mejnih vrednosti. 

• Za kateri koli kazalnik, npr. za kapital prvega reda, se lahko 

določi mejna vrednost EWI in mejna vrednost sprožilca. V 

obeh primerih lahko stopnjujemo ukrepe oziroma vanje 

vključimo ustrezen odbor za upravljanje. 

• Za kateri koli kazalnik lahko določimo dve mejni 

vrednosti – eno za idiosinkratične in eno za sistemske. 
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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Opredeljevanje stresnih 

scenarijev pri načrtovanju 

sanacije 
Kvantitativni sprožilci se osredinjajo na obseg oz. hitrost sprememb 

različnih sestavin stresnih scenarijev. 

 

 

 

Opredelitev značilnosti 

• Odbor za finančno stabilnost (FSB) v 

zvezi z oblikovanjem različnih stresnih 

scenarijev pri načrtovanju sanacije 

navaja, da morajo scenariji 

obravnavati razmere, ki banko skoraj 

pripeljejo do propada, ne pa razmer, 

ki jo dejansko pripeljejo do propada ali 

do reševanja. 

• Scenariji morajo biti dovolj resni in 
verjetni, 

da pomembno vplivajo na banko oz. 
njeno plačilno sposobnost, likvidnost, 
financiranje ter neprekinjeno 
poslovanje. 

• Scenariji morajo biti dovolj resni, da 

preizkušajo kazalnike banke. Ob tem, 

ko se stresne razmere stopnjujejo, naj 

bi uprava izmerila ocenjeni vpliv 

scenarija na kazalnike. V tem času se 

lahko odloči, kdaj in kateri ukrep ali 

ukrepe izvesti, da ti čim bolj 

pripomorejo k sanaciji banke.  

Zaporedje ukrepov sanacije je zelo 

odvisno od časovnega okvira izvedbe 

posamezne možnosti in od prioritet, ki 

jih zastavi uprava glede na okoliščine 

določenega scenarija. 

Seznam predlaganih vrst scenarijev: 

Idiosinkratični 

• Notranje prevare. 

• Kriza ugleda. 

• Hude izgube v ključnih družbah. 

• Odtujitev odvisne družbe. 

• Znižanje bonitetne ocene. 

• Povečane zahteve glede zavarovanj. 

• Propad pomembne nasprotne 

stranke v družbi skupine. 

Sistemski 

• Državna dolžniška kriza. 

• Kreditna kriza. 

• Nepremičninska kriza. 

• Evrska kriza. 

• Zaprtje grosističnih trgov 
financiranja. 

• Naravna katastrofa. 

• Padec cen blaga. 
Vrste scenarijev 

 
Dober načrt sanacije bi moral 

obravnavati tri do šest stresnih 

scenarijev. Ti scenariji so: 

1. sistemski (tržni), 

2. idiosinkratični (sistemski) in 

3. kombinacija obojih (npr. 

kombinacija sistemskih 

scenarijev s konkretnimi 

makroekonomskimi dejavniki 

tveganja). 

Drugi 

• Scenarij za regulatorne stresne 
razmere. 
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Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Uporaba stresnih scenarijev 
Učinkovito ocenjevanje morebitnih vplivov vsakega scenarija. 

Potem ko banka oblikuje svoje stresne 

scenarije, mora določiti vpliv vsakega 

scenarija na plačilno sposobnost, 

likvidnost, financiranje in 

dobičkonosnost banke. 

Vpliv vsakega scenarija lahko 

ocenjujemo z uporabo dveh 

metodologij: 

1. makroekonomsko modeliranje, 

2. strokovna ocena in pretekle 

izkušnje. 
Kazalnike banke je treba preveriti 

glede na stresne scenarije in na 

količinsko opredeljene vplive teh 

scenarijev. Uprava lahko tako lažje 

ugotovi, kdaj kazalniki opozarjajo na 

razvoj stresnih razmer. 

Spodnji diagram opisuje postopek 

ocenjevanja vpliva vsakega stresnega 

scenarija: 

Scenariji morajo 

imeti poudarek na 

dejavnikih tveganja 

banke 

Vsak scenarij naj 

zajema več 

predpostavk/vplivov 

Metodologiji za 

ocenjevanje vpliva 

vsakega scenarija 
Vpliv 
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Kombinirani 

• Notranje prevare 

in državna 

dolžniška kriza 

Idiosinkratični 

• Notranja prevara 

• Propad 

odvisne 

družbe 

• Neplačilo s strani 

pomembne 
stranke ali izguba 
tržnega deleža 

Poslovanje 
Vpliv na 

plačilno sposobnost 

Porast slabih posojil, 

velike rezervacije za 

kreditne izgube, 

poslovne izgube, 

popravki finančnih 

naložb, znižanje 

poslovnega izida, 

kriza ugleda, kazni, 

razdolževanje 

kreditov 

Financiranje 

Likvidnost 
Strokovna ocena 

in pretekle 

izkušnje 

Plačilna sposobnost 

IPI Makroeko-

nomsko 

modeliranje 

Vpliv na 

likvidnost 

Večja razpršenost 

instrumentov 

zamenjave 

kreditnega 

tveganja, zahteve 

glede zavarovanj 

Sistemski 

• Državna  

dolžniška 

kriza 

• Pomembno 

povečanje 

politike obrestnih 

mer v EU 

• Razpad 

evrskega 

območja 

 



Deloittov pristop k načrtovanju sanacije 

Struktura vašega 
načrta sanacije 
Poročilo mora biti jasno, izvedljivo, raznoliko in v skladu z 
regulatornimi zahtevami. 

Del 

načrta 

Pregled vsebine 

1
. 

Vodstveni 

povzetek 

Ta del obravnava tudi upravljanje v zvezi z načrtom sanacije: 

1. Imenovanje osebja za izvedbo vodstvenih 

pregledov. 

2. Razvoj protokola za potrditev načrta. 

3. Vzpostavitev dialoga z regulatorjem. 

4. Izčrpen povzetek načrta. 

5. Glavne ugotovitve. 

6. Spremljanje in posodabljanje načrta sanacije. 

7. Morebitna dejanja po zadnji posodobitvi. 

2. Vključitev 

načrta v 

obstoječe 

postopke 

Ta del pojasnjuje vključitev načrta sanacije v okvir upravljanja s tveganji: 

• Priprava širšega seznama možnih ukrepov 
sanacije. 

• Opredelitev obsega in vsebine načrta sanacije 

v skladu z regulatornimi zahtevami. 

• Analiza poslovnega modela banke (vključno s 

strukturo skupine, glavnimi poslovnimi področji 

in povzetkom finančnih podatkov o ustanovi). 

• Analiza glavnih jurisdikcij. 

• Trenutni postopki spremljanja in načrtovanja v 

družbi. Navedba kriznih načrtov financiranja, 

ICAAP, ILAAP in drugih pomembnih podatkov za 

upravljanje. 

• Pogoji za izvedbo načrta sanacije in njihova 

združljivost z regulatornimi zahtevami ter 

zahtevami glede upravljanja s tveganji. 

3. Izvedba načrta Ta del opredeljuje predpostavke, scenarije, sprožilce, povezane zgodnje opozorilne signale ter 

mejne vrednosti: 

• Pregled trenutnih glavnih ukrepov banke za 
zagotavljanje kapitala, likvidnosti 

in dobičkonosnosti. 

• Opredelitev stresnih scenarijev in ocena 

njihovega vpliva na likvidnost, financiranje, 

dobičkonosnost ter poslovanje skupine. 

• Določitev sprožilcev na podlagi obstoječih 

ukrepov in razprava o ustreznih zgodnjih 

opozorilnih signalih ter mejnih vrednostih za 

banko. Sprožilci in mejne vrednosti morajo biti 

tako kvantitativne kot tudi kvalitativne narave. 

• Preverba ustreznosti sprožilcev in mejnih 

vrednosti glede na oblikovane stresne 

scenarije. 

4. Možnosti 

sanacije 

Ta del obsega podrobnosti glede možnosti 

sanacije: 

• Ožji seznam možnih omilitvenih ukrepov v 

stresnih razmerah. 

• Finančni in nefinančni učinki vsake možnostI 
sanacije. 

• Ovire pri izvajanju možnosti sanacije, ki lahko 

zahtevajo predhodno ukrepanje. 

• Razvoj komunikacijskega načrta 

in strategij za ukrepanje ob nepredvidenih 
dogodkih. 

• Rezultati testiranja in preverjanja ustreznosti 

možnosti sanacije glede na posamezne 

stresne scenarije. 

• Pri razvoju možnosti sanacije bodo upoštevane tudi 

odtujitve, kot je navedeno zgoraj. 

• Spremljanje in iskanje področij za izboljšavo. 
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