
IZJAVA ZA JAVNOST 
 

 

Izpostavljenost bank iz naslova posojil v CHF oz. z valutno klavzulo vezano na CHF 

 

Delež posojil v CHF oz. indeksiranih na CHF v vseh posojilih nebančnemu sektorju (NBS) je 

novembra 2014 dosegel 3,9% oz. 1.037 mio EUR. Od tega so 75% vseh posojil predstavljala posojila 

sektorja gospodinjstev, medtem, ko je sektor nefinančnih družb (NFD) imel slabih 8% vseh posojil v 

CHF.  

Skupni znesek posojil v CHF celotnega nebančnega sektorja se zmanjšuje od leta 2008, ko je dosegel 

najvišjo vrednost 2.404 mio EUR. Enak trend velja tudi za sektor gospodinjstev. Najvišji nominalni 

znesek posojil v CHF so gospodinjstva dosegla v letu 2008, in sicer 1.426 mio EUR, od tega so 79% 

predstavljala stanovanjska posojila. Do konca leta 2014 se je ta znesek znižal na 784 mio EUR, delež 

stanovanjskih posojil pa se je povečal na 94%. Glavnina izpostavljenosti v CHF je vezana na tri banke, 

katerih skupni delež znaša 70% celotne izpostavljenosti v CHF.   

 

Tabela: Nominalni znesek posojil v CHF najetih pri bankah v RS po sektorjih v mio EUR ter delež 

posojil v CHF med vsemi posojili po sektorjih v odstotkih.  

 

  

NBS NFD DFO Država Gospodinjstva Stanovanjska 

Stanje v mio EUR 

31.12.2004 159,8 95,5 15,4 1,2 47,8 31,8 

31.12.2005 443,2 181,0 22,2 6,2 233,8 173,8 

31.12.2006 922,0 310,3 65,9 8,1 537,7 402,1 

31.12.2007 1984,6 783,5 168,2 7,4 1025,4 769,6 

31.12.2008 2403,8 743,6 226,6 7,4 1426,2 1125,8 

31.12.2009 1891,4 464,8 173,3 6,4 1246,9 1034,9 

31.12.2010 1868,1 429,5 134,4 6,0 1298,2 1128,4 

31.12.2011 1588,0 288,5 130,5 5,5 1163,6 1031,8 

31.12.2012 1346,4 227,4 93,4 4,8 1020,9 923,8 

31.12.2013 1118,6 151,9 81,1 4,0 881,6 809,5 

31.12.2014 1036,7 103,7 145,6 3,4 784,0 734,3 

  Delež v vseh posojilih posameznega sektorja v % 

31.12.2004 1,2% 1,1% 2,8% 0,2% 1,5% 4,0% 

31.12.2005 2,6% 1,7% 2,6% 0,9% 5,7% 12,9% 

31.12.2006 4,2% 2,4% 4,2% 1,4% 10,4% 20,9% 

31.12.2007 7,0% 4,2% 6,8% 1,6% 15,4% 29,3% 

31.12.2008 7,0% 3,4% 7,1% 1,4% 18,7% 33,6% 

31.12.2009 5,4% 2,1% 5,7% 0,9% 15,3% 26,8% 

31.12.2010 5,0% 1,9% 4,5% 0,5% 13,9% 23,3% 

31.12.2011 4,3% 1,3% 4,6% 0,4% 12,3% 19,9% 

31.12.2012 3,8% 1,1% 3,5% 0,3% 11,0% 17,5% 

31.12.2013 3,6% 1,0% 3,8% 0,2% 9,9% 15,2% 

31.12.2014 3,9% 0,8% 9,0% 0,2% 8,9% 13,7% 

 

 

 

V strukturi vseh posojil, najetih v CHF (oz. nominiranih v CHF), se je delež posojil gospodinjstvom 

večal vse do leta 2013, ko je dosegel 79% vseh posojil v CHF. Ta delež se je torej večal tudi po letu 

2008, ko je bil sicer dosežen najvišji absolutni znesek CHF posojil gospodinjstvom (1.426 mio EUR), 



kar je predvsem posledica relativno daljše ročnosti stanovanjskih posojil v primerjavi z ročnostjo 

posojil v CHF, ki so jih najemala podjetja. Posledično so se od leta 2008 posojila v CHF, odobrena 

nefinančnim družbam, zmanjševala hitreje kot posojila v CHF, odobrena gospodinjstvom.  

 

Delež nedonosnih terjatev v segmentu stanovanjskih posojil je zelo nizek, kar kaže, da se tveganje 

povečanega bremena odplačil zaradi apreciacije CHF ni realiziralo, banke pa imajo tovrstne terjatve 

tudi zavarovane s kupljenimi nepremičninami. Kreditno tveganje stanovanjskih posojil v CHF je celo 

nekoliko nižje od tveganja vseh stanovanjskih posojil, saj znaša odstotek rezervacij na prvih 2,16%,  

med tem ko znaša odstotek rezervacij na vseh stanovanjskih posojilih 2,4%.  

 

 

Tveganje bank 

 

Banka mora pri poslovanju spoštovati pravila o obvladovanju tveganj, med katera sodijo tudi  finančna 

tveganja, ki vključujejo tečajno, obrestno ter likvidnostno tveganje. Tako mora banka v primeru, ko 

ima naložbe v tuji valuti (npr. CHF) ali ko ima naložbe v domači valuti z valutno klavzulo vezane na 

gibanje tečaja tuje valute, zagotoviti tudi financiranje v tej valuti. Za upravljanje finančnih tveganj si 

banke pomagajo tudi z izvedenimi finančnimi instrumenti, predvsem z valutno in obrestno zamenjavo, 

ter tako zapirajo svoje valutno tveganje, v kolikor pa imajo banke odprto valutno pozicijo pa morajo 

za ta namen zagotavljati dodaten kapital. Zaradi teh specifik predstavljajo naložbe v tujih valutah 

manjši del kreditnega portfelja bank in so jih v večji meri uporabljale predvsem hčerinske banke s 

tujim lastništvom in večje banke z domačim kapitalom, ki so sposobne uravnavati tovrstna tveganja.  

  

Poleg omenjenih tveganj je Banka Slovenije v okviru pristojnosti nadzora v preteklosti banke 

opozarjala predvsem na kreditno tveganje, ki izhaja iz valutne neusklajenosti kreditojemalcev. V 

večini primerov namreč najemniki kreditov v tuji valuti nimajo prihodkov v tej valuti in so se za tako 

zadolžitev odločali zaradi v času najema nižjih obrestnih mer, vezanih na posojila v CHF, in 

posledično nižjih obrokov. 

Banka Slovenije je z opozorili bankam posredno vplivala na poslovno politiko bank s ciljem tudi 

zaščite kreditojemalcev. Nikakor se ne more Banki Slovenije pripisovati odgovornosti za nadzor nad 

prevzemanjem tveganj kreditojemalcev.  

 

Opozorila in aktivnosti Banke Slovenije  

 

Tako je Banka Slovenije je na tveganja zadolževanja z vezavo na vrednost CHF javnost opozarjala že 

leta 2005 v Poročilu o finančni stabilnosti, ki ga je objavila na svoji spletni strani, čeprav je v tem 

letu oz. od začetka leta 2003 prihajalo do depreciacije (izgubljanje vrednosti) švicarskega franka 

nasproti evru. Slednje je spodbujalo komitente k odločitvi najema posojila v švicarskemu franku, saj 

se je tekom leta (anuiteta) znesek obroka posojila obračunanega v evrih znižal. V povzetku poročila je 

bilo izrecno izpostavljeno naslednje: "V preteklem letu se je močno povečala izpostavljenost bank v 

valutni klavzuli, vezani na švicarski frank. To valutno tveganje za banke sicer ne predstavlja večjega 

tveganja, zaradi relativno majhnega obsega le slabe 4% podbilance z valutno klavzulo, vendar pa je 

zaradi relativno visoke volatilnosti tečaja švicarskega franka mogoča realizacija tveganj pri 

komitentih".
1
 

 

Ker se je trend naraščanja kreditiranja v tuji valuti in z njim povezanega tveganja za banke nadaljeval, 

je Banka Slovenije julija 2006 vse banke v Sloveniji na to tveganje posebej opozorila s pismom 

guvernerja njihovim upravam (priloga 1). Pismo bankam vsebuje:  

 opozorilo bankam, da morajo imeti vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem za obvladovanje 

tveganj ki izhajajo iz kreditov v tuji valuti, kreditov vezanih na tujo valuto ter kreditnih 

produktov, ki komitenta izpostavljajo tržnemu tveganju (politika, stalna spremljava in 

merjenje tveganj, limitni sistem, kontrolni mehanizem ipd.); 
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 zahtevo po celovitem informiranju strank o lastnostih produktov, ki jih banka ponuja in 

dokazljivem zavedanju strank, o vseh tveganjih, ki jih tovrstni bančni  produkti nosijo. 

 zahtevo po pravilnem ugotavljanju kreditne sposobnosti komitenta, t.j. upoštevanje vpliva 

tržnih tveganj na kreditno sposobnost komitentov. 

 

V Poročilu o finančni stabilnosti je Banka Slovenije maja 2007 opozorila, da so posojila v CHF ali 

z valutno klavzulo vezano na CHF konec leta 2006 dosegla petino vseh stanovanjskih posojil in s tem 

postala nezanemarljivo potencialno kreditno tveganje tudi za banke v primeru večje apreciacije 

švicarskega franka do evra v prihodnjem dolgoročnem obdobju
2
. Nasprotno seveda da bi se v primeru 

realizacije tega tveganja za banke na drugi strani bistveno izboljšal položaj kreditojemalcev, torej 

ravno nasprotno, kot se je sedaj zgodilo z nezanemarljivim učinkom za posameznega kreditojemalca 

januarja letos. 

 

Zaradi nadaljevanja naraščanja kreditiranja v tuji valuti, zlasti v CHF, je Banka Slovenije decembra 

2007 s pismom guvernerja (priloga2) upravam bank poudarila pričakovanje, da bodo banke zapisano 

v prej omenjenem pismu še naprej upoštevale ter zagotovile dosledno izvajanje v vsakodnevnem 

poslovanju s komitenti. Ob tem je bilo izraženo dodatno pričakovanje, da bodo banke poslovale na 

naslednji način: 

 komitente bodo vedno najprej seznanile s ponudbo v evrih ter na tej osnovi izračunavale 

njihovo kreditno sposobnost; 

 če bi komitent nato, kljub celoviti seznanitvi s tečajnim tveganjem, želel posojilo v tuji valuti 

ali vezati na tujo valuto, bo banka njegovo kreditno sposobnost ocenila upoštevajoč manj 

ugodne pogoje najetja enakega posojila v evrih. Tako ugotovljeni znesek posojila bo 

upoštevala kot najvišji možni znesek posojila v protivrednosti v tuji valuti. 

 

Po dveh navedenih pismih bankam je Banka Slovenije leta 2008 izvedla tematski pregled 

kreditiranja fizičnih oseb v CHF v izbranih bankah. Glavni kriterij izbora bank je bil večji obseg 

kreditov v CHF in njihova rast v zadnjem obdobju. Cilj tematskih pregledov je bil preveriti ali so 

banke priporočila Banke Slovenije, ki so bila podana v pismih bankam, vgradile v svojo poslovno 

politiko, natančneje: 

 ugotoviti izpostavljenost kreditiranja fizičnih oseb v CHF, 

 pregledati proces ocenjevanja kreditne sposobnosti komitentov pri odobravanju kreditov, 

 ugotoviti, ali banka seznani komitenta s tveganji zadolževanja v tuji valuti, 

 ugotoviti, ali  obstaja možnost spremembe valute med trajanjem kredita, ter  

 ugotoviti, kako banke zapirajo valutno izpostavljenost. 

 

V vsaki banki so bile pregledane kreditne mape naključno izbranih komitentov (izbor je bil usmerjen 

na dolgoročne kredite fizičnim osebam v CHF, ki so bili odobreni v času največje rasti v letih 2007 in 

2008), ter preverjeni postopki odobravanja kreditov.  

 

Banke so priporočila Banke Slovenije upoštevale - razen ene banke, pri kateri je Banka Slovenije 

ugotovila povečano kreditno tveganje in je zato banki izdala dodatno nadzorniško pismo in 

ukrep. 

 

Iz pregledanih posojil niso izhajala večja tveganja, saj so bili krediti ustrezno zavarovani s hipotekami 

ali drugimi sistemi zavarovanj, prav tako pa so banke dopuščale komitentom možnost zamenjave 

valute kredita v primeru neugodnih gibanj deviznega tečaja ali obrestne mere. Banke so pred 

podpisom pogodbe predložile komitentu v podpis izjavo, s katero se komitent zavezuje, da je 

seznanjen z vsemi tveganji oziroma so tak člen vključile v kreditno pogodbo. S tem pa Banka 

Slovenije ne izključuje, da v določenih primerih postopki ob sklepanju pogodbe niso potekali na način, 

ki je povzet, saj, kot navedeno zgoraj, Banka Slovenije nadzor izvaja z vpogledom v naključno izbrane 
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kreditne mape. Posebej izpostavljamo, da Banka Slovenije vse do letošnjega januarja v povezavi s 

krediti, odobrenimi v CHF, ni prejela prijav kršitve zakona, ki ureja potrošniške kredite,  

 

Kljub ugotovitvam, da za banke iz pregledanih posojil niso izhajala večja tveganja, je Svet Banke 

Slovenije dal pobudo Združenju bank Slovenije za izdelavo brošure, ki bo seznanjala komitente z 

vsemi značilnostmi in tveganji zadolževanja v tuji valuti. V sodelovanju z Združenjem bank Slovenije 

je bila septembra 2008 izdana zgibanka "Informacija o tveganjih najemanja kreditov v tuji 

valuti". Zgibanka je bila na voljo bančnim komitentom v poslovalnicah in namenjena celovitemu 

seznanjanju potencialnih posojilojemalcev s tveganji in posledicami, ki se lahko pojavijo ob različnih 

gibanjih tečaja tuje valute. 

 

Maja 2008 je Banka Slovenije v sklepnih ugotovitvah Poročila o finančni stabilnosti izpostavila 

nadaljevanje negativnih gibanj: "Vztrajno se nadaljuje tudi rast posojil nominiranih v švicarskih 

frankih. Med stanovanjskimi posojili gospodinjstvom je delež takih posojil presegel trideset odstotkov 

in se še povečuje. V preteklem letu so se za posojila v tuji valuti pogosteje odločala tudi podjetja. 

Prenos takega tečajnega tveganja na komitente je nezaželen s sistemskega vidika, zlasti pri 

dolgoročnih posojilih prebivalstvu…".
3
 

Banka Slovenije je vse ključne ugotovitve poročil o finančni stabilnosti redno predstavljala na 

tiskovnih konferencah in omenjeno publikacijo javno objavljala na svoji spletni strani. 

 

Banka Slovenije je od vključno leta 2009 nadzorovala dajanje kreditov v tuji valuti preko rednih 

bonitetnih pregledov in poročil bank. Junija in julija 2011 je Banka Slovenije v okviru tematskega 

pregleda kreditiranja stanovanjskih posojil v več bankah pregledala tudi implementacijo zahtev v 

zvezi s kreditiranjem v tuji valuti in obseg teh posojil. Po letu 2009 so vse banke, ki so bile vključene 

v pregled, ponudbo kreditov v CHF ukinile in dani krediti so se relativno normalno odplačevali. Obseg 

izpostavljenosti v CHF se je v letu 2010 povečal zaradi apreciacije CHF glede na EUR. Nasproten 

trend v 2011 pa je imel za posledico, da se je obseg kreditov v CHF začel manjšati. 

 

Zaradi nenadne apreciacije CHF je Banka Slovenije avgusta 2011 zahtevala od bank z večjo 

izpostavljenostjo v kreditih s CHF dodatno poročanje. Iz analize poročil izhaja, da so banke: 

 omogočale komitentom spremembo valute bodisi s konverzijo kredita, bodisi z najetjem 

novega kredita v domači valuti, s katerim se odplača stari v CHF; 

 in da je bilo tako konverzij, kot ostalih načinov reševanja (moratorij, podaljšanje roka vračila) 

zelo malo. 

 

Aktivnosti Nadzora bančnega poslovanja po 15. 1. 2015 

 

Banka Slovenije je po spremembi tečaja EUR/CHF 15. 1. 2015 izvedla več aktivnosti kot so: ad hoc 

poizvedbe glede problematike posojil v CHF in posebno poročanje bank z večjimi izpostavljenostmi iz 

naslova CHF.  

 

Zaradi dodatnih tveganj, ki izhajajo iz znižanja vrednosti evra nasproti švicarskemu franku, je Banka 

Slovenije 4. 2. 2015 na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije vsem bankam, hranilnicam in 

podružnicam posredovala dopis z namenom doslednega spremljanja in zaznavanja tveganj, ki izhajajo 

iz kreditov v tuji valuti, in vzpostavila zahtevo po dodatnem mesečnem poročanju o spremembah v 

povezavi s kreditnimi pogodbami v CHF. Banke "Poročilo o spremembah v kreditnih pogodbah, 

vezanih ali nominiranih v švicarskih frankih (CHF)" pošiljajo mesečno.  

 

V poročilu banke navajajo aktivnosti, izvedene po spremembi tečaja. Banke so komitentom ponudile 

spremembo valute kredita iz CHF v EUR, predčasno odplačilo posojila v celoti, predčasno odplačilo 

posojila z novim kreditom v EUR, podaljšanje roka odplačila, začasno prekinitev odplačevanja 

posojila (moratorij) ter v posameznih primerih druge aktivnosti. Po objavi spremembe tečaja so 
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komitenti v večjem obsegu poizvedovali po možnostih spremembe pogojev posojila, vendar k dejanski 

spremembi še niso pristopili. 

 

Konec leta 2014 je imelo iz sektorja gospodarskih družb posojilo nominirano v CHF 296 komitentov. 

Do konca januarja so banke prejele 14 zahtevkov za spremembo posojilne pogodbe ter odobrile 5 

zahtevkov, saj se komitenti potem niso odločili za podpis novih pogodb, ki so v večini primerov  

določale spremembo valute posojila iz CHF v EUR ter predčasno odplačilo posojila.  

 

Iz sektorja prebivalstva je imelo konec leta 2014 posojilne pogodbe v CHF 16.002 komitentov. 

Zahtevek za spremembo pogodbe je posredoval 901 komitent, banke pa so odobrile 726 sprememb. 

Večinoma so se komitenti odločili za predčasno poplačilo posojila ter spremembo valute posojila iz 

CHF v EUR, del pa jih je za poplačilo kredita, nominiranega v CHF, najel novo posojilo v domači 

valuti. Del posredovanih zahtevkov je bil v obdobju poročanja še v obravnavi, zato število odobrenih 

sprememb odstopa od števila posredovanih zahtevkov. 

 

Banka Slovenije je po 15. 1. 2015 prejela več pisem na temo potrošniških kreditov, v katerih stranke 

prosijo za dodatna pojasnila, iščejo pomoč v težavah oziroma izražajo ogorčenje in predlagajo 

ukrepanje (npr. fiksiranje tečaja EUR/CHF). Vseh pisem zaradi splošnosti ni možno opredeliti kot 

pritožbe.   

 

Vprašanja so se nanašala na: 

 ali se bo tečaj EUR/CHF še spreminjal 

 ali jim svetujemo, da opravijo konverzije kreditov 

 kakšni bodo ukrepi države in Banke Slovenije  

 zakaj banka ni dovolila ali ne dovoli konverzije 

 na kateri dan je treba opraviti konverzijo in kateri tečaj se pri konverziji uporabi 

 ali so morali biti obveščeni o tveganjih v zvezi s spremembo valute pri sklepanju kreditnih 

pogodb 

 kakšen je vrstni red odplačila kredita in zakaj imajo še tako veliko glavnice za odplačat 

 ali so tudi banke izpostavljene valutnemu tveganju in ali so se pred tem zavarovale, ter zakaj 

njim ni bilo ponujeno zavarovanje 

 zavajanje pri sklepanju kreditnih pogodb. 

 

Do konca februarja 2015 je bilo 19 pisem direktno naslovljenih na Banko Slovenije, 7 pisem pa je 

odstopil Urad predsednika države, pri čemer se je ena od strank hkrati obrnila tudi direktno na Banko 

Slovenije, 2 zadevi pa nam je v reševanje odstopil Tržni inšpektorat RS.  

 

Banka Slovenije je na vprašanja v večini primerov že odgovorila, predvsem na vprašanja, glede 

katerih je mogoče odgovoriti brez dodatnih preverjanj pri sami banki, t.j. na podlagi splošnih 

podatkov, s katerimi razpolaga. Tako je Banka Slovenije na 15 pisem že odgovorila, pri čemer je v 4 

primerih potrebno bolj natančno obravnavanje. V 1 primeru je banka pozvala tudi banko, da se 

opredeli do pritožbe.  

 

V zvezi z dilemami in vprašanji v zvezi s krediti v CHF je Banka Slovenije pripravila pojasnila 

(pogosta vprašanja in odgovori), ki jih lahko najdete na spletnih straneh v zavihku Informacije za 

potrošnike, ostala vprašanja pa lahko potrošniki postavijo preko kontaktnega obrazca, namenjenega 

informacijam potrošnikom. Banka Slovenije bo vsako zadevo obravnavala in tudi odgovorila na 

vprašanja.  
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Priloga 2 

 



 



 


