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MANDAT IN PRISTOJNOSTI BANKE SLOVENIJE

Evrosistem

Cilji

Status in naloge
Svet ECB

Evropski sistem
centralnih bank

Pravni okvir
delovanja

Evropski odbor
za sistemska
tveganja (ESRB)

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije, ki kot del Evrosistema odgovorno
oblikuje in uresničuje odločitve Sveta Evropske centralne banke (ECB). Zavzema se za
skupne strateške cilje Evrosistema in v tem okviru oblikuje svoje temeljne cilje.
Poglavitni cilj vseh, ki sodelujemo v Evrosistemu, je ohranjati cenovno stabilnost v skupno
korist vseh nas. Skupaj varujemo tudi finančno stabilnost in krepimo evropsko finančno
integracijo.
Banka Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki je bila ustanovljena z Zakonom o Banki
Slovenije 25. junija 1991.
Banka Slovenije kot članica Evrosistema uresničuje svoje poslanstvo in naloge v okviru
Sveta ECB, ki ga sestavljajo guvernerji nacionalnih centralnih bank evroobmočja in člani
izvršilnega odbora ECB.
Banka Slovenije deluje tudi kot članica Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), ki ga
sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic Evropske skupnosti.
Predstavniki Banke Slovenije so člani odborov ECB. Temeljna funkcija odborov ECB je
svetovanje Svetu ECB.
V odnosih z nacionalnimi in evropskimi oblastmi dosledno spoštujemo določila Pogodbe o
ustanovitvi Evropske unije in Pogodbe o delovanju Evropske skupnosti ter načelo
neodvisnosti, po katerem se ravnamo pri uresničevanju nalog, opredeljenih v Statutu ESCB
in ECB, ter Zakona o Banki Slovenije.
Banka Slovenije dejavno sodeluje v Evropskem odboru za sistemska tveganja (ESRB), ki je
bil ustanovljen leta 2010. ESRB je del evropskega sistema finančnega nadzora, njegov
namen pa je nadzor finančnega sistema EU. Član odbora, v katerem sodelujejo vsi
nadzorniki finančnega trga (BS, ATVP in AZN), je guverner Banke Slovenije. Evropski
odbor za sistemska tveganja (ESRB) je odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim
sistemom EU ter za preprečevanje in blažitev sistemskih tveganj za finančno stabilnost v
EU, ki so posledica razvoja finančnega sistema. Pri tem upošteva makroekonomski razvoj in
ima nalogo preprečevanja obsežnejših finančnih težav. Poleg tega prispeva k nemotenemu
delovanju notranjega trga in zagotavlja trajnostni prispevek finančnega sektorja h
gospodarski rasti.

Odbor za
finančno
stabilnost

Z vzpostavitvijo Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) in s sprejemom Zakona o
makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, ki velja od konca leta 2013, je Banka
Slovenije prevzela tudi vlogo Sekretariata Odbora za finančno stabilnost v Sloveniji, ki ga
sestavljajo predstavniki Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), Agencije
za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in Ministrstva za finance Republike Slovenije.

Enotni
mehanizem
nadzora

S 15. oktobrom 2013 je Uredba Sveta EU posebne naloge politike bonitetnega nadzora
kreditnih ustanov prenesla na ECB, ki prevzema nadzorne pristojnosti novembra 2014, torej
leto dni po začetku veljavnosti Uredbe o enotnem mehanizmu nadzora (EMN) pod okriljem
ECB. Pristojni nadzorni organ v Sloveniji je Banka Slovenije. S tem je bil del mandata za
nadzor sistemsko pomembnih bank prenesen na EMN, zahteva pa intenzivno in redno
sodelovanje Banke Slovenije.
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Banka Slovenije sodeluje tudi pri uveljavitvi pravnega okvira za sanacijo in reševanje
kreditnih ustanov in investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma reševanja (EMR).
Usmeritve

Učinkovitost in
uspešnost

Pri uresničevanju naših ciljev in izvajanju nalog Banka Slovenije največjo pozornost
posveča verodostojnosti, zaupanju, preglednosti in odgovornosti. Prizadeva si za učinkovito
komuniciranje z državljani Slovenije in Evrope.
Banka Slovenije je predana gospodarnemu upravljanju ter učinkovitemu in uspešnemu
izvajanju nalog, ki so ji zaupane, in sicer v duhu sodelovanja in skupinskega dela. Z
izkušnjami in tudi z izmenjavo znanja si v okviru jasno opredeljenih vlog in odgovornosti
vseh članic Evrosistema prizadeva krepiti skupno identiteto in enotnost delovanja ter
izkoristiti možnosti sinergij.
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VIZIJA
V prihodnost usmerjena in proaktivna centralna banka s predanimi strokovnjaki z visokimi etičnimi standardi, ki
sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju denarne politike v smeri ohranitve cenovne stabilnosti ter skrbijo za nadzor
bank z namenom zagotavljanja stabilnosti finančnega sistema.

CILJI BANKE SLOVENIJE
V obdobju 2015–2020 bo Banka Slovenije uresničila naslednje temeljne cilje:

I.
II.

okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema,
poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter pravočasno
sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov,

III.

prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU,

IV.

uspešno ter učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno organizacijo in z
motiviranimi sodelavci,

V.

večji ugled in zaupanje javnosti.
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URESNIČEVANJE CILJEV BANKE SLOVENIJE
1. Okrepljen nadzor bančnega in finančnega sistema
Enotni
mehanizem
nadzora

Banka Slovenije skupaj z Vlado Republike Slovenije skrbi za finančno stabilnost v
Sloveniji in podpira prizadevanja za finančno stabilnost na celotnem evroobmočju. Z
delitvijo pristojnosti nadzora nad sistemsko pomembnimi kreditnimi ustanovami med
Banko Slovenije in ECB v okviru Enotnega mehanizma nadzora bomo posebno pozornost
namenjali predlogom za izboljšanje delovanja tega mehanizma.

Nadzor bančnega
sistema

Banka Slovenije celovito analizira izvajanje makro- in mikrobonitetnega nadzora
bančnega sistema, pri čemer poseben poudarek namenja identifikaciji strateških in
operativnih izzivov. Analize bodo temelj za oblikovanje predlogov strukturnih in
tehnično-operativnih izboljšav. Tako bo Banka Slovenije izboljšala kakovost izvajanja
nadzornih pregledov poslovanja bank. Neodvisno, strokovno in učinkovito bo izvajala
postopke izdaje dovoljenj, ki jih nalaga Zakon o bančništvu. V skladu s standardi
enotnega mehanizma nadzora bo dejavno delovala v nadzornih skupinah. V skladu z
zahtevami enotnega mehanizma nadzora bo vzpostavila učinkovit poročevalski okvir.
Zagotavljala bo kakovostne nadzorniške podatkovne podlage. Vse to bo opravljala z
namenom nadaljnje krepitve stabilnosti finančnega sistema.

Evropski odbor
za sistemska
tveganja

Banka Slovenije bo skupaj z Vlado Republike Slovenije okrepila zmožnost izvajanja
naloge bonitetnega nadzora v okviru enotnega mehanizma nadzora in makrobonitetne
naloge v okviru Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB).

Makrobonitetne
politike

Banka Slovenije bo z makrobonitetnimi instrumenti učinkovito izvajala makrobonitetno
politiko. Ti instrumenti omejujejo razvoj sistemskih tveganj in njihovo širjenje med
segmenti finančnega sektorja. Razvijali in nadgrajevali bomo orodja in modele
makrobonitetnega nadzora, ki omogočajo pravočasno zaznavanje sistemskih tveganj v
bančnem in finančnem sektorju.

Sanacija in
reševanje

Sodelovala bo pri uveljavitvi pravnega okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih in
investicijskih ustanov ter okrepila svojo zmožnost, da izvaja naloge, povezane s sanacijo
in z reševanjem kreditnih ustanov v okviru enotnega mehanizma reševanja. S tem bo
prispevala k izgradnji učinkovite bančne unije.

Regulativa

Banka Slovenije bo okrepila sodelovanje v procesu oblikovanja zakonodaje ter regulative
v Sloveniji, EU in EBA. Uveljavljala bo stališča o zadevah, ki so pomembne za slovenski
bančni in finančni sistem.
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2. Poglobljeno poznavanje ključnih makroekonomskih izzivov ter
pravočasno sprejemanje ukrepov, opozoril in predlogov

Makroekonomski
izzivi

Banka Slovenije avtonomno ter neodvisno spremlja, analizira in pravočasno opozarja na
ključne makroekonomske izzive v Sloveniji in na evroobmočju ter predlaga rešitve pri
sprejemanju ekonomske politike za ohranjanje ekonomske stabilnosti in razvoja. Sodeluje z
organi ter ustanovami doma in v tujini. Na osnovi skrbno izbranih raziskovalnih projektov
bo Banka Slovenije širila in vzdrževala širok nabor sodobne modelske infrastrukture, ki bo
tudi v prihodnje podpiral analitsko in raziskovalno delo. Postala bo prepoznavna
raziskovalna ustanova na področju ekonomskih raziskav, tako v Sloveniji kot tudi v regiji.

Znanje in
izkušnje

Cilj Banke Slovenije je, da bodo do leta 2020 na področju analiz in raziskovanja v njej
delovali ter sodelovali najboljši in najbolj usposobljeni strokovnjaki v Sloveniji.

Poznavanje
ključnih
makroekonomski
h izzivov

Razvijali, prevzemali ter uporabljali bomo statistične, metodološke in analitične postopke,
ki bodo v pomoč pri prepoznavanju gibanj v finančnem delu gospodarstva oziroma v
gospodarstvu v celoti. Banka Slovenije bo predvsem notranjim in zunanjim uporabnikom
pravočasno zagotavljala kakovostne in metodološko pravilne podatke. Podlaga za to bodo
novi metodološki standardi objavljanja, prenova in uvedba novih oblik poročanja, razvoj na
področju anketiranja ter večja dostopnost podatkov, in sicer na način, ki bo prijaznejši do
uporabnika in poročevalca.
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3. Prepoznavnejša vloga Banke Slovenije v Evrosistemu in EU
Strokovnost in
odgovornost

Ob upoštevanju načela centraliziranega odločanja ter decentraliziranega izvajanja kot
temeljnih načel delovanja ECB, ESCB in Evrosistema bomo strokovno, odgovorno in
pregledno opravljali vse funkcije Evrosistema.

Zagovarjanje
lastnih stališč

Pri tem bomo oblikovali lastna stališča in rešitve ter jih argumentirano uveljavljali v odborih
in delovnih telesih EU, ECB in ESCB. Prispevali bomo k učinkovitosti ter uspešnosti
postopkov odločanja in razpravljanja v Evrosistemu; pri odločanju bomo dosledno
poudarjali analitične ugotovitve in argumente ter zagovarjali izražanje različnih mnenj.

Poudarek na
vsebini

Za doseganje prepoznavnejše vloge Banke Slovenije bomo okrepili vsebinsko podporo
guvernerju in drugim članom vodstva Banke Slovenije na področjih dela Evrosistema in EU.

Sodelovanje

Poleg tega bomo na vseh področjih dela okrepili sodelovanje Banke Slovenije z drugimi
mednarodnimi ustanovami in svetovanje pri oblikovanju mednarodnih politik.

Aktivno
delovanje

Banka Slovenije bo v delovnih telesih Evrosistema in EU ter na različnih strokovnih
srečanjih z oblikovanjem in odločnejšim uveljavljanjem lastnih stališč do odprtih vprašanj
dosegla večjo prepoznavnost in ugled.
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4. Uspešno in učinkovito delovanje in poslovanje – s prožno
organizacijo in z motiviranimi sodelavci
Učinkovitost

Banka Slovenije bo razvojno, organizacijsko in stroškovno učinkovita ustanova. Skrbno
bomo upravljali z vsemi sredstvi ter ves čas iskali uspešne in stroškovno učinkovite rešitve.

Prilagodljivost

Kadrovske, tehnične in finančne vire bomo uporabljali za izvajanje nalog, ki omogočajo
doseganje večje dodane vrednosti. Hkrati bomo optimizirali poslovne procese in nadgradili
ključne kazalnike uspešnosti njihovega izvajanja. Z ustreznimi organizacijskimi ukrepi
bomo odpravljali ugotovljene slabosti in se prilagajali novim izzivom.

Sodelovanje

Večji poudarek bomo namenjali sodelovanju med organizacijskimi enotami znotraj banke,
mobilnosti zaposlenih in timskemu delu.

Sodelavci

Delovno okolje

Motivirani, mobilni in strokovno usposobljeni zaposleni so temelj nadaljnjega razvoja
Banke Slovenije in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost,
prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim bo Banka Slovenije omogočila
doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj v skladu s poslovnimi cilji ustanove.
Banka Slovenije bo zagotavljala prožno in centralnobančnemu okolju primerno
nagrajevanje ter varno, spodbudno, zdravo in družini prijazno delovno okolje, ki omogoča
ravnotežje med delovnimi obveznostmi in zasebnim življenjem.
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5. Večji ugled in zaupanje javnosti
Preglednost

Neodvisnost in
odgovornost

Deljenje idej

Ugled in zaupanje javnosti v Banko Slovenije temeljita na strokovnosti, strokovni in
politični neodvisnosti, transparentnosti kot tudi odločnosti delovanja Banke Slovenije.
Banka Slovenije je pri izvajanju svojih nalog neodvisna, vendar je kot ustanova, ki
opravlja javno funkcijo, obenem odgovorna državljanom in njihovim izvoljenim
predstavnikom. Svojo odgovornost bomo izkazovali z rednim poročanjem o delu in z
obravnavo tem, ki so pomembne za javnost. Komunikacija s strokovno javnostjo kot tudi
z različnimi skupinami državljanov Republike Slovenije bo okrepljena in dvosmerna.
Banka Slovenije bo za informiranje strokovne in splošne javnosti ter večjo prepoznavnost
in transparentnost še naprej objavljala visokokakovostne analize in raziskave, ki bodo
skladne z mednarodnimi standardi. Za obveščanje zainteresirane javnosti ter večanje
kredibilnosti in prepoznavnosti na področju ekonomske analize in raziskav bo Banka
Slovenije prirejala konference s področja delovanja centralne banke ter okrogle mize z
bolj specifičnimi tematikami. Z enakim namenom bo Banka Slovenije z lastnimi prispevki
dejavneje sodelovala na raziskovalnih konferencah in nudila tehnično pomoč s poudarkom
na tehnični pomoči v regiji.
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