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Na podlagi določil Zakona o bančništvu (v nadaljevanju: 
ZBan-3) in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. 6. 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja in njenimi revizijami (v na-
daljevanju: Uredba) N Banka d.d. podaja podrobnejše infor-
macije glede ureditve upravljanja (435.2 člen Uredbe in 104. 
člen ZBan-3) po stanju na dan 30. 4. 2022 (v kolikor ni v tekstu 
drugače navedeno).

1. 3. 2022 je Banka Slovenije v skladu s 116. členom Zakona 
o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPB-1) izdala 
odločbo o prodaji poslovanja in izvajanja pooblastil v zvezi z 
ukrepi reševanja v povezavi s prodajo 100-odstotnega deleža 
Sberbank banke d.d. Novi Ljubljanski banki d.d. Na Skupščini 
delničarjev Sberbank banke d.d., ki je potekala 11. 4. 2022, je 
bila potrjena sprememba statuta ter preimenovanje v N Ban-
ko d.d., Ljubljana, imenovanih pa je bilo tudi pet novih članov 
nadzornega sveta. 

Banka Slovenije je z odločbo z dne 14. 12. 2015 opredelila banko 
(takrat pod imenom Sberbank banka d.d.) kot drugo sistem-
sko pomembno banko. Na podlagi tega je Banka Slovenije 
8. 5. 2018 izdala odločbo o določitvi banke kot pomembne 
banke vključno z določilom, da se mora banka uskladiti z 
novimi zahtevami v roku treh mesecev po objavi posodob-
ljenega seznama drugih sistemsko pomembnih bank v letu 
2018. Banka Slovenije je 28. 11. 2018 izdala odločbo o preneha-
nju opredelitve banke (takrat pod imenom Sberbank banka 
d.d.) kot druge sistemske banke, 21. 12. 2018 pa še odločbo o 
prenehanju statusa pomembne banke. Tako banki ni potreb-
no izpolnjevati zahtev, ki jih za pomembne banke določata  
ZBan-3 in Uredba (EU) št. 575/2013.
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a) Število direktorskih 
mest, ki jih zasedajo člani 
upravljalnega organa
Upravljalni organ banke sestavljata nadzorni svet in uprava 
banke.

Skupščina delničarjev banke se je dne 11. 4. 2022 seznanila 
s prenehanjem funkcije petih članov Nadzornega sveta So-
nje Sarközi, Kornela Halmosa, Sanjina Bogdana, Holgerja 
Steinborna in Petra Grujića (prenehanje funkcije z dnem 
11. 4. 2022) ter kot nadomestne člane imenovala 5 novih 
članov nadzornega sveta, in sicer: Andreja Lasiča, Uršulo 
Kovačič Košak, Igorja Zalarja, Vesno Vodopivec ter Damirja 
Kudra. Prav tako je Skupščina 11. 4. 2022 vseh 5 novih članov 
imenovala pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja 
za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, katerih 
mandat prične teči s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje 
te funkcije in traja štiri leta. 

Člani nadzornega sveta so na Konstitutivni seji dne 11. 4. 
2022 izvolili Andreja Lasiča za predsednika nadzornega 
sveta banke ter Uršulo Kovačič Košak za namestnico 
predsednika nadzornega sveta in imenovali novo sestavo 
Revizijske komisije in Komisije za tveganje. 

Člani uprave banke so:
• Jana Benčina Henigman – predsednica uprave
• Elena Burdakova – članica uprave
• Heribert Fernau – član uprave

(Opomba: 22. 4. 2022 je nadzorni svet imenoval Martina Mavriča za čla-
na uprave pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja za opravljanje 
funkcije člana uprave. Postopek pridobitve dovoljenja na dan izdelave 
dokumenta še ni bil zaključen.) 

Člani nadzornega sveta banke so:
• Andrej Lasič – predsednik nadzornega sveta 
• Uršula Kovačič Košak – namestnica predsednika  

nadzornega sveta
• Igor Zalar – član nadzornega sveta
• Damir Kuder – član nadzornega sveta
• Vesna Vodopivec – član nadzornega sveta
• Nataša Pukl – članica nadzornega sveta

Člani uprave in nadzornega sveta poleg svoje funkcije v 
organih upravljanja N Banke opravljajo funkcije direktor-
ja (izvršne in neizvršne direktorske funkcije) še v 8 drugih 
družbah. Od skupno devetih družb, v katerih člani uprave 
in nadzornega sveta opravljajo svoje funkcije, je 6 družb v 
okviru skupine NLB d.d. (skladno s 4. odstavkom 38. člena 
ZBan-3 se funkcije v teh družbah štejejo kot ena sama di-
rektorska funkcija).

Predstavitev članov upravljalnega 
organa
Predsednica uprave Jana Benčina Henigman je svoje več 
kot 20-letne bančne izkušnje pridobila v različnih medna-
rodnih bančnih skupinah: Societe Generale in UniCredit 
Banka Slovenije d.d. (ter njenih pravnih predhodnicah Bank 
Austria Creditanstalt, HypoVereinsbank), kjer je bila v letih 
od 2012 do 2016 kot članica uprave pristojna za poslovanje s 
podjetji in investicijsko bančništvo, ter v NLB Skupini, kjer je 
bila zadolžena za upravljanje NLB Skupine in koordinacijo 
razvojnih iniciativ in vsebinskih področij na ravni članic sku-
pine. V tem času je bila tudi članica upravnega odbora NLB 
Beograd, NLB Podgorica in članica nadzornega sveta NLB 
Vita. Od marca 2021 je članica nadzornega sveta Združenja 
Manager, aprila 2021 pa je bila imenovana tudi za članico 
nadzornega sveta Združenja bank Slovenije. Njeno ključno 
vodilo je osredotočenost na stranke, razvoj sodobnih po-
slovnih rešitev, ki omogočajo odlično uporabniško izkušnjo 
in dolgoročno partnerstvo. Po pridobitvi licence s strani 
Banke Slovenije in ECB je z 18. januarjem 2021 prevzela 
vodenje banke. Organizacijsko je pristojna za poslovanje s 
podjetji in investicijsko bančništvo, finančne trge, kadrovsko 
službo in izobraževanje, pravno področje in tajništvo upra-
ve.

Članica uprave Elena Burdakova je leta 1996 diplomirala 
iz financ in bančništva na Finančni akademiji Vlade Ruske 
federacije, leta 2001 pa je pridobila še naziv pooblaščena 
računovodja (CPA). Kariero je začela v ruski Federalni pa-
nožni banki leta 1996, nato pa je nekaj let delala kot višja re-
vizorka v revizijski hiši Deloitte & Touche v Moskvi. Leta 2002 
se je kot vodja oddelka finančne kontrole pridružila Garanti 
banki, dve leti kasneje pa se je zaposlila v City Mortgage 
banki kot vodja internih kontrol. Med letoma 2005 in 2010 
je bila vodja oddelka načrtovanja in gospodarstva v ruski 
RGS banki. Maja 2013 je bila imenovana za članico uprave 
v armenski VTB banki. Sberbank banki d.d. se je pridružila 
v decembru 2017. V sklopu imenovanja za članico uprave 
banke je dne 13. 2. 2018 prejela Sklep ECB glede primernosti 
članice upravljalnega organa nadzorovanega subjekta. V 
banki je pristojna za finance, upravljanje z bilanco, sprem-
ljavo poslovanja, administracijo kreditov, investicije ter lean 
in organizacijo.

Član uprave Heribert Fernau je leta 1986 doktoriral s pod-
ročja političnih znanosti, filozofije in sodobne zgodovine 
na Univerzi na Dunaju. Kariero je začel v Bank Austria  v 
podružnici v Hong Kongu, nadaljeval v Bank Austria Cre-
ditanstalt  v Ljubljani ter kasneje v UniCredit Slovenija, kjer 
je bil med leti 2004 in 2009 kot član uprave odgovoren za 
področja tveganj, financ in organizacije. Leta 2009 je ka-
riero nadaljevan v Volksbank Hungary, kjer je bil kot član 
uprave prav tako odgovoren za tveganja in finance. Med 
letoma 2012 in 2016 je bil predsednik uprave Hypo Bank & 
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Hypo Leasing. V letu 2016 je bil imenovan za člana uprave 
Reiffeisen Bank Bosna in Hercegovina, kjer je bil do konca 
leta 2020 med drugim odgovoren za kreditni proces ter 
prevzem jamstev v poslovanju s korporacijami in malimi 
strankami. Pred prihodom v N Banko d.d. v letu 2021 je 
bil zaposlen v Reiffeisen Bank International AG, kjer je bil 
odgovoren za področje »mentorstva tveganj«. V sklopu 
imenovanja za člana uprave banke je dne 15. 3. 2022 prejel 
Sklep ECB glede primernosti člana upravljalnega organa 
nadzorovanega subjekta. V banki je pristojen za področje 
risk kontrolinga, kreditnih odločitev, prestrukturiranja, IT ter 
za področje skladnosti poslovanja vključno s preprečeva-
njem pranja denarja in notranje revizije.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Lasič, diplomirani 
ekonomist, je bil v nadzorni svet imenovan aprila 2022 ter 
bil istega meseca izvoljen za predsednika. Je izkušen korpo-
rativni in naložbeni bančni strokovnjak s 24 leti izkušenj na 
področju bančništva. Ima bogate izkušnje na področju 
korporativnih financ, prevzemov in združitev, bančnega 
poslovanja z malimi in srednjimi podjetji ter finančnih pre-
strukturiranj. Trenutno je član uprave NLB d.d., odgovoren 
za korporativno in investicijsko bančništvo (CIB). Pred tem, 
od 2013 naprej, je deloval kot pomočnik uprave za korpora-
tivno in investicijsko bančništvo (CIB). Ima bogate izkušnje 
na področju vodenja CIB-poslovanja za največjo regional-
no bančno skupino v državah bivše Jugoslavije. V NLB d.d. 
deluje tudi kot član osrednje delovne skupine za trajnostno 
poslovanje NLB Skupine. Od leta 2016 opravlja funkcijo 
predsednika uprave NLB Beograd. Pri Združenju bank Slo-
venije opravlja funkcijo predsednika Odbora za podjetja od 
leta 2016 naprej, pred tem pa je bil tudi predsednik Odbora 
za prestrukturiranje. Je član nadzornega sveta v več finanč-
nih ustanovah v Sloveniji in državah Zahodnega Balkana 
(član nadzornega sveta NLB Sarajevo od leta 2021 ter NLB 
Lease&Go od leta 2020).

Namestnica predsednika nadzornega sveta, Uršula Ko-
vačič Košak, magistra mednarodne ekonomije, je bila v 
nadzorni svet imenovana aprila 2022 in na konstitutivni 
seji izvoljena za namestnico predsednika. Zaposlena je kot 
pomočnica uprave banke NLB d.d., vodi sektor Finančnih 
trgov, je članica upravnega odbora Komercijalne banke 
a.d. Beograd (od decembra 2021). Po 21 letih v bančništvu 
ima bogate izkušnje s področja upravljanja likvidnosti, sve-
tovanja glede financiranja NLB in financiranja Skupine NLB, 
korespondenčnega bančništva ter odnosov z investitorji.

Član nadzornega sveta Damir Kuder, magister mednaro-
dne ekonomije, je bil v nadzorni svet imenovan aprila 2022 
ter istega meseca izvoljen za predsednika revizijske komisije 
ter namestnika predsednika komisije za tveganja. Ima več 
kot 16 let delovnih izkušenj na področju ekonomije in ban-
čništva. Deloval je kot ekonomski svetovalec na ministrstvih 
RS in veleposlaništvu RS, nato pa od leta 2005 naprej znot-

raj NLB kot svetovalec direktorja Sektorja za upravljanje 
kapitalskih naložb in nadzor ter Upravnega odbora v NLB 
v Skopju, kjer je bil nato od leta 2009 do 2020 član uprave. 
V NLB d.d. je trenutno področni vodja, regijski manager (re-
gija BiH), opravlja pa tudi funkcijo člana nadzornega sveta 
NLB Sarajevo in NLB Banja Luka.

Član nadzornega sveta Igor Zalar, magister ekonomije, je 
bil v nadzorni svet imenovan aprila 2022 ter istega meseca 
izvoljen za predsednika komisije za tveganja. Je izkušen 
upravljavec tveganj, trenutno direktor sektorja Tveganj v 
NLB d.d. in član nadzornega sveta Komercijalne banke a.d. 
Beograd. Z 22 leti izkušenj z delom v različnih mednarodnih 
bančnih skupinah, med drugim v Unicredit d.d., Volksbank 
d.d., Sberbank d.d. in NLB d.d. ima širok nabor izkušenj s 
področij od korporativnega bančništva do bančništva na 
drobno, od sodelovanja s finančnimi ustanovami do uved-
be evra. Do leta 2021 je opravljal funkcijo člana nadzornega 
sveta v NLB Sarajevo in NLB Banja Luka, kjer je bil v glav-
nem odgovoren za upravljanje tveganj in nadzor kontrolnih 
funkcij. Izkušnje ima tudi kot predavatelj na različnih kon-
gresih in konferencah povezanih z upravljanjem tveganj.

Članica nadzornega sveta Vesna Vodopivec, magistra eko-
nomije in specialistka za menedžment, je bila v nadzorni 
svet imenovana aprila 2022 ter na konstitutivni seji izvoljena 
za namestnico predsednika revizijske komisije. V karieri je 
delovala v številnih različnih panogah ter znanje in izkušnje 
pridobila v mednarodnem podjetju Scania EAR, d.o.o., iz 
Švedske, na področjih trženja in odnosov z javnostjo, v zad-
njih letih pa tudi na področju upravljanja kadrov in razvoja 
organizacije. V NLB d.d. je namreč od leta 2015 naprej direk-
torica Sektorja za upravljanje kadrov in razvoj organizacije. 
Je članica nadzornega sveta v Komercijalni banki a.d. Beo-
grad (vodja komisije za prejemke in imenovanja) ter članica 
nadzornega sveta družbe Triglav Pokojninska družbi d.d.

Novembra 2018 se je nadzornemu svetu kot neodvisna 
članica pridružila Nataša Pukl. Je članica tudi obeh komisij 
nadzornega sveta (revizijske komisije in komisije za tvega-
nja). Ima več kot 30 let izkušenj v bančnem sektorju, saj je 
na ključnih pozicijah pokrivala področje financ in računo-
vodstva v Ljubljanski banki ter kot članica uprave vodila 
Bank Austria Creditanstalt Ljubljana. Med letoma 2004 in 
2012 je kot direktorica oziroma namestnica vodila Nadzor 
bančnega poslovanja pri Banki Slovenije, kasneje pa je 
bila zaposlena kot višja strokovna svetovalka tega istega 
oddelka.
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b) Politika zaposlovanja 
za izbor članov 
upravljalnega organa 
ter politika glede 
raznolikosti
Krovni dokument Politika o izboru kandidatov za člane up-
ravljalnega organa je bil sprejet na seji nadzornega sveta 
dne 9. 12. 2015. Nadzorni svet je na svoji seji dne 22. 3. 2018 
sprejel dopolnjeno Politiko z dopolnitvami, ki se nanašajo 
predvsem na politiko raznolikosti pri izboru članov uprav-
ljalnega organa. Septembra 2019 je bil dokument ponovno 
posodobljen zaradi sprememb v zakonodaji ter usklajen s 
Politiko notranjega upravljanja ter Politiko primernosti (Fit & 
Proper Policy). Politika o izboru kandidatov za člane uprav-
ljalnega organa je bila potrjena na seji nadzornega sveta 
24. 9. 2019 ter potrjena na prvi naslednji sklicani Skupščini 
banke dne 29. 5. 2020.

Nadzorni svet je 18. 2. 2022 sprejel posodobljeno Politiko 
ocenjevanja primernosti, v katero so bila vključena tudi 
določila politike raznolikosti.

Skladno s Politiko o izboru kandidatov za člane upravljalne-
ga organa banka pri izboru zagotavlja izvajanje naslednjih 
načel:
1. posamezni člani upravljalnega organa in upravljalni or-

gan kot celota upoštevajo ustrezno širok nabor znanja, 
veščin in izkušenj;

2. doseganje raznolikosti v okviru upravljalnega organa, 
vključno z ustrezno zastopanostjo obeh spolov v uprav-
ljalnem organu;

3. ocena primernosti kandidatov za člane upravljalnega 
organa temelji na izpolnjevanju opredeljenih pogojev za 
opravljanje posamezne funkcije, vključno z zahtevanim 
profilom članov upravljalnega organa, še preden so ti 
imenovani.

Celovitost znanj, veščin in izkušenj 
upravljalnega organa
Banka pri izboru kandidatov upošteva, da upravljalni 
organ kot celovit organ upravljanja ter posamezni člani 
organa razpolagajo z vsemi potrebnimi znanji, veščinami 
in izkušnjami, potrebnimi za varno in skrbno upravljanje 
banke ter za izvajanje nadzora. V procesu izbora kandida-
tov upošteva razliko med zahtevnostjo opravljanja funkcije 
predsednika uprave ali predsednika nadzornega sveta, 
vključno s članom nadzornega sveta, ki opravlja funkcijo 
predsednika različnih komisij nadzornega sveta (revizijska 
komisija, komisija za tveganja), ter zahtevnostjo opravljanja 

funkcije člana uprave ali člana nadzornega sveta.

Član upravljalnega organa mora imeti ustrezno znanje in 
izkušnje, vključno z osebno integriteto, za samostojno, kon-
struktivno in kritično presojo pri sprejemanju odločitev, ki 
so v najboljšem interesu banke. Kandidati za člana uprav-
ljalnega organa morajo izpolnjevati vse pogoje, določene 
v vsakokrat veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih, ki 
veljajo za področje bančništva v Sloveniji ter razpolagati z 
zmožnostjo posvečanja zadostnega časa opravljanju funk-
cije člana v upravljalnem organu.

Znanje in izkušnje članov upravljalnega organa so ustre-
zne, če vključujejo:
• znanje s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih 

ustreznih področij (npr. ekonomije, prava upravnih ved, 
finančnih predpisov ipd.)

• 'izkušnje, pridobljene s preteklim poslovnim ravnanjem, 
zlasti na področjih finančnih trgov, bančne zakonodaje 
in predpisov, strateškega načrtovanja, razumevanja in 
uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta 
banke, upravljanja tveganj, računovodstva in revizije, 
ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja 
banke in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov notra-
njih kontrol, tolmačenja finančnih podatkov banke ter 
izkušnje in znanja s področja preprečevanja pranja de-
narja in trajnostnega financiranja.

Banka presoja znanje, izkušnje in veščine članov upravljal-
nega organa tako na individualni kot kolektivni ravni. Oba 
postopka sta podrobneje opredeljena v lokalni smernici Po-
litika ocenjevanja primernosti. Pri individualnem ocenjeva-
nju znanja, veščin in izkušenj člana upravljalnega organa se 
upoštevajo stopnja in profil izobrazbe, teoretične in praktič-
ne izkušnje (na vodstvenem položaju) ter veščine in izkušnje 
na ustreznih akademskih ali upravnih delovnih mestih oz. z 
vodenjem, nadzorom ali s spremljanjem finančnih institucij 
ali drugih družb. V okviru individualne presoje primernosti 
člana upravljalnega organa se prav tako upošteva njegova 
osebna zanesljivost, ugled, ekonomska situacija, časovna 
razpoložljivost in neodvisnost mišljenja. 
 
Uprava banke:
• Uprava banke mora imeti primerno število članov, ki s 

svojim znanjem, veščinami in izkušnjami zagotavljajo 
poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki 
jim je banka izpostavljena ter s tem zagotavljajo celovito 
vodenje vseh poslov banke glede na obseg in komple-
ksnost poslov, ki jih banka izvaja. Prav tako mora imeti 
uprava banke kot celota visoko raven vodstvenih veščin.

• Člani uprave morajo imeti ugled in lastnosti za vodenje 
poslov banke, njihovo ravnanje pa ne sme vzbujati dvo-
ma o njihovi zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbne-
ga vodenja poslov banke v skladu s pravili o upravljanju 
tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi 
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standardi ter preprečevanja nasprotja interesov. 
• Banka v Poslovniku o delu uprave opredeli odgovornosti 

in pristojnosti posameznega člana uprave za posamezna 
področja dejavnosti v banki, in sicer na način, da so pri-
stojnosti za prodajno (front office) in zaledno (back office) 
poslovanje ter za poslovanje (business) in upravljanje s 
tveganji (risk) funkcijsko strogo ločene. Vsak član mora 
poleg splošnega razumevanja dejavnosti banke razpo-
lagati tudi s poglobljenim znanjem področij banke, ki so 
v njegovi pristojnosti, ter ustrezno poznavati področja, za 
katera je kolektivno odgovoren z drugimi člani upravljal-
nega organa. 

• Nadzorni svet mora stalno skrbeti za to, da uprava kot 
organ upravljanja zagotavlja kontinuiteto za varno in 
skrbno upravljanje banke. V primeru, ko posameznemu 
članu uprave preneha funkcija ali funkcije ne opravlja več 
iz drugih razlogov in okoliščin, mora nadzorni svet pra-
vočasno imenovati novega člana uprave ali osebo, ki pri 
vodenju in zastopanju banke nadomesti manjkajočega 
člana uprave.

Nadzorni svet:
• Nadzorni svet mora imeti zadostno število članov, da 

lahko strokovno in s profesionalno skrbnostjo izvaja 
svoje pristojnosti in dolžnosti, ki mu jih nalaga Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), ZBan-3 in druga regulati-
va, ki opredeljuje delovanje nadzornih svetov v delniških 
družbah in še posebno bankah. Člani nadzornega sveta 
morajo tako na individualni kot kolektivni ravni razpola-
gati z vsem potrebnim znanjem, veščinami in izkušnjami 
za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke s ciljem 
zagotavljanja učinkovitega in skrbnega upravljanja ban-
ke. Skladno z EBA smernico o ocenjevanju primernosti 
članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij 
velja za dobro prakso, če so v nadzorni svet imenovani 
neodvisni člani. Ob tem je potrebno upoštevati status 
banke. 

• Pri imenovanju novih članov nadzornega sveta banke je 
treba upoštevati, da člani pokrivajo naslednja področja: 
•  strategija in finance,
• splošno poslovanje banke,
• sistem notranjih kontrol (upravljanje s tveganji, skla-

dnost poslovanja),
• in razpolagajo z znanjem slovenskega in evropskega 

bančnega prostora.
• Glede števila članov nadzornega sveta banka upošteva 

zakonska in statutarna določila kot tudi priporočilo Ban-
ke Slovenije (z dne 2. 2. 2016 / oznaka: 24.20-027/16-JK), 
ki zahteva da mora banka zagotoviti najmanj petčlanski 
nadzorni svet. 

• Ob upoštevanju znanj, veščin in izkušenj člani nadzorne-
ga sveta opravljajo tudi funkcije predsednika in članov 
komisij, ki jih mora nadzorni svet imenovati v skladu z 
določili ZBan-3 (revizijska komisija, komisija za tvega-
nja). V komisije nadzornega sveta so lahko imenovani 

le člani nadzornega sveta, pri čemer je upoštevano, da 
predsednik nadzornega sveta ni hkrati imenovan tudi za 
predsednika posamezne komisije, da sta komisiji sesta-
vljeni iz različne skupine članov, s tem, da je zagotovljeno 
sodelovanje med obema komisijama, mdr. tudi v obliki 
navzkrižnega članstva. Za delovanje teh komisij je upo-
raba zunanjih strokovnjakov upravičena zgolj za namen 
dostopa do dodatnih, predvsem specifičnih znanj za 
namen delovanja teh komisij. Možnost uporabe zunanjih 
svetovalcev ne razbremeni dolžnosti člana nadzornega 
sveta glede strokovnih znanj, izkušenj in samostojne pre-
soje, ki jih mora član nadzornega sveta imeti za namen 
delovanja v komisijah nadzornega sveta.

• Nadzorni svet mora kot celota imeti zadostne uprav-
ljavske veščine, da lahko učinkovito organizira svoje 
naloge ter razume in presoja prakse vodenja in odločitve 
uprave. Ravnanje posameznih članov ne sme vzbujati 
dvoma o njihovi zmožnosti za zagotovitev varnega in 
skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu 
s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi 
ter preprečevanjem nasprotja interesov. 

Raznolikost upravljalnega organa, 
vključno z ustrezno zastopanostjo 
obeh spolov

Nadzorni svet se zaveda pomembnosti komplementarnosti 
kot tudi raznolikosti kompetenc članov upravljalnega orga-
na in to ne samo na področju izobrazbe, strokovnih znanj 
in veščin, ampak tudi glede naravne danosti osebnostne 
raznolikosti oseb moškega in ženskega spola kot tudi glede 
različne stopnje izkušenosti, starosti, mednarodnih izkušenj 
ter osebnostnih lastnosti posameznih članov.

Ravno ta raznolikost lahko na osnovi različnega razume-
vanja, dojemanja in pristopa k reševanju problemov na 
različnih ravneh poslovanja banke pozitivno prispeva k 
dobremu, učinkovitemu in skrbnemu vodenju in upravljanju 
banke. 

Uprava banke:
• Nadzorni svet pri izbiri in imenovanju članov uprave 

upošteva načelo enakih možnosti ter za zagotavljanje 
raznolikosti teži k temu, da sta v upravi in nadzornemu 
svetu banke zastopana oba spola. Zavezuje se k temu, da 
bo upošteval vse dane možnosti, da je v upravi vsaj ena 
oseba imenovana s strani premalo zastopanega spola 
kar uspešno uresničuje tudi v praksi. 

• V Politiki ocenjevanja primernosti je banka opredelila, 
da znaša cilj zastopanosti premalo zastopanega spola v 
upravi banke vsaj 25%. Trenutno sta v upravi banke dve 
članici ženskega spola in en član moškega spola.



N Banka d. d.8

Nadzorni svet: 
• Nadzorni svet, imenovan s strani skupščine banke, se 

kot pristojni organ za vzpostavitev te politike zaveda po-
membnosti raznolikosti članov nadzornega sveta, pred-
vsem kar zadeva starost, spol, izobrazbeno in strokovno 
podlago, saj to doprinese k raznolikosti mnenj in izkušenj, 
s tem pa je olajšano tudi oblikovanje neodvisnih mnenj in 
kritičnih izzivov. 

• Ob tem je poudarek na strokovni raznolikosti za zago-
tavljanje komplementarnosti znanj in veščin ter zagota-
vljanje primernosti kandidatov za članstvo v komisijah 
nadzornega sveta, kot tudi na ustrezni zastopanosti čla-
nov z mednarodnimi izkušnjami ter ustreznem razmerju 
deleža mlajših in starejših članov nadzornega sveta. 
Organi banke stremijo tudi h kontinuiteti nadzornega 
sveta s prizadevanjem, da se hkrati ne menja vseh članov 
nadzornega sveta. 

• Še zlasti je pomembno ravnovesje oziroma ustrezna za-
stopanost obeh spolov. V Politiki ocenjevanja primernosti 
je banka opredelila, da znaša cilj zastopanosti premalo 
zastopanega spola v nadzornem svetu banke vsaj 20%. 
Trenutno so v nadzornem svetu med šestimi člani tri čla-
nice ženskega spola in trije člani moškega spola. 

• Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obve-
znosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma 
imenoval.

Postopek izbora kandidatov
Pri izboru kandidatov za člane upravljalnega organa ban-
ka upošteva, da ima organ (uprava oz. nadzorni svet) kot 
celota vsa ustrezna znanja, veščine in izkušnje, da lahko 
uspešno vodi oz. nadzira poslovanje banke. Ob izpolnje-
vanju zakonsko določenih pogojev za člane upravljalnega 
organa se morajo člani s svojimi različnimi znanji ter izkuš-
njami dopolnjevati, da delujejo v skladu s cilji, strategijami 
in politikami banke v njenem najboljšem interesu. 

V postopku izbora kandidatov banka upošteva določila in 
procese, ki so podrobneje opredeljeni v Politiki ocenjevanja 
primernosti. Spremembe in dopolnitve smernice Politika 
ocenjevanja primernosti so sprejete s strani uprave in nad-
zornega sveta ter usklajene z veljavnimi EBA smernicami.

S ciljem, da je zagotovljena kontinuiteta za varno in skrbno 
upravljanje ter nadzor banke, so pristojni organi dolžni 
pravočasno začeti z aktivnostmi ali za imenovanje novega 
člana ali za podaljšanje mandata obstoječemu članu (ob 
upoštevanju veljavnih določil ZBan-3, Sklepa o ureditvi 
notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu 
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke 
in hranilnice ter Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega 
organa banke in hranilnice), in sicer:

• Funkcijo člana uprave banke lahko opravlja le oseba, ki 
pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave te 
banke v skladu z ZBan-3 (41. člen). Nadzorni svet imenuje 
novega člana uprave z odložnim pogojem pridobitve 
dovoljenja s strani Banke Slovenije in ECB za opravljanje 
funkcije člana uprave banke. 

• Člane nadzornega sveta imenuje Skupščina, ki je sklicana 
z navedbo dnevnega reda in predlogi sklepov. Skupščina 
imenuje novega člana nadzornega sveta z odložnim 
pogojem pridobitve dovoljenja s strani Banke Slovenije 
in ECB za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 
Predlog kandidata za člana nadzornega sveta mora 
vsebovati: (i) kandidatovo trenutno zaposlitev/delovno 
mesto, življenjepis in povzetek drugih sedanjih ali prete-
klih pomembnih zaposlitev/delovnih mest; (ii) utemeljitev, 
da je proces izbora kandidatov upošteval politiko banke 
glede izbora primernih kandidatov; (iii) oceno primernosti 
kandidata za člana nadzornega sveta in morebitni pre-
dlogi ukrepov banke; (iv) utemeljitev morebitnih nasprotij 
interesov, ki obstajajo, ali bi lahko ob njihovem imenova-
nju nastala v razmerju do banke.  

Člani nadzornega sveta vsaj enkrat letno ocenijo znanje, 
veščine in izkušnje posameznih članov uprave in nadzor-
nega sveta ter organov kot celote ter sprejmejo program 
ukrepov za izboljšanje učinkovitosti svojega dela.

S tem N Banka d.d. zagotavlja primernost članov upravljal-
nega organa v skladu z najvišji standardi korporativnega 
upravljanja, kar seveda doprinaša tudi k strokovnemu, 
varnemu in skrbnemu upravljanju banke.
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c) Odbor upravljanja s 
tveganji
Odbor upravljanja s tveganji, ustanovljen septembra 2014, 
spremlja in svetuje upravi glede trenutne in morebitne pri-
hodnje izpostavljenosti banke tveganjem in glede prihod-
nje strategije upravljanja s tveganji, vključno z določanjem 
naklonjenosti tveganjem banke. Redni sestanki potekajo 
enkrat mesečno. Glavna področja Odbora za tveganja so:
• strategija upravljanja s tveganji,
• profil tveganosti banke in uspešnost,
• pravilniki in politike upravljanja s tveganji,
• modeli in metodologije upravljanja s tveganji,
• upravljanje s tveganji skladno s procesom ICAAP.

Odbor za tveganja je organ odločanja in lahko sprejema 
odločitve o naslednjih točkah:
• potrditev poročil o tveganjih ter predlaganje korektivnih 

ukrepov in akcijskih načrtov v primeru odstopanj in/ali 
neželenega razvoja;

• modelih in metodologijah za količinsko opredelitev ka-
pitalskih zahtev za materialna tveganja banke v sklopu 
ICAAP; 

• rednih pregledih ustreznosti kapitalskih instrumentov, 
upoštevanih kot del kapitala za pokrivanje tveganj; 

• potrditev poročila Risk Bearing Capacity ter predlaganje 
korektivnih ukrepov in akcij v primeru odstopanj in/ali 
neželenega razvoja;

• Risk Budget, Forecast in mesečno spremljanje  
poslovanja; 

• scenarijih in rezultatih stresnih testov, sprejemanje akcij-
skega načrta, kako vključiti rezultate stres testov v predvi-
den razvoj poslovanja;

• politikah upravljanja s tveganji;
• načrtih in postopkih odziva v kriznih situacijah. 

V naslednjih primerih mora Odbor za tveganja podati mne-
nje o predlogu pred odobritvijo višjega organa (uprave oz. 
kadar je potrebno nadzornega sveta): 
• predlagani Strategiji upravljanja s tveganji,
• letni oceni naklonjenosti tveganjem,
• okviru limitov po posameznih tveganjih in razporejanju 

kapitala na najvišji stopnji (po vrstah tveganj, poslovnih 
področjih itd.),

• rezultatih letne ocene materialnosti tveganj.

Banka je skladno z 51. členom ZBan-3 imenovala tudi komi-
sijo za tveganja, ki je bila ustanovljena v juliju 2015. Komisija 
za tveganja je posvetovalno telo nadzornega sveta ter izva-
ja naslednje naloge:
• svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti 

banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravlja-
nja tveganj;

• pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede 

izvajanja strategije upravljanja tveganj;
• brez poseganja v naloge komisije za prejemke preverja, 

ali so v spodbudah, ki jih zagotavlja sistem prejemkov, 
upoštevani tveganje, kapital, likvidnost ter verjetnost in 
časovni razpored prihodkov banke, z namenom obliko-
vanja preudarnih politik in praks prejemkov;

• preverja, ali so cene produktov banke v celoti združljive 
s poslovnim modelom in strategijo upravljanja tveganj 
banke, ter v primeru ugotovljenih neskladij oblikuje pred-
log ukrepov za njihovo odpravo in ga predloži upravi in 
nadzornemu svetu banke.

Komisija za tveganja z namenom izboljšanja svoje učinko-
vitosti redno komunicira s funkcijo upravljanja tveganj in 
njenim vodjo, tako da zagotavlja udeležbo vodje funkcije 
upravljanja tveganj na vseh rednih sejah komisije vključno 
z direktnim poročanjem vodje vsem članom komisije.
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d) Tok informacij  
(glede tveganj) do 
upravljalnega organa
V banki je ustanovljenih več odborov, ki odločajo o tran-
sakcijah, povezanih s tveganjem: Kreditni odbor, Odbor 
upravljanja s tveganji, Odbor za odobravanje problema-
tičnih naložb, Odbor za operativna tveganja ter Odbor za 
upravljanje z bilanco banke. Rednih tedenskih oziroma 
mesečnih ter, v primeru Odbora za operativna tveganja, 
kvartalnih sestankov se poleg kompetentnih organizacij-
skih enot udeležujejo člani uprave, ki tem odborom tudi 
predsedujejo.

Kreditni odbor je osrednji organ odločanja o 
vseh transakcijah s kreditnim tveganjem in na 
podlagi predložene dokumentacije odloča o 
vseh izpostavljenostih kreditnemu tveganju (nova 
izpostavljenost, povečanje in razširitev obstoječe 
izpostavljenosti, letni pregledi itd.).

Odbor za odobravanje problematičnih naložb je 
osrednji organ odločanja o vseh problematičnih  
naložbah. 

Odbor za operativna tveganja je odbor, namenjen 
seznanitvi najvišjega vodstva banke z informacijami 
s področja operativnega tveganja (škodni dogodki, 
pritožbe, prevare, tveganja s področja skladnosti, ugleda 
banke, …) ter učinkovitemu upravljanju tega področja.

Odbor za upravljanje z bilanco banke je organ 
za upravljanje z viri in sredstvi banke, zadolžen za 
spremljanje in analiziranje poročil ter sprejemanje 
odločitev, ki vplivajo predvsem na upravljanje z 
likvidnostjo banke ter obrestno/tržno in valutno 
izpostavljenost banke. 

Funkcije notranjih kontrol v banki (notranja revizija, 
upravljanje s tveganji, skladnost in upravljanje informa-
cijske varnosti) imajo zagotovljen neposreden dostop do 
upravljalnega organa z namenom zagotavljanja vseh 
ustreznih informacij glede tveganj, ki jim je oziroma bi jim 
utegnila biti banka izpostavljena. Funkcija upravljanja tve-
ganj zagotavlja, da ustrezne enote v instituciji identificirajo 
in pravilno upravljajo vsako pomembno tveganje, s katerim 
se sooča institucija, ter da je organom vodenja ali nadzora 
predložen celovit pregled nad vsemi zadevnimi tveganji. 
Poleg tega zagotavlja pomembne neodvisne informacije, 
analize in strokovne presoje o izpostavljenosti tveganjem 
ter nasvete o predlogih in odločitvah o tveganjih, ki so jih 
sprejeli organi vodenja ali nadzora in poslovne ali podpor-
ne enote, v zvezi s tem, ali so tveganja v skladu s toleranco/

apetitom po tveganjih institucije. Funkcija upravljanja in-
formacijske varnosti opravlja redno analizo informacijskih 
tveganj, oceno tveganj ter zagotavlja ocene skladnosti z 
veljavnimi predpisi in standardi.

Nadzornemu svetu je v okviru rednih sej predloženo tudi 
poročilo o upravljanju tveganj, v katerem je predstavljena 
naklonjenost tveganjem, kreditno tveganje (kreditni portfelj, 
nedonosna posojila, kakovost sredstev, problematične 
naložbe), tržno in obrestno tveganje, likvidnostno tvega-
nje, operativno tveganje in kapitalske zahteve (kapitalska 
ustreznost in ocenjevanje ustreznega notranjega kapitala). 
Nadzorni svet redno obravnava tudi poročilo ICAAP ter se 
seznani s sistemom notranjih kontrol ter rezultati stresnih 
testov.


