
Revizijsko poročilo
Vzpostavitev pogojev za delovanje DUTB, d. d. 
in poslovanje DUTB, d. d. v letu 2013



POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 
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Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: 

vlada) in Ministrstva za finance pri vzpostavitvi pogojev za delovanje Družbe za upravljanje terjatev 

bank, d. d. (v nadaljevanju: DUTB) v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 in pri prenosu tveganih 

postavk bank na DUTB v letu 2013 ter revizijo pravilnosti, učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja DUTB v 

letu 2013. 

 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade in Ministrstva za finance pri 

vzpostavitvi pogojev za delovanje DUTB v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 in pri prenosu 

tveganih postavk na DUTB v letu 2013 ter izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti 

poslovanja DUTB v letu 2013. 

 

Vlada in Ministrstvo za finance pri vzpostavitvi pogojev za delovanje DUTB in pri odločanju o prenosu 

tveganih postavk bank nista ravnala učinkovito. Vlada, kljub določitvi ukrepov za krepitev stabilnosti 

bank v nacionalnih reformnih programih za leti 2011 in 2012, do septembra 2012 ni sprejela 

odločitve o podlagah za izvajanje teh ukrepov. Ustanovitev DUTB, o kateri je vlada odločila marca 

2013, ni temeljila na predlogu Ministrstva za finance, ki bi vseboval obrazložitev razlogov za to, da je 

to najprimernejša rešitev za krepitev stabilnosti bank, in tudi ni bila del celovite strategije bančnega 

sektorja, saj ta ni bila pripravljena. 

 

Ministrstvo za finance pri pripravi predloga Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev 

stabilnosti bank (v nadaljevanju: ZUKSB) in vlada pri sprejemu predloga ZUKSB nista ocenila 

finančnih posledic sprejema ZUKSB, nista podrobneje uredila nadzora nad delovanjem DUTB in 

načina njenega poročanja o poslovanju ter nista natančno opredelila vloge Banke Slovenije v 

postopku prenosa tveganih postavk bank. Ministrstvo za finance vlade ni seznanilo s številnimi 

pripombami pristojnih institucij in Evropske centralne banke na predlog ZUKSB in ni obrazložilo 

razlogov za njihovo neupoštevanje. 

 

Vlada in Ministrstvo za finance pri sprejemu podzakonskih predpisov nista natančno opredelila 

temeljnih načel delovanja DUTB in nista utemeljila razlogov za izvzem DUTB od uporabe predpisov 

s področja integritete in preprečevanja korupcije, nagrajevanja poslovodstva in javnega naročanja. 

Vlada je v letu 2013 sprejela tri različice Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank 

(v nadaljevanju: uredba), vendar nobena ni vsebovala določil, ki bi podrobneje določala ukrepe za 

krepitev stabilnosti bank po ZUKSB. V uredbi tako ni natančno urejeno, kdo opredeli tvegane 

postavke za prenos na DUTB, niso opredeljeni stroški delovanja DUTB in nadomestila DUTB za 

kritje stroškov ter niso nedvoumno opredeljeni odbitki od prenosne vrednosti tveganih postavk. 
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• upravni odbor je za leto 2014 določil naslednje strateško pomembne naloge: zaključek prenosa 

sredstev z NLB in NKBM, priprava in izvedba dodatnih prenosov sredstev: DUTB naj bi v letu 

2014 odkupila slaba sredstva od Abanke, Banke Celje ter od bank v postopku nadzorovane 

likvidacije (Factor banka in Probanka), pravni skrbni pregled prenesenih sredstev, krepitev 

notranjega in zunanjega poročanja in notranje vrednotenje odkupljenih sredstev; 

• predvidena življenjska doba DUTB do konca leta 2017 ob sedanjih makroekonomskih napovedih 

ne omogoča, da bi bila večina sredstev DUTB v tem obdobju prodana po optimalni ceni, zato 

DUTB predlaga preučitev možnosti za podaljšanje življenjske dobe DUTB in 

• DUTB je v letu 2013 po nerevidiranih računovodskih izkazih ustvarila 81,9 milijonov evrov čiste 

izgube.  
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