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Sporočilo predsednika Nadzornega sveta
»Brošura, ki jo ponujamo v branje in analizo,
prihaja med bralce v času, ko že lahko rečemo, da Slovenija kot majhno, odprto gospodarstvo zaradi povezanosti z EU in prek nje
z vsem svetom seveda ne more v celoti ignorirati svetovne finančne krize, da pa so se na
drugi strani slovenske banke izkazale kot
dosti previdnejše pri oblikovanju kreditnih
portfeljev in trženju tveganih finančnih produktov. Večja previdnost, ki je delno posledica relativne majhnosti 'igralcev' na slovenskem trgu in z njo (ter s slovenskim narodnim
značajem) povezane izrazitejše konservativnosti pri naložbah, se je tako pokazala kot
najboljše in vsaj dolgoročno najkoristnejše
udejanjenje pravila o tem, kako naj ravna
odgovoren bančnik.« Takole sem zapisal na
tem mestu pred enim letom.
Leto 2008 je bilo in bo »zgodovinsko«, saj se
je svetovna finančna in gospodarska kriza
razmahnila v neslutene širine in sprožila veliko več vprašanj kot odgovorov – kaj šele rešitev. Tudi Slovenija in njeno gospodarstvo se
soočata z recesijo, ki se je začela v nekaterih
največjih in najbolj razvitih svetovnih gospodarstvih in se nezadržno širi po vsem svetu.
Slovenski finančni in še zlasti bančni sistem
bosta na resnem preizkusu. Pri tem bo ključno
vprašanje, do katere mere bodo banke sposobne, predvsem pa (glede na različne lastniške strukture) pripravljene spremljati in kompenzirati poslovne težave svojih komitentov,
tako prebivalstva kot tudi gospodarstva.

Takšne razmere prav gotovo vplivajo tudi
na Združenje bank Slovenije, katerega
delovanje v letu 2008 je podrobno predstavljeno v nadaljevanju. Na eni strani so
nekateri projekti, v katere je bilo vloženo
veliko »časa in sredstev« in kjer so bili doseženi tudi dobri rezultati, kot npr. SEPA, po
drugi strani pa ponovno prihajajo v ospredje nekatera temeljna vprašanja, predvsem s
področja bančne ureditve, nadzora bančnega poslovanja in spreminjanja različnih
(zlasti računovodskih) standardov.
Brez dvoma bo Združenje imelo pomembno
vlogo tudi v prihodnje. Njegova uspešnost bo
odvisna od ustrezne organiziranosti in učinkovitega dela, še zlasti pa od proaktivnega
odnosa tistih, ki jim je ta stanovska organizacija namenjena, to je poslovnih bank.
Dovolite mi, da se na koncu tega uvoda in ob
izteku mandata zahvalim vsem članicam za
sodelovanje, Združenju pa zaželim čim uspešnejše izpolnjevanje njegovega poslanstva.
Marjan Kramar
Predsednik Nadzornega sveta
Združenja bank Slovenije
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Uvod
Za Združenje bank Slovenije je bilo leto
2008 zelo pestro in dinamično. V ospredju
naše pozornosti sta bila zagotovo projekta
SEPA in SISBON. Tri implementacije, ki smo
jih napovedali za leto 2008, so bile v predvidenih rokih tudi izpeljane:
• pravila Basla II oziroma novele Zakona o
bančništvu iz meseca decembra 2006,
• kreditni biro SISBON in
• začetek izvajanja kreditnih transferjev po
shemi SEPA.
Ob številnih drugih obveznostih smo začeli
tudi reorganizacijo dela odborov na
Združenju, s čimer bomo nadaljevali tudi v
letu 2009.
Ton našemu delovanju je nepričakovano
dajala finančna kriza, ki je na mednarodnih
denarnih in finančnih trgih z vso silo planila
na dan v jeseni 2008. Če so si ob prevzemu evra naše članice na kratko oddahnile v
izobilju likvidnosti, ki jih je obdalo, pa so se
v letu 2008 pogoji delovanja denarnih
trgov bistveno spremenili.

Z razvojem dogodkov na mednarodnih
denarnih trgih se je v okviru Združenja
ukvarjal zlasti Odbor za zakladništvo, sicer
pa so bili različnim pogledom na finančno
krizo in možnim izhodom iz nje posvečeni
tudi mednarodna številka Bančnega vestnika 2008 in novembrski Bančni dnevi 2008
z udeležbo uglednih domačih in tujih strokovnjakov.
Podrobneje so naše aktivnosti v minulem letu
opisane v nadaljevanju.
Dušan Hočevar
Direktor Združenja bank Slovenije
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Nadzorni svet Združenja bank Slovenije
Na dan 31. december 20081
PREDSEDNIK
Marjan Kramar,
Nova Ljubljanska banka d.d.
NAMESTNIKA PREDSEDNIKA
France Arhar,
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Matjaž Kovačič,
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
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ČLANI
Vojko Čok,
Banka Koper d.d.
Niko Kač,
Banka Celje d.d.
Klemens Nowotny,
Raiffeisen banka d.d.
Romana Pajenk,
Probanka d.d.
Boris Pesjak,
Factor banka d.d.
Andrej Potočnik,
Hypo Leasing d.o.o.
Cvetka Selšek,
SKB banka d.d.
Sibil Svilan,
SID banka d.d.
Gorazd Trček,
Gorenjska banka d.d.
Draško Veselinovič,
Deželna banka Slovenije d.d.
Aleš Žajdela,
Abanka Vipa d.d.

Skupščina Združenja je dne 19. marca 2009 razrešila predsednika Nadzornega sveta Marjana Kramarja, člana
Nadzornega sveta Nika Kača in Vojka Čoka ter namestnika članov Nadzornega sveta mag. Dušana Drofenika in
Igorja Kraglja. Za nove člane Nadzornega sveta Združenja je imenovala mag. Štefana Belingarja, mag. Dušana
Drofenika in Igorja Kraglja, za nova namestnika članov pa Davorina Leskovarja in mag. Aleksandra Lozeja. Za predsednika Nadzornega sveta je skupščina imenovala dr. Draška Veselinoviča.
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Nekateri podatki za slovensko
makroekonomsko okolje in bančni sektor
Makroekonomski podatki za Slovenijo

2007

2008

Realna stopnja letne rasti BDP v %

6,8

3,5

Letna rast cen, inflacija v letu v %

5,6

2,1

Povprečna letna inflacija v %

3,6

5,7

Primanjkljaj/presežek države

163 mio EUR
ali 0,5 % BDP
presežka

351 mio EUR
oz. 0,9 % BDP
primanjkljaja

8.071 mio EUR
oz. 23,4 % BDP

8.473 mio EUR
oz. 22,8 % BDP

Konsolidirani dolg države
Vir: Statistični urad Republike Slovenije

v mio EUR
2007

v mio EUR
2008

rast v %
2007/08

42.343

47.542

12,3

Kapital

3.556

4.002

12,5

Krediti

32.374

37.447

15,7

Obveznosti do bank

15.929

18.063

12,7

Obveznosti do nebančnega sektorja

19.381

20.596

6,3

816,4

935,7

14,6

1.433,0

1.354,4

– 5,5

Operativni stroški

755,9

777,2

2,8

Dobiček pred obdavčitvijo

514,2

336,6

– 34,5

11860

12250

3,3

Podatki za slovenski bančni sektor
Bilančna vsota

Čiste obresti
Bruto dohodek

Število zaposlenih
Vir: Bilten Banke Slovenije, januar 2009
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Aktivnosti Združenja v letu 2008
Ekonomika bančnega poslovanja
Ekonomika bančnega poslovanja pokriva
problematiko s področja računovodstva, davkov, upravljanja tveganj in notranje revizije.
V okviru tega področja smo si prizadevali
tudi za operativno tolmačenje zakonodaje
glede hipotekarnih in komunalnih obveznic
ter pripravili predlog sprememb, ki bi bankam
omogočale dostopanje do virov financiranja
tudi s pomočjo izdaje hipotekarnih obveznic,
kot je to tradicija v drugih delih EU.
Sodelovali smo z Banko Slovenije pri vprašanjih v zvezi s kapitalsko direktivo, ki zaradi zahtevnosti zakonodaje še vedno odpira
številne dileme. Banka Slovenije je tudi na
našo pobudo podaljšala možnost poseganja po storitvah cenilcev gradbene stroke pri
vrednotenju hipotek za potrebe izpolnitve
zahtev iz sklepa o kreditnih zavarovanjih ter
odpravila bonitetni filter za oslabitve. Do
jeseni 2008 so morale namreč slovenske
banke razliko med ugotovljenimi oslabitvami v skladu z MSRP in višje izračunanimi
oslabitvami v skladu z interno regulativo
odštevati od kapitala pri izračunu kapitalske
zahteve.

Da bi omogočili pridobivanje čim bolj točnih
podatkov o vrednosti zavarovanj, smo se
povezali z Geodetsko upravo Republike
Slovenije, ki je izvedla množično vrednotenje nepremičnin. Z njo se dogovarjamo o
uporabi podatkov za vrednotenje hipotekarnega premoženja v bankah. Podobno prakso smo spoznali tudi ob predstavitvi množičnega vrednotenja na Švedskem.
Kot ukrep za ublažitev finančne krize smo
predlagali spremembo Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb v smislu priznavanja oslabitve sredstev, razpoložljivih za prodajo, in oslabitve finančnih sredstev, ki v preteklosti nista bili priznani. Zbrali smo tudi
podatke bank o višini zneskov »nepriznanih« obresti in oslabitev, ki v bančnem sistemu niso zanemarljivi z davčnega vidika, ne
bodo pa ogrozili obstoja bank.
S finančnim ministrstvom smo odprli predvsem davčni problem obračuna obresti med
povezanimi osebami, a ministrstvo še ni pristopilo k spremembi Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb. Sedanja zakonodaja zahteva, da se obresti od povezanih
oseb za posojila, prejeta pred 1. januarjem
2007, priznajo le v višini fiksne obrestne
mere, ki jo je objavilo ministrstvo ob odobritvi. V zaostrenih razmerah, ko so v letih
2007 in 2008 obrestne mere nenormalno
rasle, imajo banke neupravičeno davčno
nepriznane odhodke.
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Na področju obdavčitve finančnih storitev z
davkom na dodano vrednost v skladu s spremembami določb šeste direktive in predvidenimi spremembami domače davčne zakonodaje so se aktivnosti prenesle v prihodnja
leta, ker spremembe direktive še niso usklajene med članicami Evropske unije. Stalno se
zavzemamo tudi za natančno opredelitev
finančnih storitev, ki so davka oproščene,
zato smo prenovili seznam obdavčljivih in
oproščenih finančnih storitev. Seznam je bil v
drugi polovici leta usklajen tudi z Združenjem
družb za upravljanje in Nadzorni svet ZBS
ga je potrdil kot priporočilo bankam.
Skupina za davke se sprotno seznanja s
predvidenimi spremembami, ki naj bi omogočile opcijsko obdavčitev finančnih storitev, ter pripravlja seznam nakazanih težav
in prednosti pri morebitni obdavčitvi vseh
finančnih storitev.
Spremljali smo spremembe Mednarodnega
računovodskega standarda (MRS) 39 in
Mednarodnega standarda računovodskega
poročanja (MSRP) 7 v jeseni 2008. Uredba
Evropske komisije (ES) št. 1004/2008 z dne
15. 10. 2008 v izjemnih okoliščinah dovoljuje prerazvrstitev nekaterih finančnih instrumentov iz kategorije »v posesti za trgovanje« v
druge kategorije, kar pred tem ni bilo mogoče. S tem se želi doseči manjša volatilnost
rezultatov poslovanja v razmerah krize, saj se
ta navaja kot ena izmed izjemnih okoliščin.

V povezavi s finančno krizo smo sodelovali
v razpravi o pošteni vrednosti finančnih
instrumentov v okviru Slovenskega inštituta
za revizijo in Banke Slovenije. Obe instituciji sta izdali priporočilo o kriterijih za slabitev
finančnih instrumentov, razpoložljivih za
prodajo prek poslovnega izida. Inštitut priporoča slabitev, če borzna cena pade pod
povprečje padca slovenskega borznega
indeksa, Banka Slovenije pa priporoča slabitev ob padcu cene instrumentov pod 40
odstotkov od nabavne vrednosti. Proučili
smo dokumente Sveta za mednarodne računovodske standarde (SMRS) in Evropskih
bančnih nadzornikov (CEBS) ter spremljali
okrogle mize o tej temi, ki jih je organiziral
SMRS v sodelovanju z ameriškimi izdajatelji
računovodskih standardov, ter drugih institucij, ki v dokumentih poudarjajo preglednost
metodologij vrednotenja in razkritij poštene
vrednosti finančnih instrumentov.
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Za banke je pomembno uvajanje novega
sistema poročanja, ki ga je Banka Slovenije
intenzivneje nadaljevala od oktobra 2007,
začela pa že v letu 2004. V tem projektu je
predvideno poskusno poročanje bank v
drugi polovici leta 2009 in redno poročanje
od leta 2010 dalje. Odbor je intenzivno
sodeloval pri pripravah pripomb na vse
predložene osnutke, na podlagi teh pripomb pa je Banka Slovenija že spremenila
in dopolnila šifrante za poročanje.
Podrobneje je delo pri prenovi poročanja
spremljala skupina za uvajanje matričnega
poročanja. Cilj projekta je zmanjšanje števila obveznih mest v kontnem okviru za banke
in prehod na matrično poročanje, ki bo
omogočalo izdelavo poročil tako za potrebe poročanja po kapitalski direktivi kot tudi
za računovodska poročila v letnem poročanju. Podatki iz matrike bodo usklajeni tako s
priporočili Odbora evropskih bančnih nadzornikov glede računovodskega poročanja
(FinRep) kot z zahtevami poročanja po kapitalski direktivi (CoRep). Matrika zagotavlja
tudi vse podatke za poročanje Evropski centralni banki.

Denarni in kapitalski trgi
V letu 2008 je bil dejaven zlasti Odbor za
zakladništvo, ki je spremljal učinke denarne
politike Evropske centralne banke in Banke
Slovenije, še posebno pa likvidnostno problematiko na domačem trgu. Tu je nastal zastoj, zaradi katerega se denarni trgi ta čas
zapirajo v nacionalne okvire. Ponovno odpiranje navzven bo mogoče ob vzpostavitvi
večjega zaupanja.
Člani Odbora za zakladništvo so v dialogu
z Banko Slovenije in ministrstvom za finance
našli učinkovite načine za obvladovanje
bančne likvidnosti v novih razmerah, in sicer
poleg instrumentov, ki jih je ponudila država.
Odboru za investicijsko bančništvo je v
minulem letu potekel mandat. Članice večino svojih interesov na tem področju uresničujejo prek Združenja članov borze, zato
odboru nismo obnavljali mandata.
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Poslovanje s privatnimi komitenti
Skladno s stališčem o racionalizaciji števila
in dela odborov ob prenehanju ni bil obnovljen mandat Odbora za NPI in kartično
poslovanje. Naloge so bile prerazporejene
v področja Odbora za plačilni promet in
projekt SEPA ter Odbora za poslovanje s
prebivalstvom.
V delu odbora in njegovih delovnih skupin je
bila kot rdeča nit skozi vse leto vključena tematika SISBON. Večkrat so bila obravnavana in
potrjevana gradiva za SISBON, predvsem
cenovni model, strategija in dogovor.
Dokončali smo vse dejavnosti, ki so bile
povezane s projektom Pravila in postopki za
zamenjavo banke. Dokončno smo oblikovali in sprejeli besedilo pravil, obveščali smo
javnost in komunicirali z mediji. Naloga je
tudi neposredno povezana z dejavnostjo, ki
se izvaja v okviru Evropske komisije in
Evropske bančne federacije, kjer se poleg
poenostavitve postopkov prenosa računa
med bankami obravnavata tudi cenovni
vidik in nadzorna funkcija.
Odbor je sodeloval pri dejavnostih, povezanih s področjem varovanja osebnih podatkov (kopiranje osebnih dokumentov, uporaba EMŠA in/ali davčne številke).
Obravnavali smo tudi Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju.

Odbor je obravnaval in potrdil Pravila delovanja plačilnega sistema–poravnava bankomatov.
Z Banko Slovenije smo sodelovali pri oblikovanju in izdaji zgibanke Informacije o tveganjih najemanja kreditov v tuji valuti. Prav
tako smo z Banko Slovenije odprli dialog o
vprašanjih, ki so se nanašala na sklep o
Priporočilih o načinu obračuna obresti pri
poslih s prebivalstvom. Izvedli smo vse
dejavnosti za izdajo knjižice o tej temi.
Oblikovano je bilo besedilo za letak o
novem jamstvenem znesku za vloge, namenjeno poslovalnicam bank v Sloveniji.
Na področju varnosti so bila oblikovana in
sprejeta Priporočila o standardih, ki veljajo
pri kartičnem poslovanju in POS terminalih.
Dokončana so bila tudi Minimalna priporočila za varnost bančnega poslovanja na
področju varovanja oseb in premoženja.
Skozi vse leto smo sodelovali z mediji (tisk,
radio, televizija), katerim smo pripravljali odgovore na vprašanja ali pošiljali posamezna
obvestila za javnost. Odgovarjali smo tudi
na vprašanja oziroma ankete, ki smo jih prejemali od različnih institucij Evropske unije.
Začeli smo priprave za ureditev temeljnega
odnosa med ponudniki bančnih storitev in
njihovimi uporabniki: potrebni dokumenti so
bančni kodeks, splošni poslovni pogoji,
kodeks dobre bančne prakse. To je tudi eno
od področij, ki ga najdemo v programih
Evropske komisije in Evropskega bančnega
združenja.
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Plačilni promet in projekt SEPA
Projekt SEPA je eden izmed najobsežnejših
bančnih projektov, primerljiv z uvedbo evra
leta 2007. V letu 2008 je tako zahteval
angažiranje veliko kadrovskih virov v bankah, javnem sektorju, Banki Slovenije in drugih državnih organih v Sloveniji. Banke so
pri uvajanju kreditnih plačil SEPA uspešno
opravile vsa testiranja in bile 28. januarja
skupaj s preostalimi 4.100 bankami evrskega območja vključene v kreditno shemo
SEPA za pošiljanje in prejemanje čezmejnih
kreditnih plačil. V območje SEPA za čezmejna kreditna plačila je vstopila tudi država
oziroma celotni javni sektor, ki je tako prevzel vlogo zgodnjega uporabnika instrumentov SEPA. Na ta dan je Združenje bank
Slovenije organiziralo slovesen dogodek, ki
so se ga udeležili mnogi ugledni bančni strokovnjaki, deležen pa je bil tudi precejšnje
medijske pozornosti.

Delo pri projektu SEPA je koordiniralo
Združenje bank Slovenije (prek pisarne
SEPA) in je potekalo prek desetih delovnih
in podpornih skupin ter še nekaterih ad-hoc
skupin. Vse operativne odločitve je sprejemal
Odbor za plačilni promet, strateške odločitve
pa Nadzorni svet Združenja. Prav tako so se
predstavniki Združenja redno udeleževali
sestankov delovnih in podpornih skupin ter
dru-gih teles Evropskega plačilnega sveta.
Število predstavnikov v telesih pri Evropskem
plačilnem svetu je naraslo s šest na devet,
slovenska bančna skupnost pa je bila tako
sproti obveščena o vseh aktualnih zadevah,
ki se dogajajo na evropski in tudi na nacionalnih ravneh.
Banke so se pripravile na začetek delovanja
nove različice pravil sheme za SCT (SEPA
credit transfer oziroma kreditna plačila
SEPA verzija 3.2) z uveljavitvijo 2. februarja 2009. Začetek delovanja pravil sheme
za SDD (SEPA direct debit oziroma direktne
obremenitve SEPA) verzija 3.2 je predviden
za 1. novembra 2009. Nekatere trenutno
še odprte zadeve pri pravilih sheme za SDD
verzije 3.2 naj bi bile rešene in potrjene na
marčevskem plenumu EPC v letu 2009. Proti
koncu leta 2008 je ministrstvo za finance
dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o
plačilnih storitvah in sistemih, v katerem je
zajeta tudi direktiva o plačilnih storitvah –
PSD. Zakon mora biti sprejet do 1. novembra 2009, banke pa so nanj vložile pripombe in predloge pri pristojnem ministrstvu.

11

12

Združenje bank Slovenije
Letno poročilo 2008

Pisarna SEPA je skupaj z delovnimi in podpornimi skupinami poleg že navedenega
opravila še številne druge naloge: zagotovila je prevode ključnih dokumentov
Evropskega plačilnega sveta v slovenščino
in izpolnila številne vprašalnike Evropskega
plačilnega sveta. Delovna skupina za nove
plačilne instrumente je na dveh celodnevnih
delavnicah pripravila Plan postopnega prehoda posebne položnice (PP) v shemo SEPA
za kreditna plačila (SCT). Skupina za papirni nalog je pripravila nabor podatkov, ki jih
mora vsebovati tako imenovani univerzalni
plačilni nalog. Delovna skupina za gotovino
je pripravila nacionalni plan za gotovino, ki
ga je potrdil Odbor za plačilni promet.
Največ obveznosti je imela skupina za direktne obremenitve, ki je pripravila osnutek analize vrzeli (gap analiza) ter obravnavala
tem dodatne opcijske storitve (AOS) in storitve
dodane vrednosti (VAS), dokončne odločitve
pa še niso bile sprejete. Skladno z zahtevami
delovne skupine za direktne obremenitve se
predvideva izdelava slovenskega uporabniškega priročnika, ki bo poenostavil implementacijo tako za uporabnika kot za banke.
Poseben standard za SDD za izmenjavo
podatkov med komitentom in banko v
Sloveniji (ZBSxml SDD) se tako ne bo oblikoval, verjetno bo uporabljen standard
UNIFI (ISO20022) XML SEPA.

Odbor za plačilni promet je imel v letu
2008 vlogo nacionalnega odbora za
implementacijo v okviru projekta SEPA pri
Združenju. Poleg tematike, povezane s projektom SEPA, se je v okviru posebne medinstitucionalne delovne skupine aktivno ukvarjal s problematiko zbiranja in uporabe
podatkov o plačilnem prometu za statistične
in davčne namene v sodelovanju z ministrstvom za finance. Sprejeta je bila tudi nova
različica podatkovnega standarda ZBSxml,
in sicer verzija 2.1, ter opravljena revizija
Priporočila o nadomestilu za prenos plačil
iz tujine, ki je spremenjen začel veljati s 1.
januarjem 2009. Konec leta je bila ustanovljena tudi delovna skupina za optimizacijo
postopkov izvršb, tako davčnih kot sodnih
sklepov. V letu 2008 se je intenziviralo
sodelovanje s podjetjem Bankart, ki na
sejah odbora predstavlja poročila o tekočem stanju pri projektu SIMP, hkrati pa so
na seje odbora vabljeni kot opazovalci tudi
predstavniki ministrstva za finance.
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Informatika
V letu 2008 so bili na področju informatike
izpeljani vsi načrtovani projekti in naloge ter
opravljene razprave in izmenjave praktičnih
pristopov, ki so temeljili na analizah konkretnih problemov.
Na področju elektronskih standardov je
končano usklajevanje poročil, ki jih banke
pošiljajo različnim zunanjim uporabnikom.
Opredeljeni so bili postopki elektronskih
standardov tako za prenos kot tudi za predstavitev podatkov. Izdelani so bili predlog
priporočil za standardizacijo formata poročil in dva tehnična koncepta postopkov za
prenos podatkov.
Varnostni forum IT je skladno z izhodišči za
izmenjavo varnostnih izkušenj na posameznih točkah, kjer nastopajo varnostna tveganja v elektronskem komuniciranju, dosegel
okviren dogovor o skupnih postopkih pri
ugotavljanju zlorab ter o medsebojnem
informiranju pri preprečevanju njihove
ponovitve. Kot preventivni ukrep je bil dosežen tudi dogovor o medsebojnem obveščanju in pomoči bank ob zaznavanju zlorab
ter razkritju storilcev s strani organov pregona. Varnostni forum IT je tudi pripravil metodologijo za vrednotenje stanja informacijske
varnosti pri ponudnikih storitev bankam
skladno z najboljšo prakso.

Za spoznavanje operativnih tveganj na
informacijskem področju je bil skladno z
Baslom II in že predhodno izdelano metodologijo za ocenjevanje in obravnavo informacijskih tveganj v bankah izdelan dokument, ki razširja katalog ranljivosti sredstev,
groženj sredstvom in nadzorstev ter prinaša
dopolnitev seznamov ranljivosti in groženj,
ki jih banke že uporabljajo za ocenjevanje
tveganj.
V okviru priprave metodoloških rešitev je bil
izdelan metodološki priročnik, ki vsebuje priporočila članicam Združenja o smiselni uporabi standardov in dobrih praks za potrebe
upravljanja odnosa med naročniki in razvijalci aplikacij na kritičnih točkah življenjskega cikla projekta razvoja aplikacije s ciljem
doseči čim višjo stopnjo usklajenosti izdelane aplikacije z uporabniško zahtevo.
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Projekt SISBON
V letu 2008 je Združenje s svojimi članicami, ki so podpisale Dogovor o vzpostavitvi
in delovanju sistema SISBON, skladno z
določbami Zakona o bančništvu (ZBan-1)
po večletnih pripravah vzpostavilo sistem
SISBON, ki nepretrgano deluje od 3. januarja 2008. Članice SISBON so do tega
datuma izvedle tako imenovano prvo inicialno polnjenje sistema, s katerim so v sistem
vnesle zgodovinske podatke o svojih komitentih in njihovih poslih ter nekatere članice
že tudi dogodke po posameznih poslih,
skladno s Specifikacijo SISBON. Od tega
datuma naprej so članice v sistem redno
posredovale vse podatke o novih komitentih
in poslih ter v upravičenih primerih izvajale
povpraševanje po podatkih o komitentih.
Sistem je v prvem polletju deloval redno,
brez prekinitve in brez bistvenih problemov,
kar so zagotavljale članice sistema, oba
pogodbena zunanja izvajalca in Združenje.
Delovanje sistema je štelo kot redno interno
delovanje, priprava in preizkus za vsebinsko popolno redno delovanje sistema, o
čemer smo ustrezno obvestili javnost in
državne institucije.

Skladno s sklepi Nadzornega sveta Združenja
in načrtovanimi aktivnostmi SISBON smo s
30. junijem 2008 izvedli tako imenovano
drugo inicialno polnjenje sistema, v katerem
je še preostalih sedem bank zagotovilo pošiljanje podatkov o poslovnih dogodkih. S
tem je bila vzpostavljena celovita baza
podatkov SISBON o komitentih bank in hranilnic v Sloveniji, kot je bila dogovorjena
med članicami in določena v Specifikaciji
SISBON. Članice so v drugem polletju
2008 začele bolj intenzivno povpraševati
po podatkih o zadolženosti komitentov.
Hkrati so po svojih podatkih, ki se vodijo v
SISBON, skladno z določili ZVOP-1 začeli
povpraševati komitenti, vendar v zelo majhnem številu.
O začetku celovitega rednega delovanja
SISBON smo javnost obvestili na novinarski
konferenci, izdali smo vsebinsko prenovljene informativne plakate za poslovalnice in
zloženke SISBON za komitente, ki so vedno
na voljo v vseh poslovalnicah članic sistema
SISBON in prek spletnega naslova
Združenja.
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Maja je informacijski pooblaščenec
Republike Slovenije na Združenju izvedel
inšpekcijski nadzor, s katerim je preveril
zakonitost obdelave osebnih podatkov ter
ustreznost postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov v sistemu SISBON.
Banka Slovenije in informacijski pooblaščenec sta nas julija seznanila, da je bila na
Ustavno sodišče RS vložena zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti tretjega in četrtega odstavka 390. člena Zakona o bančništvu (podatki v SISBON). Na Združenju
smo pripravili ustrezna strokovna pojasnila
za Banko Slovenije in Ustavno sodišče RS
ter dodatna pojasnila glede delovanja sistema SISBON za informacijskega pooblaščenca. Redno smo pripravljali tudi odgovore na novinarska vprašanja in vprašanja
Zveze potrošnikov Slovenije.
Banka Slovenije je predlagala spremembe
Zakona o bančništvu, ki se v nekaterih členih navezujejo tudi na SISBON. Od bank
smo pridobili mnenja, jih uskladili in dali
dodatne predloge in obrazložitve glede
predvidenih sprememb, predvsem glede
ustreznega nabora podatkov in vključevanja nebančnih institucij v sistem SISBON.

Glede izvajanja nadzora delovanja sistema
SISBON v okviru Združenja, pri pogodbenem obdelovalcu podatkov in v bankah je
septembra na pobudo strokovne skupine
SISBON Varnostni forum v okviru Združenja
pripravil kriterije za izvajanje tako notranje
kot zunanje revizije. Skladno s programom
dela za leto 2008 je novembra družba
Deloitte Revizija d.o.o. opravila neodvisen
revizijski pregled informacijskega sistema
SISBON, in sicer pri Združenju, pogodbenem obdelovalcu podatkov in štirih naključno izbranih bankah.
V letu 2008 se je Združenje, v okviru katerega je SISBON organiziran, včlanilo v
Združenje ACCIS (Association of consumer
credit information suppliers), ki trenutno združuje 32 kreditnih birojev iz 23 evropskih
držav in pridruženih članic z drugih celin.
O svojem delu pri SISBON smo z usklajevanjem med članicami prek Odbora za poslovanje s prebivalstvom redno obveščali
Nadzorni svet Združenja.

15

16

Združenje bank Slovenije
Letno poročilo 2008

Socialno partnerstvo
Med pomembnejše zadeve, s katerimi se je
ukvarjalo Združenje v letu 2008, sodijo tudi
dejavnosti na področju kolektivnega dogovarjanja.
Komisija za spremljanje uresničevanja določil
Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (KPDb) je zaradi
sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih začela
delati v začetku decembra 2007 in na strokovno zahtevnih srečanjih v letu 2008 obravnavala vpliv sprememb Zakona o delovnih
razmerjih na določila KPDb. Komisija je pri
tem pripravila predlog potrebnih sprememb
in dopolnitev, ki ga je posredovala pogodbenima strankama KPDb z namenom, da se
opredelita do predloga. Predlog je bil potrjen, kratka pogajanja pa so potekala v začetku septembra. Sledila je potrditev na organih
pogodbenic, 17. oktobra 2008 pa podpis
sprememb in dopolnitev KPDb. Po registraciji
pri ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve so bile spremembe in dopolnitve
objavljene v Uradnem listu RS.

Usklajevanje plač je bilo lani izvedeno dvakrat, in sicer je Združenje glede na stališče,
ki ga je sprejel Odbor za KPDb, v začetku
februarja vsem članicam poslalo dopis s priporočilom, da se pri izplačilih plač za januar izhodiščna plača po KPDb poviša za 2,7
odstotka na 364,03 evra. Druga uskladitev
je bila pri plačah za avgust, in sicer je bila
izhodiščna plača povišana za 3,9 odstotka
na 378,23 evra. Uskladitvi sta bili skladni z
Dogovorom o izredni uskladitvi plač za leto
2007 zaradi nepričakovano visoke inflacije
v letu 2007 in s Kolektivno pogodbo o
izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v
zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih
za leti 2008 in 2009 (KPPl).
Tretji sklop aktivnosti v zvezi s socialnim partnerstvom se nanaša na potek veljavnosti
kolektivne pogodbe z 31. decembrom. 2008
oziroma na vlaganje predlogov sprememb in
dopolnitev KPDb tri mesece pred potekom
veljavnosti. Združenje je na podlagi prejetih
pobud članic in nato v okviru pogajalske skupine Združenja pripravilo predlog sprememb
in dopolnitev, ki ga je potrdil Odbor za
KPDb, nato pa tudi Nadzorni svet. Predlog je
bil v dogovorjenem roku do konca septembra posredovan obema sindikatoma, prav
tako je Združenje prejelo njun predlog za
spremembe in dopolnitve KPDb.
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Ker kolektivna pogodba ni bila odpovedana,
je to samodejno pomenilo podaljšanje veljavnosti še za eno leto: do 31. decembra 2009.
Pogajanja naj bi tekla o vloženih predlogih,
toda glede na finančno krizo v svetu in njen
vpliv na Slovenijo je Nadzorni svet Združenja
sklenil, da se sindikatoma predlaga zamrznitev pogajanj za eno leto, obenem pa je delodajalska stran umaknila svoj predlog. Organiziran je bil sestanek vodstva Združenja s
predstavniki sindikatov, prav tako sta bila
oba predsednika sindikatov povabljena na
decembrsko sejo Nadzornega sveta
Združenja, na kateri sta obrazložila pobudo,
da se pogajanja vseeno začnejo. Nadzorni
svet Združenja je pogajalsko skupino
Združenja in Odbor za KPDb pooblastil, da
proučita zadevo in pripravita konkretne predloge v zvezi z nadaljevanjem socialnega dialoga za prihodnjo sejo nadzornega sveta,
kar je bilo izvedeno v začetku leta 2009.

Pravni posli
Odbor za pravna vprašanja, ki je bil v letu
2008 na novo imenovan, je obravnaval
vrsto pomembnih zadev, kamor sodijo
predvsem priprava dopisa Vrhovnemu sodišču RS v zvezi s problematiko obračuna
zamudnih obresti pri izvrševanju sodnih
sklepov o izvršbi, odprta vprašanja izvajanja postopkov v zvezi z osebnim stečajem
po novi zakonodaji, problem zagotavljanja
podatkov o insolvenčnih postopkih s strani
AJPES do bank, zahteva ministrstva za pravosodje za neposreden in brezplačen elektronski dostop organov za brezplačno
pravno pomoč do evidenc bank, problematika zbiranja in obdelave osebnih podatkov
o davčni in EMŠO številki, nejasnosti glede
prilivov tretjih oseb na varčevalne račune,
sprejetje stališča glede poizvedb centrov
za socialno delo o stanju in prometu na
računih komitentov, priporočila Banke
Slovenije o načinih obračuna obresti za
posle s prebivalstvom in ne nazadnje problematika odpiranja skrbniških (fiduciarnih)
računov odvetnikom in notarjem.
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V okviru odbora je delo nadaljevala delovna skupina za pripravo priporočila navodil
za izvrševanje sodnih in davčnih izvršb, ki je
sproti posodabljala besedilo navodila. V
začetku leta je pripravila obrazložen odgovor Banki Slovenije v zvezi z nekaterimi ugotovitvami glede izvrševanja sodnih in davčnih sklepov o izvršbi v bankah. Delovale pa
so tudi druge delovne skupine. Delovna skupina za problematiko SISBON je obravnavala vprašanja odgovornosti za podatke,
vnosa komisijskih poslov in evidentiranja
osebnega stečaja. Delovna skupina za prenovo Zakona o izvršbi in zavarovanju je pripravila predlog sprememb in dopolnitev
tega zakona ter ga posredovala Banki
Slovenije. Prav tako je pripravila dopis
Vrhovnemu sodišču RS v zvezi s problematiko obračunavanja zamudnih obresti.
Delovna skupina za pošiljanje podatkov v
zvezi s poizvedbami različnih organov je
pripravila navodila in tabele, ki se lahko
uporabljajo kot pripomoček članicam pri njihovem delu, ko od različnih organov in institucij prejmejo zaprosila za posredovanje
osebnih in zaupnih podatkov.

V okviru projekta SEPA je področje pravnih
poslov sodelovalo s podporno skupino za
pravne zadeve SEPA, ki se je med drugim
ukvarjala s pristopom bank k plačilnim shemam SEPA, z novo direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu in spremembami
Zakona o plačilnem prometu. Banki Slovenije
smo poslali dopis s predlogi glede implementacije direktive o plačilnih storitvah (Directive
on Payment Services – PSD) v Zakonu o plačilnem prometu. Del aktivnosti je bil usmerjen
tudi v oblikovanje odgovorov na vprašanja,
ki so jih postavljale druge delovne in podporne skupine SEPA.
Pri projektu SISBON smo sodelovali pri pripravah na prenovo Dogovora o postavitvi
in uporabi informacijskega sistema SISBON
ter pri razreševanju nekaterih pravnoformalnih vprašanj, povezanih s projektom in
dogovorom. Člani pravne delovne skupine
so sprejeli stališče v zvezi z vprašanjem
Nadzornega sveta Združenja o odgovornosti za podatke. Ugotovili so, da je po
splošnih pravilih o varstvu osebnih podatkov
za morebitno zlorabo podatkov nasproti
komitentom lahko odgovorna le banka, ki je
upravljavec podatkov, nikakor pa ne
pogodbeni obdelovalec, ki je lahko odškodninsko odgovoren banki, ne more pa
odgovarjati nasproti komitentom.
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Izobraževalni center
Aktivnosti Izobraževalnega centra Združenja
bank Slovenije (IC ZBS) so bile na področju
priprave in izvedbe izobraževalnih programov v letu 2008 izpeljane po zastavljenem
načrtu dela, ki ga je potrdil tudi Odbor za
izobraževanje.
V program izobraževanja smo vključili deset
novih programov, od tega je Slovenski inštitut
za revizijo (SIR) šest programov priznal kot
dodatno izobraževanje za ohranjanje licence pri SIR. Sicer pa je IC ZBS v letu 2008
izvedel skupno 24 izobraževalnih programov (seminarji, posveti), ki jih je SIR priznal
kot dodatno izobraževanje, pri čemer je bilo
10 programov uvrščenih v kategorijo »A« in
14 v kategorijo »B«. Teh programov se je
udeležilo 670 udeležencev.
Tudi v letu 2008 je bilo izkazano zanimanje
bank in drugih uporabnikov za daljše oblike
izobraževanja, kot so Bančno poslovanje,
Bančna šola, Uporaba MSRP v bankah,
Plačilni promet in Finančna analiza podjetja.
Program Bančno poslovanje, ki je priprava na
izpit za pridobitev bančnega certifikata
»European Foundation Certificate in Banking«
(EFCB), ki ga Združenje izdaja skupaj z
evropskim združenjem »European Banking
and Financial Services Training Association«
(EBTN), je lani uspešno zaključila četrta generacija kandidatov iz 10 bank in enega računalniškega podjetja. Certifikate sta prejemnikom podelila direktor in namestnica direktorja
Združenja ob zaključku Posveta kadrovikov in
izobraževalcev januarja letos na Bledu.

Med programi, ki smo jih lani obnovili, naj v
ospredje postavimo licenčni program
Plačilni promet, ki ga je uspešno končalo 50
kandidatov, in program Finančna analiza
podjetja, kjer je bilo več kot 80 udeležencev. V sodelovanju s predstavniki bank in
Banke Slovenije smo v programu Plačilni
promet vsebino in učne cilje prilagodili ciljni
skupini slušateljev, gradivo za udeležence
seminarja pa izdali v obliki priročnika, ki bo
lahko služil informiranju širše javnosti.
Na željo udeležencev seminarja Uporaba
MSRP v bankah, ki prihajajo tako iz bank
članic Združenja kot tudi iz zavarovalnic,
revizijskih družb, ministrstva za finance,
Banke Slovenije, Davčnega urada RS in drugod, smo izdali priročnik Spremljanje
poslovnih dogodkov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Naša želja je, da bi priročnik ohranil aktualnost, zato bomo veseli vseh predlogov uporabnikov za morebitne spremembe in dopolnitve, ki jih bomo proučili s predavatelji in
po potrebi tudi v sodelovanju z Odborom
za računovodstvo pri Združenju.
Izobraževanje o uporabi izvedenih finančnih instrumentov v praksi smo v decembru
sklenili še s tretjim praktično naravnanim
programom Uporaba IFI v praksi III – delavnica s primeri uporabe.
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Izobraževalni center Združenja je imel tudi
v letu 2008 predstavnico v izvršnem odboru evropskega združenja EBTN. Tako je bil
aktivno vključen v dejavnosti evropskega
združenja ter srečanja s predstavniki tega
združenja in Evropske komisije, in sicer z
namenom usmeritve aktivnosti v skladu z njihovimi pričakovanji (primerljivost nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu s evropskim okvirjem kvalifikacij, poenotenje poklicnih standardov znanj in kompetenc, zagotavljanje kakovosti v strokovnem izobraževanju in usposabljanju, razvijanje certificiranega sistema izobraževanja, oblikovanje
sistema akreditacije).
V letu 2008 so bile v okviru EBTN končane
aktivnosti pri dveh projektih Leonardo da Vinci
(LdV), kjer je Izobraževalni center sodeloval
kot nacionalni referenčni center. Rezultati projekta »Eurobanqua« so priporočila dobrih
praks glede zagotavljanja kakovosti v strokovnem izobraževanju in projekta »Certified« priporočila glede poenotenja standardov znanj
in kompetenc za bančne poklice (Compliance
Officer, Branch Manager, CRM).

Nadaljevali smo aktivnosti pri preostalih
dveh projektih LdV »EQualifise« in
»Qualobster«, ki bosta predvidoma končana junija 2009. Cilj prvega projekta je oblikovati metodologijo za razvrščanje posameznih kvalifikacij v ustrezne nivoje evropskega kvalifikacijskega okvirja, tako da bo
upoštevana razlika med kvalifikacijami, ki
temeljijo na znanju, in tistimi, ki so rezultat
preverjanja poklicnih kompetenc. V Izobraževalnem centru smo v okviru projekta na
podlagi obstoječih kriterijev ocenili dva
izobraževalna programa: Bančno poslovanje in Plačilni promet ter prišli do podobnih
zaključkov kot preostali sodelujoči. To je, da
je v zvezi z uporabo kriterijev kar nekaj
nejasnosti in bo verjetno dana pobuda za
njihovo prilagoditev potrebam v finančnem
sektorju. V projekt »Qualobster – zagotavljanje kakovosti v učeči se organizaciji v
bančnem in širšem finančnem sektorju« je
aktivno vključena tudi Nova Ljubljanska
banka, ki je v novembru izvedla pilotno testiranje predlaganega modela za določitev
razvojne stopnje učeče se organizacije. Na
podlagi izvedenega testiranja so bili na srečanju partnerjev projekta konec novembra
podani predlogi za nekatere metodološke
spremembe in spremembe v zvezi s kazalci,
ki opredeljujejo kriterije za določitev razvojne stopnje učeče se organizacije.
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Pri EBTN je bila lani imenovana delovna skupina za program EFCB, v kateri ima
Izobraževalni center tudi svojo predstavnico.
Skupina se je sestala septembra z nalogo
preveriti aktualnost in morebitno potrebo po
vsebinski dopolnitvi izpitnih ciljev, standardnega izpitnega modela in modela akreditacije iz leta 2004. Čeprav je bilo ugotovljeno,
da je bil program v osnovi skrbno pripravljen
in je kljub nenehnim spremembam v bančništvu večina izpitnih ciljev še vedno aktualna,
se pripravljajo predlogi za nekatere dopolnitve, ki bodo predložene v potrditev upravnemu odboru predvidoma marca 2009.

Odbor za izobraževanje
Odbor za izobraževanje je obravnaval in
sprejel program dela Izobraževalnega centra Združenja za leto 2008 ter se seznanil z
aktivnostmi centra pri projektih Leonardo da
Vinci, njihovim namenom, cilji in predvsem
pričakovanimi rezultati. Na sestankih odbora so si člani izmenjali tudi različne koristne
delovne izkušnje in prakse tako s kadrovskega kot izobraževalnega področja.

Publicistična dejavnost
Bančni vestnik

Z evropskim združenjem smo v letu 2008
sodelovali tudi v raziskavi o e-izobraževanju v evropskem bančnem sektorju. V projekt
se je vključilo 10 članic in Izobraževalni
center Združenja. Rezultati raziskave pri
nas, v katero smo dodatno vključili tudi
anketiranje udeležencev izobraževalnih
programov, so bili predstavljeni Odboru za
izobraževanje januarja letos.
Na povabilo Centra za poklicno izobraževanje RS smo sodelovali na delavnici o merjenju/ocenjevanju kompetenc posameznih
profilov, ki naj bi bili mednarodno primerljivi. Pri uporabi predlagane metodologije se
je pokazalo precej vprašanj in dilem metodološke narave.

V Bančnem vestniku so redni sodelavci vse
leto namenjali največ pozornosti globalni
finančni krizi in njenim posledicam za poslovanje domačih bank. Ugotavljali so, da je
kreditna in depozitna aktivnost bank dobra,
povečujejo pa se bančna tveganja. Zaradi
razmeroma visoke inflacije v prvi polovici
leta je bilo tudi temu problemu namenjenega
precej prostora v reviji. Avtorji prispevkov so
iskali odgovore na vprašanja o vplivu splošne rasti cen na zunanji dolg, konkurenčnosti
realnega sektorja in tekočem poslovanju
bank. Posebej je bilo poudarjeno vprašanje,
koliko nominalna in realna rast plač vplivata
na inflacijska gibanja in našo konkurenčnost.
Ena od zanimivih dilem bank je še bila, kateri argumenti govorijo v prid in kateri proti
kotiranju bančnih delnic na ljubljanski borzi.
Aktualna tema za banke je bila tudi monetarna politika Evropske centralne banke in v
zvezi s tem uravnavanje tekoče likvidnosti v
poslovnih bankah.
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Skladno s tekočimi projekti smo v reviji
spremljali, kako v bankah poteka vzpostavitev sistema bonitetnih informacij ali kreditnega biroja in kakšni so oziroma bodo ekonomski učinki uresničevanja projekta SEPA.
Borzni strokovnjaki so komentirali sporno
obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov
v državi in izvajanje Zakona o trgu finančnih
instrumentov v domači praksi. Ker so bile
dokapitalizacije bank v javnosti stigmatizirane, smo v reviji pojasnili, zakaj morajo banke
zbirati svež kapital in kako to lahko naredijo.
Pisna okrogla miza je bila namenjena inflaciji in naši konkurenčnosti. Na njej so menedžerji, akademiki in bančni poznavalci ocenili, koliko je k visoki inflaciji prispeval prevzem evra, kaj so temeljni razlogi za rast cen,
kakšna so razmerja med rastjo cen življenjskih potrebščin in produktivnosti na eni strani ter rastjo plač na drugi strani in kateri
ukrepi ekonomske politike lahko zajezijo
cenovno rast.
Mednarodna številka revije je bila v celoti
osredotočena na vzroke, posledice in možne
rešitve mednarodne finančne krize. Avtorji so
analizirali ukrepe evropske in drugih centralnih bank v svetu, vlogo rating agencij pri
vrednotenju vrednostnih papirjev, možne
smeri reformiranja bančne prakse in vpliv
zunajbilančnega poslovanja bank na rezultate njihovega poslovanja in finančno trdnost
bank. Dve razpravi sta se posebej ukvajali z
analizo učinkovitosti slovenskega bančnega
sektorja v primerjavi z bankami v najbolj razvitih državah članicah EU.

V drugi polovici leta se je revija ukvarjala še
z vplivom finančne krize na naše javne
finance, širitvijo evroobmočja z vidika institucionalnih sprememb in pravno ureditvijo
skladov tveganega kapitala v državi.

Publicistika in spletne strani
V okviru publicistične dejavnosti Združenja
smo izdali Letno poročilo za leto 2007, v
marcu smo sodelovali pri ponatisu zloženke
in plakata o sistemu SISBON, ki ju članice
Združenja uporabljajo za namene obveščanja svojih strank.
V letu 2008 je bila opravljena tehnična in
vsebinska prenova ekstraneta. Na ekstranetu smo v vsem letu objavili 689 novih povezav na dokumente po posameznih področjih dejavnosti Združenja. Najbolj obiskane
strani na ekstranetu so bile predstavitvene
strani odborov, sledile so strani o SEPA in
zaprte skupine vsebin (NS Net in Sisbon
Net). Število uporabnikov ekstraneta je v
letu 2008 naraslo, konec leta je bilo vseh
uporabnikov 1.750 (leto prej 1.662).
Prav tako so bile v letu 2008 prenovljene
javne spletne strani Združenja oziroma smo
prešli na isto tehnologijo za upravljanje
spletnih strani, kot se uporablja za ekstranet.
V začetku leta smo spletno predstavitev
Združenja dopolnili s spletnim mestom SISBON, kjer so zbrane vse informacije o sistemu, ki so namenjene javnosti. V januarju
smo objavili tudi samostojno nacionalno
javno spletno stran SEPA (na naslovu
www.sepa.si), kamor uvrščamo javne informacije o dejavnostih za SEPA.
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Poravnalni svet

Področje lizinga

Poravnalni svet pri Združenju za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko
je v letu 2008 obravnaval 23 zadev. Od
tega je poravnalni svet dal prav strankam v
osmih primerih, v petih primerih so bile pritožbe delno utemeljene, kot neutemeljene je
zavrnil sedem pritožb, sklenjena je bila ena
poravnava, ena pritožba pa je bila zavrnjena iz postopkovnih razlogov.

Odbor za lizing je v letu 2008 z zaposlitvijo strokovnega delavca za področje lizinga
na Združenju začel tudi operativno delovati. Sočasno so začele delati nekatere njegove komisije, za katere je bil najprej vzpostavljen normativni okvir skladno s pravili
delovanja Združenja. Glede števila in delovnega področja komisij je bila kot podlaga
za pripravo predloga uporabljena organiziranost komisij v stanovski organizaciji
Leaseurope in dodana komisija za SISBON.
V okviru Odbora za lizing so bile tako oblikovane naslednje komisije: Komisija za
pravne zadeve, Komisija za računovodske
in davčne zadeve, Komisija za statistiko,
Komisija za nepremičnine, Komisija za premičnine, Komisija za informatiko in Komisija
za SISBON.

Obravnavane pritožbe so bile vsebinsko z
različnih področij poslovanja s strankami
fizičnimi osebami, kot na primer plačilni promet, izdaja potrdila o solventnosti neupravičeni stranki, neustrezen odnos banke do
stranke, obrestovanje rentnega varčevanja,
izvršitev sodnih odločb, izplačilo depozita
dedičem, enodnevna zakasnitev pri trženju
in prodaji delnic, možnost reklamacije plačila po kreditnih karticah, reklamacija sprejetega denarja nekaj dni po sprejemu, varčevanje, migracija tekočega računa v transakcijski račun, poroštvo pri stanovanjskem
posojilu, izračun stanja posojila.
Iztekel se je prvi petletni mandat poravnalnega sveta, konec leta je Nadzorni svet imenoval člane za naslednje mandatno obdobje, dosedanja predsednica je bila ponovno
imenovana.

Članstvo v odboru se je na letni skupščini
Združenja povečalo za tri nove članice, in
sicer so pristopile UniCredit leasing,
Probanka leasing in Porsche leasing.
Združenje je v letu 2008 postalo član stanovske organizacije Leaseurope.
Naloge, ki so jih obravnavali odbor in njegove komisije, strokovna služba pa izvajala,
so se dotikale različnih področij, povezanih
z delovanjem lizinških družb.

23

24

Združenje bank Slovenije
Letno poročilo 2008

Glede na spremembe zakonodaje na
področju preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma, ki so bile uveljavljene v letu 2008, je odbor proučil pristop k
navedeni tematiki za področje lizinga. Na
sestankih podkomisije za preprečevanje
pranja denarja in sestankih na Uradu RS za
preprečevanje pranja denarja so se obravnavale zakonske zahteve in njihovo izvajanje v praksi.
Ne glede na to, ali so ali niso članice
Odbora za lizing pri Združenju, imajo lizinške družbe vzpostavljeno skupno platformo
statističnega poročanja in obdelave podatkov. Podlaga je bila vzpostavljena še v okviru Združenja leasing podjetij Slovenije po
vzoru vprašalnikov Leaseurope. Zaradi
spremenjenih potreb po poročanju smo
uvedli spremembe poročanja in obdelave
statistike, tako da so poročilo za zadnje
četrtletje in kumulativni podatki za leto
2008 že izdelani po novem.
Spremljali smo predloge sprememb zakonodaje in pripravili predloge sprememb, ki bi
pomenile olajšanje poslovanja lizinških
družb. Tako so bile v spremembo zakonov,
ki urejajo osebne izkaznice in potne liste,
vnesene določbe, ki lizinške družbe pri
poslovanju izenačujejo z bankami. Večji del
delovanja na zakonodajnem področju pa
smo posvetili projektu SISBON. Tu nam je v
strokovne predloge za spremembe Zakona
o bančništvu uspelo vnesti rešitve, ki naj bi
tudi lizinškim družbam, ki to dejavnost
opravljajo kot izključno ali pretežno dejavnost, omogočile izmenjavo podatkov med
seboj in z bankami. Kasnejša usklajevanja v

okviru vladnih služb so to omejila na lizinške
družbe v okviru bančnih skupin držav članic
Evropske unije. Ker so bili zoper tako omejeno rešitev izraženi močni strokovni argumenti, bomo naprej delovali v smeri, da bi
bil sprejet predlog, kot je bil oblikovan na
strokovni ravni.
V praktičnem vsakodnevnem poslovanju
lizinških podjetij so se pojavljale težave na
različnih področjih, zaradi katerih so se
podjetja obračala na Združenje, kjer naj bi
poiskali skupne rešitve. Tako smo skupaj s
pristojnimi državnimi organi denimo določili, kako se oblikuje »enotna obrestna mera«
(EOM) na lizinškem področju. Ravno tako
smo se ukvarjali s težavami na področju
financiranja premičnin, na davčnem področju pa z vprašanjem tako imenovanih »missing traderjev«. Ta vprašanja, ki so deloma
ostala še odprta, so podlaga za nadaljnje
delovanje.
Mednarodno smo sodelovali pri različnih
projektih Leaseurope. Z avstrijskim združenjem lizinških podjetij smo proučevali njihov
sistem izmenjave podatkov med lizinškimi
družbami in tretjimi, predvsem bankami, kot
mogoč vzorec rešitve pri nas.
Povzeli smo tudi probleme in vladi dali predloge rešitev za težave, ki se v lizinški dejavnosti pojavljajo zaradi finančne in gospodarske krize.
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Slovenska skupina S.W.I.F.T.
Skladno z načrtom dela Slovenske skupine
S.W.I.F.T. (SSS) so se nadaljevale aktivnosti
uvajanja novih storitev SWIFT v slovenski
bančni prostor, vključevanje novih bank v
sistem SWIFT, obravnave standardov,
druga faza migracije SWIFTNet in drugo.
Seveda sta se oba predsednika, skupin
SMGS in SUGS, udeleževala rednih sestankov v Sloveniji, tujini in na SIBOS08.
Z uporabo novih storitev SWIFT so slovenske banke nadaljevale v okviru procesa
vključevanja v vseevropske plačilne sisteme.
Za uspešno delovanje v sistemu TARGET2
so vse slovenske banke morale opraviti
nekatere nadgradnje svoje infrastrukture za
SWIFT – SWIFTNetBrowse. Vključevanje
novih bank je bilo obravnavano v okviru
SSMS. Standardi izpolnjevanja sporočil
SWIFT v medbančnem plačilnem prometu
so bili predmet razprave z več vidikov, predvsem z vidika njihove širitve na področje
odnosa s stranko in vse večje vloge SWIFT v
plačilnih infrastrukturah (T2, T2S, CCBM2).
Vstopili smo v drugi del druge faze migracije SWIFTNet, katere cilj je bil prehod na nov
sistem enkripcije in avtentikacije sporočil
SWIFT, ki deluje po načelu PKI (Public Key
Infrastructure), in posledično odprava uporabe BKE (Bilateral Key Exchange).

V okviru uporabniške skupine SWIFT, SUGS,
je bilo obravnavano vprašanje statistike prometa v letu 2007 in problematika klirinške
hiše v Sloveniji. Nadalje smo obravnavali
visoke cene storitve FileAct pri prenosu imenika TARGET2, gradnjo novega operacijskega centra SWIFT v Švici, migriranje na nov
način avtentikacije sporočil SWIFT (projekt
RMA v okviru druge faze SWIFTNet), testiranje SDD in uveljavljanje novih direktorijev.
Predvideno izobraževanje v letu 2008 je
bilo prestavljeno na leto 2009. To bo seminar Osnove SWIFT-a.
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Odbor za dokumentarne
bančne posle
Odbor za dokumentarne bančne posle
(ODBP) je imel leta 2008 dva delovna
sestanka ter več dopisnih sej in konzultacij
po elektronski pošti.
Predstavnik odbora se je udeležil dveh
sestankov Komisije za bančno tehniko in
prakso pri Mednarodni trgovinski zbornici
(MTZ), in sicer v Parizu in Atenah. Sodelovali
smo z generalnim sekretarjem Nacionalnega
odbora MTZ za Slovenijo in pripravili več
strokovnih komentarjev v zvezi z vplivi svetovne recesije na obseg in vsebino bančnih
dokumentarnih instrumentov.
Odbor se je seznanil s spremembami sporočil SWIFT oziroma njegovih formatov za
dokumentarne akreditive in mednarodne
garancije, ki so jih banke začele uporabljati v letu 2008.
Na delovnih sestankih je sprejel in potrdil
odločitve bančne komisije v zvezi z vprašanji mednarodnega dokumentarnega akreditiva in razrešil več deset akreditivnih problemov, ki so jih imele posamezne slovenske
banke s tujimi partnerji.

S strokovnimi pripombami in predlogi je
sodeloval pri reviziji publikacije 458 in za
bančno komisijo pripravil pisne komentarje
k prvemu in drugemu osnutku revizije
Enotnih pravil za garancije na poziv. Poleg
tega je ponovno sprejel sklep, da je prek
ministrstva za finance treba doseči uveljavitev strokovnih podlag pri besedilih za
garancije pri javnih naročilih. Ker na pismo
odbora in Združenja ni bilo pričakovanega
odziva, je odbor sklenil, da zahtevo ponovi,
poleg tega je pripravil priporočilo bankam
in njihovim strankam za enotno uporabo
mednarodnih pravil za garancije na poziv.
Odbor je od Commercial Crime Services
tudi leta 2008 prejemal mesečna poročila
in obvestila (FIB E-Bulletin in CCI) o mednarodnih goljufijah ter pisno opozarjal banke
pred grozečimi nevarnostmi ponarejenih
garancij in akreditivov.
Člani odbora so pripravili več izobraževalnih seminarjev s področja dokumentarnih
instrumentov z namenom razširjanja strokovnega znanja s tega področja v gospodarstvu, kar naj bi pripomoglo k preprečevanju
finančnih tveganj v mednarodni in domači
trgovini.
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Odbor za preprečevanje
pranja denarja
Odbor je v letu 2008 sprejel Priporočila za
izvajanje Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma, ki jih je pripravila posebna delovna skupina z namenom, da bi služila kot podlaga pri izdelavi
internih navodil, ki jih je morala sprejeti vsaka
banka. Z navodili naj bi tudi zagotovili enoten
pristop k izvajanju zakonskih določb in preprečili nelojalno konkurenco zaradi morebitnih mehkejših pristopov pri obravnavi strank.
Odbor je večkrat obravnaval Usmeritve pri
izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
ter usklajeval besedilo z Banko Slovenije.
Pripombe bank in odbora so bile večinoma
upoštevane.
Odbor je usklajeval predlog Pravilnika o
opustitvi pregleda stranke za produkte, ki
predstavljajo neznatno tveganje za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga je prejel v obravnavo od Urada
RS za preprečevanje pranja denarja.
Obravnaval je tudi drugo problematiko in
poenotil stališča do obveznosti pregleda
strank, kadar z banko sklepajo poslovna razmerja subsidiarne narave (denimo poroki,
asignanti, garancijski upravičenci in podobno). Usklajeval je odprta vprašanja glede
politično izpostavljenih oseb, ugotavljanja
dejanskih lastnikov pri družbah v stečaju in
likvidacijah ter glede ugotavljanja obveznosti bank pri sklepanju poslovnih razmerij s tujimi in domačimi diplomatskimi predstavniki.

Mednarodne dejavnosti
V letu 2008 je Združenje postalo član
ACCIS (evropsko združenje kreditnih birojev) in Leaseurope (evropsko združenje
lizinških podjetij).
Ne glede na to je bil naš glavni poudarek
na sodelovanju pri aktivnostih Evropske
bančne federacije (EBF), na operativni ravni
pa smo bili zaradi programa SEPA zelo
dejavni v Evropskem plačilnem svetu (EPC).
Ob koncu leta 2009, ko je predviden začetek delovanja direktnih bremenitev SEPA, bo
naše članstvo v EPC sicer še ostalo, vendar
se bodo naše operativne dejavnosti v delovnih telesih EPC močno zmanjšale.
Tudi sicer so naše mednarodne aktivnosti
osredotočene v multilateralnih povezavah,
tako na področju medbančnega sodelovanja kot tudi na področju izobraževanja.
Bilateralni stiki z drugimi združenji so zgolj
občasni. Možnosti za vzpostavitev trajnejšega sodelovanja tudi na bilateralni ravni ima
naš Izobraževalni center, ki je mednarodno
zelo dejaven, kar mu je omogočilo posodobitev programov z upoštevanjem evropskih
smernic.
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Članice Združenja
Na dan 31. 12. 20082

Lizinška podjetja

Abanka Vipa d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
Banka Volksbank d.d.
BAWAG banka d.d.
BKS Bank AG, bančna podružnica
Delavska hranilnica d.d.
Deželna banka Slovenije d.d.
Factor banka d.d.
Gorenjska banka d.d.
Hranilnica Lon d.d.
Hypo Alpe - Adria - Bank d.d.
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Poštna banka Slovenije d.d.,
bančna skupina Nove kreditne banke
Maribor d.d.
Probanka d.d.
Raiffeisen banka d.d
SID banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Zveza bank, Celovec, podružnica Ljubljana

Daimler AC Leasing d.o.o.
Hypo Leasing d.o.o.
Immorent Ljubljana Leasing d.o.o.
KBM – Leasing d.o.o.
NLB Leasing d.o.o.
Porsche Leasing SLO d.o.o.
Probanka Leasing d.o.o.
SKB Leasing d.o.o.
Sparkassen Leasing d.o.o.
Summit Leasing Slovenija d.o.o.
Unicredit Leasing, d.o.o.
VBKS Leasing d.o.o.

2

Skupščina Združenja je dne 19. marca 2009 v članstvo Združenja sprejela družbi:
• KD Banka d.d. Ljubljana
• DBS Leasing d.o.o.
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Ekipa Združenja
Dušan Hočevar,
direktor
Sonja Anadolli,
namestnica direktorja
Jelka Vydra,
vodja tajništva
Tadej Barle,
svetovalec direktorja za informatiko
Novica Novaković,
vodja pravne pisarne
Slavko Cimprič,
vodja področja poslovanja s prebivalstvom
Hermina Govekar Vičič,
vodja projekta SISBON
Boris Bajt,
vodja lizinškega področja
Jana Konštantin,
koordinatorica za projekt SEPA
Borut Tomažič,
vodja računovodstva
Aljoša Valenci,
računovodja
Azra Beganović,
referentka

Bančni vestnik in publicistika
Emil Lah,
vodja publicistične dejavnosti
Aleksandra Žibrat,
urednica posebnih publikacij in interneta

Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti,
vodja Izobraževalnega centra
Mateja Lah Novosel,
višja strokovna sodelavka
Irena Lavrič,
poslovna koordinatorica poslovanja
Mojca Novak,
organizatorica
Bojan Butolen,
administrator organizator
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