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Sporočilo predsednika nadzornega sveta
Poslovanje bank so v letu 2009 zaznamovale izjemno zahtevne okoliščine. Če se ozremo v bližnjo prihodnost, pa ugotovimo, da
se bodo zaostrene razmere za poslovanje
še nadaljevale. Tudi razlike v napovedih
makroekonomskih inštitutov glede gospodarske rasti kažejo na nadaljevanje negotovih
okoliščin poslovanja. Ne moremo torej mimo
dejstva, da bomo učinke krize čutili tudi v tem
letu in da se bomo morali z njimi soočiti in
spopasti. Pri tem pa smo prepričani, da
bomo vsaj tako uspešni, kot smo bili v minulem letu.
Poročilo cehovskega združenja za preteklo
leto razkriva mozaik opravljenih nalog, če
omenimo samo vključevanje v skupno infrastrukturo SEPA, prenovo sistema poročanja
centralni banki, prilagajanje sistema SISBON spremembam zakonodaje, socialni
sporazum, vrsto kakovostnih izobraževalnih
programov, eBilten in Bančni vestnik kot
edino strokovno revijo za področje bančništva z zavidljivo tradicijo. Vrsta naštetih projektov bo aktivnost Združenja zaznamovala
tudi to leto in ob dobrih in ambicioznih ciljih
ni bojazni, da ne bi našli tudi skupne poti do
njihove uresničitve.
Eden pomembnih ciljev na področju bančništva je usmeritev bank k našim komitentom oziroma strankam. Prav je, da pridobljene izkušnje in znanje iz kriznih razmer uporabimo pri
prihodnjih poslovnih odločitvah, in prav je, da

nas ob tem spremlja zavest, da je tisto, kar je
dobro za komitenta, dobro tudi za banke. Za
razvoj slovenskega bančništva bo zato zelo
pomembno informiranje in izobraževanje
naših komitentov, ki bo slednjim dalo jasno
predstavo o lastnostih storitev, ki jih ponujamo.
S tem bomo zmanjšali tako imenovano informacijsko asimetrijo in soustvarili možnosti za
želeno povečanje obsega poslovanja. V prihodnje bodo poslovanje bank determinirale
tudi pričakovane spremembe regulative glede
kapitala, likvidnosti in upravljanja tveganj. Na
področju regulative kapitala je jasno, da
bodo banke morale poslovati z večjim kapitalom, kar bo vplivalo na pričakovano donosnost poslovanja, ki je pomemben kazalec
uspešnosti delovanja poslovnih institucij.
Glede prihodnjih sprememb zakonodaje
upamo, da bo prevladala preudarnost, ki bo
zagotovila, da bodo banke lahko učinkovito
izvajale finančno posredniško vlogo.
Na koncu naj dam poseben poudarek še
naporom pri dogovarjanju o novem socialnem sporazumu, ki naj bi zagotovil uresničitev interesov obeh udeleženih strani.
Uspešno poslovanje na dolgi rok bo rezultat
odgovornega dela in dobrega sodelovanja.
Prepričan sem, da bomo bankirji kos zahtevnim okoliščinam in izzivom, ki so pred nami.
Mag. Božo Jašovič
Predsednik nadzornega sveta
Združenja bank Slovenije
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Uvod
Večina naših aktivnosti v minulem letu je bila
neposredno ali posredno povezana s
finančno in gospodarsko krizo, ki sta se
resno odrazili v poslovanju domačih bank.

Ministrstvu za gospodarstvo smo posredovali vrsto pripomb, ki so se nanašale na
delovno besedilo novega Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK).

Zaradi povečane negotovosti na mednarodnih finančnih trgih in v realnem sektorju
zaznavamo v prejšnjem letu zastoj v rasti
bančnih posojil. Osrednji vprašanji, s katerimi smo se na Združenju bank Slovenije največ ukvarjali, sta bili razreševanje zastoja pri
kreditiranju in likvidnostni položaj bank.

Ministrstvo za finance nam je poslalo pobudo (Evropske komisije) za pripravo programa finančnega izobraževanja prebivalstva,
ki naj bi se izvajalo v prihodnjih dveh do
treh letih in naj bi postalo ena od pomembnih aktivnosti Združenja v tem obdobju.

V zvezi s projektom SEPA je treba zapisati,
da je bil v letu 2009 sprejet novi Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ki je skupaj z resolucijami Evropskega plačilnega sveta (EPC)
omogočil podaljšanje roka za implementacijo direktnih bremenitev SEPA s 1. novembra
2009 na 1. november 2010.
Pri projektu SISBON smo uporabnicam sistema začeli zaračunavati opravljene storitve in
izvedli prve popravke obračunskega sistema
glede na izkušnje, pridobljene v prvem letu
delovanja. V sodelovanju z zakonodajalcem
in zainteresiranimi deležniki ter v soglasju s
članicami smo pri pripravi sprememb
Zakona o bančništvu predlagali pogoje širitve sistema na nebančne uporabnike.

Dušan Hočevar
Direktor Združenja bank Slovenije
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Nadzorni svet Združenja bank Slovenije
Na dan 1. maj 2010
PREDSEDNIK
Božo Jašovič,
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
Vera Dolinar,
KD banka d.d.
Dušan Drofenik,
Banka Celje d.d.
Gregor Hudobivnik,
namestnik člana, Abanka Vipa d.d.
Igor Kragelj,
Banka Koper d.d.
Klemens Nowotny,
Raiffeisen banka d.d.
Drago Pišek,
Poštna banka Slovenije d.d.
Andrej Potočnik,
Hypo Leasing d.o.o.
Anton Romih,
Hypo Alpe–Adria–Bank d.d.
Cvetka Selšek,
SKB banka d.d.
Sibil Svilan,
SID banka d.d.
Gorazd Trček,
Gorenjska banka d.d.

Navedeni nadzorni svet Združenja za naslednje mandatno obdobje je bil imenovan na 20. seji skupščine Združenja
dne 8. aprila 2010. Na dan 31. december 2009 je bila sestava naslednja: predsednik: Božo Jašovič, Nova Ljubljanska
banka, namestnika: France Arhar, UniCredit Banka Slovenija, in Matjaž Kovačič, Nova Kreditna banka Maribor, člani:
Štefan Belingar, Deželna banka Slovenije, Igor Kragelj, Banka Koper, Dušan Drofenik, Banka Celje, Klemens Nowotny,
Raiffeisen banka, Romana Pajenk, Probanka, Boris Pesjak, Factor banka, Andrej Potočnik, Hypo Leasing, Cvetka Selšek,
SKB banka, Sibil Svilan, SID banka, Gorazd Trček, Gorenjska banka, in Aleš Žajdela, Abanka Vipa.
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Nekateri podatki za slovensko
makroekonomsko okolje in bančni sektor
Makroekonomski podatki za Slovenijo

2008

2009

Realna stopnja letne rasti BDP

3,5 %

– 7,8 %

Letna rast cen, inflacija v letu

2,1 %

1,8 %

Povprečna letna inflacija

5,7 %

0,9 %

Primanjkljaj države na tekočem računu

312 mio EUR
oz. 3,4 % BDP

452 mio EUR
oz. 5,2 % BDP

Primanjkljaj države

631 mio EUR
oz. 1,7 % BDP

1.915 mio EUR
oz. 5,5 % BDP

8.389 mio EUR
oz. 22,6 % BDP

12.519 mio EUR
oz. 35,9 % BDP

Konsolidirani dolg države
Vir: Statistični urad Republike Slovenije

v mio EUR
2008

v mio EUR
2009

rast v %
2008/09

47.628

51.441

8,0

Kapital

3.996

4.293

7,4

Posojila

37.561

39.436

5,0

Obveznosti do bank

18.146

15.792

– 13,0

Obveznosti do nebančnega sektorja

20.612

23.529

14,2

945

920

– 2,6

1.360

1.417

4,1

Operativni stroški

776

761

– 1,9

Dobiček pred obdavčitvijo

306

161

– 47,5

Podatki za slovenski bančni sektor
Bilančna vsota

Čiste obresti
Bruto dohodek

Vir: Bilten Banke Slovenije, januar 2010

Število zaposlenih

2008

2009

12.250

12.154
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Aktivnosti Združenja v letu 2009
Ekonomika bančnega poslovanja
Na področju ekonomike bančnega poslovanja je bilo največ aktivnosti pri prenovi sistema poročanja bank centralni banki, spremljanju sprememb in pojasnil Mednarodnih
standardov računovodskega poročanja ter
pri spremljanju dogajanja glede davčne
zakonodaje. Ministrstvo za finance je tudi na
pobudo bank spremenilo Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO), s čimer se
posplošena tržna vrednost stanovanjske
nepremičnine, določena z metodami množičnega vrednotenja nepremičnin, poslej priznava kot primerna za ugotavljanje hipotekarne kreditne vrednosti kritnega premoženja. V jeseni 2009 so bila izdana skupna
izhodišča ministrstva za finance in Banke
Slovenije glede izvajanja ZHKO.
V okviru odbora za računovodstvo sta delovali skupina za davke in skupina, ki spremlja
uvajanje novega sistema poročanja bank.
Skupina za davke je pripravila predlog
sprememb Zakona o davku od dohodka
pravnih oseb (ZDDPO) v zvezi z obrestmi
med povezanimi osebami. Skupina je tudi
odgovorila na številna vprašanja bank.

Glavna naloga skupine za uvajanje novega
sistema poročanja bank je bila zbiranje
vprašanj bank o novem poročanju. V sodelovanju z Banko Slovenije in bankami so se
poenotila poročanja o zavarovanjih po
Baslu II in novem sistemu matričnega poročanja. Centralna banka je sprejela osnovno
shemo matričnega poročanja kot izhodišče
za kontni okvir. Odbor za računovodstvo je
oblikoval tudi skupino za zunajbilančno evidenco, ki je skupaj z Banko Slovenije reševala odprta vprašanja matričnega poročanja za ta del bilance.
Odbor za upravljanje tveganj je podal mnenje o potrebi po izdelavi bonitetne ocene za
prebivalstvo na podlagi podatkov iz SISBONA. V okviru odbora je skupina za zavarovanja predlagala spremembo sklepa o
kreditnih zavarovanjih v povezavi s sklepom
o ugotavljanju izgub iz kreditnega tveganja.
Odbor za notranjo revizijo je sodeloval pri
usklajevanju sprememb Stališča 8 Slovenskega inštituta za revizijo, ki obravnava revizorjevo poročilo za banke, in v sodelovanju
z Banko Slovenije pridobil pojasnila v zvezi
z ravnanjem notranjih revizorjev pri revidiranju razkritij, ki so ga do spremembe sklepa
izvajali zunanji revizorji.
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Strateška vprašanja
Odbor za strateška vprašanja je v letu 2009
obravnaval vprašanja, povezana s pogodbo o ustanovitvi Združenja, in nadaljnji
razvoj sistema SISBON. Razpravljal je tudi o
ukrepih države za povečanje kreditne aktivnosti v korist gospodarstva in o zadevah, ki
so povezane s pogajanji o kolektivni pogodbi dejavnosti.

Plačilni promet in projekt SEPA
Glavni cilj podprojekta direktnih obremenitev SEPA (SDD) je bil pripraviti podlage za
izvajanje direktnih obremenitev po shemi
SEPA za direktne obremenitve (shema SDD)
vključno z e-mandatom, tako da bi banke in
hranilnice pristopile k shemi SDD najkasneje
do 1. novembra 2010.
Pri potrjevanju novih verzij pravil delovanja
sheme SDD je pri Evropskem plačilnem svetu
nastala zamuda, zato implementacijske smernice še niso pripravljene. Po katerih pravilih
– sedanjih ali novih – bodo slovenske banke
pristopile k shemi SDD, je odvisno od funkcionalnosti infrastrukture, prek katere bodo
banke izvajale plačilne transakcije SDD.

Glavna cilja podprojekta migracije kreditnih
plačil (SCT) sta bila določiti pogoje migracije kreditnih plačil po shemi NPI v shemo
SEPA za kreditna plačila (shema SCT) in
zagotoviti prilagoditve Zakona o plačilnih
storitvah in sistemih (ZplaSS), vključno z zasnovo univerzalnega plačilnega naloga
(UPN), ki bo v prihodnosti nadomestil sedanje plačilne obrazce.
V sodelovanju z delovnimi skupinami za CT,
SDD in UPN je bil izdelan program komuniciranja SEPA za leto 2009, ki je sestavni del
projektne dokumentacije podprojektov direktnih obremenitev SEPA in migracije kreditnih
plačil.
Kartično poslovanje v pogojih SEPA v
nasprotju z SCT in SDD temelji na spremembah in prilagoditvah obstoječih pravil in
pogojev, posebna pozornost pa je bila
namenjena standardizaciji, postopkom certifikacije in varnosti.
Delovna skupina za gotovino je obravnavala recikliranje evobankovcev, čezmejni transport in evrokovance. Najpomembnejša
aktivnost na gotovinskem področju v letu
2009 je bil čezmejni transport, ki je predmet
ureditve v tako imenovani beli knjigi o profesionalnem čezmejnem prevozu evrogotovine po cesti med državami članicami v evroobmočju.
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Odbor za plačilni promet, ki ima vlogo nacionalnega odbora za implementacijo projekta SEPA pri Združenju, je v letu 2009 obravnaval predvsem tematiko SEPA. Posebna
delovna skupina odbora je sodelovala z
Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) glede zbiranja in posredovanja
podatkov iz plačilnega prometa.
Delovna skupina za e-račun je pripravila vrsto
dokumentov za e-račun, predvsem splošne
pogoje za izmenjavo e-računov, dogovor o
načinu izmenjave e-računov prek sistema eračun ter tehnično specifikacijo in standarde eračunov. Odbor je potrdil ponudbo Bankarta
za opravljanje vloge centralnega procesorja.
V okviru odbora sta delovali še skupina za
uskladitev tipske pogodbe za izvajanje nakazil pokojnin prek poslovnih bank za plačila z
direktno odobritvijo in skupina za register TRR.
Delovna skupina za optimizacijo izvršb je
sodelovala s predstavniki Davčne uprave
RS (DURS) za ureditev elektronske izmenjave podatkov o izvršbah, vendar je bilo sodelovanje DURS začasno prekinjeno. Člani
skupine so prav tako sodelovali s predstavniki sodišča glede optimizacije izvršb in
sprejeli standard, ki bo podlaga za nadaljnje aktivnosti vključevanja izdajateljev sklepov v elektronsko izmenjavo izvršb.

Projekt SISBON
Preteklo leto je bilo namenjeno predvsem prilagajanju sistema SISBON spremembam slovenske in evropske zakonodaje. V marcu
2009 sprejete spremembe Zakona o bančništvu se nanašajo zlasti na vrsto podatkov,
ki se lahko zbirajo v SISBON-u, in na novost,
da se morajo poleg bank in hranilnic v sistem
vključiti tudi lizinška podjetja ter da se lahko
v sistem vključijo tudi izdajatelji plačilnih kartic. Strokovna skupina SISBON je pripravila
podroben načrt aktivnosti za izvedbo
potrebnih dopolnitev, ki so zahtevale tudi
nadgradnjo in spremembe aplikacije SISBON. Skladno s spremembami ZBan smo
pripravili ustrezne dopolnitve dogovora o
postavitvi in uporabi informacijskega sistema
SISBON s prilogami.
Zaradi prenove Zakona o potrošniških kreditih, ki je posledica nove evropske direktive
o potrošniškem kreditiranju in ki prinaša
možnost dostopa do dela podatkov drugim
dajalcem kreditov, smo predlagali ustrezne
dopolnitve naše zakonodaje, ki ureja to
področje. Dopolnitev bi omogočila izdelavo
kreditne bonitetne ocene strank (credit scoring), do katere bi lahko dostopali drugi
dajalci kreditov.
Informacijski pooblaščenec RS je v letu 2009
uvedel postopek inšpekcijskega nadzora
sistema SISBON glede izvajanja določb
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
in ugotovil, da te niso bile kršene.
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Priporočila rednega neodvisnega zunanjega revizijskega pregleda sistema iz leta
2008 so bila upoštevana in uresničena. V
letu 2009 je bil opravljen redni letni neodvisni zunanji revizijski pregled, ugotovitve
bodo znane v letu 2010. V letu 2009 smo
na Združenju začeli tudi redno spremljati
pritožbe v okviru SISBON-a.

Socialno partnerstvo
Med najpomembnejše zadeve, s katerimi se
je ukvarjalo Združenje v letu 2009, sodijo
tudi dejavnosti na področju kolektivnega
dogovarjanja oziroma socialnega partnerstva. Januarja 2009 se je spremenila tarifna
priloga Kolektivne pogodbe dejavnosti
bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
(KPDb). S spremembo se je izhodiščna
plača za prvi tarifni razred po KPDb povišala za 1,15 odstotka.
V začetku leta je Združenje sindikatoma
dokončno odgovorilo, da se delodajalska
stran glede na nepredvidljivo gospodarsko
okolje in razmere v svetovnem finančnem
sektorju ne bo pogajala o predlogih iz septembra 2008. Ob tem je Združenje sprejelo
stališče, da za banke in hranilnice ne velja
zvišanje izhodiščne plače za avgust 2009
za 2,3 odstotka. Sindikata sta zavrnila možnost, da se izhodiščne plače za avgust 2009

ne bi zvišale za navedeni odstotek. Združenje je v zvezi s tem sprejelo pobudo sindikata za mediacijo, vendar se strani kljub
skupnemu prizadevanju nista mogli dogovoriti o sporazumni rešitvi spora. S tem je bila
konec leta mediacija neuspešno končana,
Sindikat bančništva Slovenije pa je na sodišču sprožil kolektivni delovni spor.
Združenje je septembra odpovedalo dotedanjo kolektivno pogodbo, predlog nove
Kolektivne pogodbe bančništva (KPB), ki
naj bi bila bolj fleksibilna in bi več pristojnosti prepuščala podjetniškim pogodbam, je bil
poslan sindikatoma. Organizirani sta bili
tudi dve srečanji vodstva Združenja z vodstvi sindikatov, na decembrskem srečanju je
bilo med drugim dogovorjeno, da obe strani revidirata svoje septembrske predloge – s
ciljem približevanja in čimprejšnjega začetka pogajanj, ki se v letu 2009 zaradi odklonilnega stališča sindikatov še niso začela.
Prav tako je bilo dogovorjeno, da posebna
strokovna skupina začne pripravljati prenovo plačnega modela.
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Poslovanje s prebivalstvom
V okviru odbora so delovale naslednje
delovne skupine: za uvedbo standardov za
POS terminale na prodajnih mestih, za pripravo izhodišč za komuniciranje s strankami, za oblikovanje modela financiranja, za
model kreditne bonitetne ocene v SISBON-u,
za prilagoditev priporočil za zamenjavo
banke in za oblikovanje priporočil za ravnanje bank v primerih spletnih prevar.
Odbor in skupine so se ukvarjali s strategijo
in dogovorom SISBON. Pri prilagoditvi
bančnega poslovanja priporočilom Banke
Slovenije o obračunavanju obresti pri poslih
s prebivalstvom smo v sodelovanju s centralno banko odpravili nekatere operativne
težave glede sprememb obrestne mere. V
zvezi s POS terminali na prodajnih mestih
smo zaradi sprememb standardov in prilagoditev poslovanja oblikovali besedilo za
prodajna mesta ter organizirali predstavitvene delavnice za poslovno okolje.

Oblikovali smo izhodišča za komuniciranje
bank s strankami, ki služijo kot shema za
izvajanje finančnega izobraževanja prebivalstva. S tem smo postavili standarde in
načela komuniciranja ter naredili pregled
ciljnih skupin, vsebin in nosilcev aktivnosti.
Evropska komisija in Evropska bančna federacija sta izdali temeljna načela za zamenjavo banke, ki so zahtevala prilagoditev
naših pravil in postopkov za zamenjavo
banke. Pripravili smo pripombe k besedilu
uredbe o izvajanju jamstvene sheme za
fizične osebe (kreditiranje), ki smo jih posredovali ministrstvu za finance.
Ministrstvo za gospodarstvo je začelo postopek za implementacijo evropske direktive
o potrošniških kreditih v domači zakon. Prvo
delovno gradivo smo obravnavali v okviru
članic in pripombe posredovali ministrstvu,
ob koncu leta smo se udeležili usklajevalnih
sestankov glede nekaterih najpomembnejših
zakonskih določil.
Z Banko Slovenije smo oblikovali spremenjen letak kot obvestilo o jamstvu za vloge.
Ob koncu leta je bila na pobudo nadzornega sveta imenovana posebna delovna skupina za spletne prevare, ki je začela pripravljati besedilo priporočil o ravnanju
bank v primerih suma zlorab spletne banke
in s tem povezanih denarnih transakcij.
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Pravni posli
Področje pravnih poslov je v okviru projekta
SEPA sodelovalo predvsem s podporno skupino za pravne zadeve SEPA. Ta je pripravila odgovore na vprašanja preostalih
delovnih in podpornih skupin glede pristopov bank k plačilnim shemam SEPA, nove
direktive o plačilnih storitvah na notranjem
trgu ter novega zakona o plačilnih storitvah
in sistemih. Vključeni smo bili tudi v prenovo
splošnih pogojev bank za direktne obremenitve oziroma nove plačilne instrumente.
Sodelovali smo pri prenovi dogovora o
postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON in pravil sistema ter pri razreševanju nekaterih pravnoformalnih vprašanj,
povezanih z varstvom osebnih podatkov.
Dejavni smo bili pri oblikovanju besedila
390.a člena Zakona o bančništvu, ki je
redefiniral sistem SISBON.
Ustavno sodišče je lani zavrglo pobudo
bank iz leta 2006 za oceno ustavnosti tistih
zakonskih določb, ki bankam narekujejo
brezplačno posredovanje podatkov različnim državnim organom in institucijam.
Pravno področje je sodelovalo pri usklajevanju glede izvajanja 122. in 122.a člena
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
ter pri pripravi besedila 8. in 9. člena
Zakona o potrošniških kreditih.

Odbor za pravna vprašanja je v minulem
letu potrdil spremembe in dopolnitve navodila o izvrševanju sklepov o izvršbi pri bankah ter obravnaval problematiko odpiranja
fiduciarnih računov. Predstavniki odbora so
se vključili tudi v delovno skupino Združenja
za obravnavo problematike spletnih prevar.

Zakladništvo
Odbor za zakladništvo je bil v začetku leta
dejaven zlasti na področju strukturne likvidnosti bančnega sistema, med letom pa je
predvsem spremljal ukrepe Banke Slovenije
in njihov vpliv na likvidnostni položaj bank.
Obe temi sta bili aktualni zaradi finančne
krize, ki se je v letu 2009 v bančnem sektorju intenzivno pokazala.

Združenje bank Slovenije
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Poslovanje s finančnimi instrumenti

Preprečevanje pranja denarja

Odbor za zaledna in skrbniška vprašanja
pri poslovanju s finančnimi instrumenti
(OZSV) je na sejah ali skozi delo delovnih
skupin spremljal razvoj sistemov kliringa in
poravnav ter sodeloval v nacionalni uporabniški skupini za uvedbo Target 2 Securities
(T2S). Pomembno je bilo tudi sodelovanje v
aktivnostih za uvedbo fiduciarnih računov,
kot jih dovoljuje 255. člen Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI). Odbor je
sodeloval pri pripravi analize potrebnih prilagoditev za uvedbo dvostopenjskega sistema lastništva in obravnaval predlog prilagoditve davčnega postopka v zvezi s fiduciarnimi računi.

Odbor za preprečevanje pranja denarja je
v letu 2009 opravil primerjavo evropske
direktive in slovenskega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter ugotovil, da naš zakon zahtev bistveno ne zaostruje.

V okviru odbora delujejo tri delovne skupine: za uvedbo fiduciarnih računov iz 255.
člena ZTFI, za skrbniška vprašanja in za
kvalificirane posrednike.

V sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja se je začel postopek
analize indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. Konkretno prenovo indikatorjev odbor načrtuje po sprejetju zakona in
uskladitvi smernic Banke Slovenije glede
izvajanja ukrepov v bančnem sektorju.

Odbor je sodeloval v aktivnostih Evropske
bančne federacije (EBF) pri pripravi komentarjev h gradivu z naslovom »Market
Standards for Corporate Actions Processing
(CAJWG)«. Pomembno je bilo tudi sodelovanje s KDD d.d. pri obravnavi prilagoditev
spremembam tarife KDD d.d. Odbor je
obravnaval še področje poročanja različnim regulatorjem glede izvršb na vrednostne papirje.

Članice so zaznale precej težav pri ugotavljanju dejanskih lastnikov poslovnih subjektov. Zaradi tega je bil opravljen pregled in
nato popravek seznama Ugotavljanja dejanskega lastnika poslovnega subjekta, ki je bil
predstavljen na delavnici. Odbor je ažuriral
tudi priporočila za računalniško podporo
spremljanja neobičajnega poslovanja.

Odbor je pripravil pripombe k besedilu
novega Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma, ki smo jih
uskladili z Banko Slovenije in Uradom RS za
preprečevanje pranja denarja. Narejen je
bil tudi pregled vpliva novele zakona in
potrebnih aktivnosti v praksi.
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Varnost poslovanja bank

Informatika

V okviru delovne skupine za varno poslovanje banke smo izvedli delavnico, na kateri
so bila predstavljena spremenjena priporočila za varno poslovanje banke.

Varnostni forum IT (VF) je minulo leto dokončal projekt računalniške forenzike, ki razčlenjuje forenzično pripravljenost in odziv
glede na ugotovitve v zakonodaji in pravni
praksi.

Organizirali smo več srečanj varnostnih inženirjev bank s predstavniki Banke Slovenije,
policije in drugih institucij, ki so povezane s
tem področjem. Obravnavana so bila vprašanja glede prenosa alarmih signalov, škodnih dogodkov oziroma ropov, napadov na
bančne avtomate in dnevno-nočne trezorje
ter zlorab na POS terminalih.
Z Banko Slovenije smo uskladili stališča
glede dokumenta Krovna varnostna politika
banke ter stališča glede analize tveganj in
varnostnega elaborata.
Z ministrstvom za notranje zadeve smo
sodelovali pri oblikovanju sprememb pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja
ter pri pripravi usmeritev za ravnanje pri
sprožitvi alarma v banki. Skupina je začela
postavljati protokol o sodelovanju bank in
policije s poudarkom na oblikovanju dobre
prakse.

Delovna skupina za obdelavo standardov
in dobrih praks na področju razvoja aplikacij je metodološki del dopolnila s predlogom
praktičnega primera »procesna in informacijska podpora sistema za poslovanje s tujo
gotovino in potovalnimi čeki«.
Delovna skupina za proučitev vpliva Basla II
na procese, ki tečejo v bančnih oddelkih za
informatiko, ki je v preteklosti že postavila
metodologijo za ocenjevanje in obravnavo
informacijskih tveganj v bankah, je zdaj pripravila še enotno bazo operativnih tveganj
za področje informacijske tehnologije.
Katalog temelji na osnovni definiciji operativnih tveganj po Baslu II, kot jo podaja
Banka Slovenije.
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Izobraževalni center
Aktivnosti Izobraževalnega centra Združenja so bile v letu 2009 usmerjene predvsem v izvedbo zastavljenega programa
izobraževanja, prilagajanje vsebin aktualnim dogajanjem na področju bančništva in
finančnih storitev, skrb za zagotavljanje
kakovosti poslovanja ter sodelovanje s podobnimi institucijami na mednarodni ravni.
Izvedli smo vse načrtovane daljše oblike
izobraževanj, kot so Bančno poslovanje,
Bančna šola, Plačilni promet in Finančna
analiza podjetja, pri čemer velja posebej
omeniti program Bančna šola, ki je bil tako
po številu kot oceni udeležencev med boljšimi v zadnjih letih.
Na posvetu kadrovikov in izobraževalcev v
bankah smo januarja podelili evropske
bančne certifikate »European Foundation
Certificate in Banking« že peti generaciji, ki
se je pridružila že skoraj 9.000 prejemnikom certifikatov EFCB v različnih evropskih
državah.

Na področju evidentiranja poslovnih
dogodkov v bankah in poročanja o njih smo
obnovili in vsebinsko dopolnili poglavji
Leasing in Konsolidacija v priročniku
Spremljanje poslovnih dogodkov v skladu z
MSRP. Ob koncu leta smo izdali še priročnik
Knjiženje poslovnih dogodkov v bankah s
številnimi praktičnimi primeri evidentiranja,
ki so ga prejeli udeleženci posveta o računovodstvu v decembru in bo služil tudi kot
študijsko gradivo udeležencem seminarjev.
V program izobraževanja smo vključili 14
novih programov s področja regulative, plačilnega prometa, zakladništva, lizinga, davkov, računovodstva, osebnih in podjetniških
financ.
S Slovenskim inštitutom za revizijo smo sodelovali pri postopku priznavanja izobraževalnih programov Izobraževalnega centra
Združenja kot dopolnilnega izobraževanja
za podaljšanje oziroma ohranjanje licenc
zaposlenih na področju računovodstva,
revizije, poslovnih financ, informacijskih sistemov in davkov.
Na pobudo Centra RS za poklicno izobraževanje smo se junija udeležili sestanka s
predstavniki bank, Centra za poslovno usposabljanje in Centra RS za poklicno izobraževanje, kjer je bila izražena pobuda, da pristopimo k oblikovanju predloga katalogov
znanj za poklicne standarde bančni komercialist na V. in VI. stopnji.
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Pri mednarodnem sodelovanju gre poudariti predvsem aktivno vlogo pri evropskem
združenju European Banking and Financial
Services Training Association, v okviru katerega smo se udeležili tudi srečanj s predstavniki Evropske bančne federacije in Evropske
komisije. Sodelovali smo pri projektih
Leonardo da Vinci ter vključili priznane tuje
strokovnjake v izobraževalne programe pri
nas.

Konec leta je Evropska komisija odobrila
dva nova projekta, kjer sodeluje tudi
Izobraževalni center. Prvi projekt se nanaša
na implementacijo evropskega kreditnega
sistema v strokovnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET), ki ga je sprejela
Evropska komisija in potrdil Evropski parlament junija 2009, drugi pa na implementacijo Evropskega ogrodja kvalifikacij na sektorski ravni, kjer bomo sodelovali tudi s CPI.

Izobraževalni center je v letu 2009 končal
aktivnosti pri dveh evropskih projektih, in
sicer maja pri projektu EQUALIFISE –
European Qualification Assurance League
in Financial Services, junija pa pri projektu
QUA.LOBSTER – QUality Assurance in
Learning Organisation in the Banking and
financial SecTor in EuRope (zagotavljanje
kakovosti v učeči se organizaciji v bančnem
in širšem finančnem sektorju z metodo zgledovalnega primerjanja »Benchmarking«).

Izobraževalni center Združenja je lani prejel pomembno priznanje Quality Award
2009, ki ga podeljuje European Banking
and Financial Services Training Association
(EBTN). Izobraževalni center je nagrado
prejel za svoje delovanje na nacionalni
ravni, kjer si prizadeva za prilagoditev
bančnih poklicnih standardov in izobraževalnih programov evropskim standardom,
ter za sodelovanje pri dejavnostih evropskega
združenja.

V okviru projekta Qualobster, kjer je bila s
pilotno izvedbo vključena tudi Nova
Ljubljanska banka, smo sodelovali na predstavitvi v Luksemburgu, ki je bila organizirana maja 2009 v Dexia banki, in na zaključni konferenci projekta junija v Bruslju. Projekt
Qualobster je bil predstavljen na odboru za
izobraževanje, prek katerega so svoje predloge posredovale tudi preostale članice
Združenja.
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Bančni vestnik in publicistika
Bančni vestnik
V minulem letu so sodelavci revije spremljali
poglabljanje finančno-gospodarske krize.
Večina analiz se je osredotočila na iskanje
izhoda iz kriznih razmer in komentiranje
ukrepov, ki so bili sprejeti v okviru monetarne in fiskalne politike. Avtorje razprav je
zanimalo, kako banke upravljajo operativno in obrestno tveganje, kakšna je vloga
dinamičnih rezervacij z vidika preprečevanja procikličnosti kreditne aktivnosti bank in
kakšno mora biti vrednotenje finančnih
naložb s stališča Mednarodnih standardov
računovodskega poročanja. Sodelavci iz
bank so komentirali vpliv finančne krize na
tekočo uspešnost poslovanja bank, ki so se
soočale s krčenjem kreditne aktivnosti in
manjšimi dobički ob koncu leta. Pojasnili so,
kakšna je bila vloga modelov stabilnih vpoglednih depozitov za upravljanje likvidnosti
bank, kakšne spremembe so bile uvedene v
poročevalskem sistemu in sistemih zajemanja podatkov za odločanje in kako je bila
vodena monetarna politika Evrosistema v
času finančnih napetosti. Posebej je bila
analizirana vloga kritih obveznic in njihov
pomen za Evrosistem.

Tudi mednarodna številka revije je bila v
celoti posvečena vplivu globalne finančne
krize na bančni sektor v državah srednje in
JV Evrope. Domači in tuji avtorji so v obsežnih razpravah prikazali in opisali nestandardne monetarne ukrepe FED in ECB.
Analizirali so tudi delovanje fiskalne politike
s posebnim poudarkom na Sloveniji. Tuji
sodelavci so analizirali kreditno aktivnost
bank v državah srednje in vzhodne Evrope
ter ocenili, kakšne so možnosti umirjanja
gospodarske recesije in krčenja kreditne
aktivnosti bank v tem delu Evrope.
Pozornost smo namenili tudi desetletnici
uvedbe evra v EU in drugi obletnici slovenske vključitve v evroobmočje. Globalna
finančna kriza je potrdila, da so prednosti
uporabe enotne evropske valute večje od
slabosti omejene monetarne suverenosti
Republike Slovenije.
Poročali smo o posvetu računovodij v bankah, pripombah bank k osnutku Zakona o
plačilnih storitvah, zasedanjih ECOFIN,
posvetu o načelih korporativnega upravljanja OECD v Sloveniji, sejah izvršnega odbora EBF in tekočem poslovanju bank. Pisali
smo o nekaterih dilemah poslovanja bank s
prebivalstvom, pričakovanjih zakladnikov v
luči finančne krize, projektu SEPA in ocenah
Banke Slovenije o pomenu finančne stabilnosti za poslovanje bank. Pisna okrogla
miza pa je bila namenjena upravljanju bank,
ki so v Sloveniji v določenem obsegu v lasti
države. Konec leta smo predstavili še delovanje pokojninskega sistema in upravljanje
pokojninskih skladov pri članicah OECD.
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Publicistika in spletne strani
V okviru publicistične dejavnosti smo izdali
letno poročilo za leto 2008. V decembru
smo sodelovali pri izdaji nove zloženke in
plakata o sistemu SISBON, ki ju članice
Združenja uporabljajo za obveščanje svojih
strank.
Na ekstranetu smo skozi vse leto objavljali
zapisnike, vabila, gradiva in dokumente
odborov in delovnih skupin Združenja.
Oblikovali smo tudi več novih spletnih mest
oziroma skupin uporabnikov: spletno mesto
uredniškega odbora Bančnega vestnika,
skupine računovodstvo in davki ter odbora
za zaledna in skrbniška vprašanja. Na
pobudo pisarne SEPA smo vzpostavili nabiralnik ZPlaSS. Junija smo uporabnikom
ekstraneta začeli pošiljati eBilten, ki predstavlja novosti kot kratek pregled tedenskih
objav na spletnih straneh Združenja.
Število uporabnikov ekstraneta je v letu
2009 znova zraslo. Najbolj obiskane strani
so bile predstavitvene strani projekta SEPA,
strani odborov, nabiralnika ZPlaSS in nadzornega sveta. Statistika obiskov je občutno
narasla po juniju, ko smo prvič poslali eBilten. Poslej dosega od 1.400 do 1.700 obiskov na mesec, medtem ko je bilo v obdobju
januar–maj opravljenih povprečno 600
obiskov na mesec.

Na javnih spletnih straneh Združenja smo
lani objavili 12 sporočil za javnost, ki so se
večinoma nanašala na novosti s področja
plačilnega prometa in uvajanja shem SEPA.
Julija smo na spletne strani namestili novo
aplikacijo, ki smo jo poimenovali eArhiv revije Bančni vestnik. Digitalni arhiv vsebuje elektronske verzije vseh člankov iz revij od leta
1951 naprej, ko je izšla prva številka, ter
omogoča takojšen izpis in shranjevanje želenega članka. Najbolj obiskane vsebine oziroma rubrike v javnem delu spleta so bile:
seznam bančnih kartic Bankredit, predstavitvene strani članic Združenja, SISBON in
mesečni razpisi seminarjev Izobraževalnega
centra Združenja.
Na samostojni nacionalni spletni strani SEPA
(www.sepa.si), kamor uvrščamo informacije
za javnost s področja aktivnosti SEPA, pa
smo objavili pet sporočil za javnost.
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Lizinško področje
V letu 2009 smo nadaljevali aktivnosti na
davčnem področju v zvezi s tako imenovanimi »missing traderji«. Izobraževalni center
Združenja je nato organiziral posebno
delavnico o tej temi, ki je bila pri članicah
dobro sprejeta.
Aktivno smo sodelovali pri pripravi sprememb Zakona o bančništvu, ki zdaj tudi kvalificiranim lizinškim družbam omogoča izmenjavo podatkov o kreditni zadolženosti in jih
obenem zavezuje k vnosu teh podatkov v
SISBON skladno s pravili sistema. Vključeni
smo bili v pripravo novega Zakona o potrošniških kreditih s poudarkom na ureditvi odprtih vprašanj na področju lizinga. Tudi lizinške družbe so se spopadale s finančno
nedisciplino. Osnutek novega Zakona o plačilnih storitvah je zato predvideval nov
način unovčevanja domiciliarnih menic, kar
naj bi med drugim pripomoglo k odpravi
tega problema. V okviru področja lizinga
smo menili, da to ni pravi instrument, zato
smo predlagali uvedbo novega instrumenta,
tako imenovanega akceptnega naloga, ki bi
omogočil učinkovito in varno zavarovanje
terjatev.

Glede preprečevanja goljufij pri avtomobilskem financiranju so bile izvedene aktivnosti
na več področjih. Pripravljene so bile podlage za on-line izmenjavo informacij o avtomobilih, ponujenih v financiranje z lizingom.
Nadalje smo pri proučitvi dokumentov,
potrebnih za registracijo vozil, ugotovili, da
homologacijska potrdila ne omogočajo varnega poslovanja, zato je bil na ministrstvo za
promet podan predlog za vpeljavo dvodelnega potrdila o registraciji vozil. Prav tako
smo članice Združenja s področja lizinga
seznanili z možnostjo predhodnega preverjanja podatkov o pravnih in stvarnih napakah na vozilih, ki bodo predmet financiranja
z lizingom. Pripravili smo pripombe k osnutku
smernic za preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma za dejavnost lizinga,
ki jih je Urad RS za preprečevanje pranja
denarja tudi upošteval. Na podlagi sprejetih
smernic smo nadaljevali pripravo dokumentacije in implementacijo v prakso.
Na letni skupščini Združenja je bil v članstvo
sprejet DBS leasing.
Vključeni smo bili tudi v nekatere projekte
Leaseurope, del aktivnosti pa je bil namenjen informiranju javnosti o dejavnosti lizinga. Ravno tako smo sodelovali pri pripravi
podlag za predstavitev dejavnosti lizinga v
Sloveniji kot teme meseca v mednarodni
strokovni reviji Leasing life.
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Poravnalni svet

Mednarodne dejavnosti

Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije
za zunajsodno reševanje sporov med stranko
in banko je v letu 2009 obravnaval 34
zadev. To so bile pritožbe glede poslovanja
bank s strankami fizičnimi osebami na
področju plačilnega prometa, izvajanja
izvršb, izplačila denarja na bankomatih, varčevanja, zlorabe plačilnih kartic, nepravilnega obračunavanja kreditnih obrokov in prekinitev kreditnih pogodb. Poravnalni svet je
letos obravnaval tudi zahtevnejše zadeve s
področja uporabe plačilnih sistemov in
padca tečajev vrednostnih papirjev ter preklic pooblastila pooblaščenki na trajniku
stranke. Po načelu transparentnosti so odločitve objavljene na spletni strani Združenja.

Združenje je bilo v preteklem letu mednarodno najbolj aktivno v EPC, kjer naši predstavniki sodelujejo v številnih delovnih skupinah na področju projekta SEPA.
Udeleževali smo se sej odbora za ekonomsko-monetarna vprašanja (EMAC) pri EBF
ter seveda sej izvršnega odbora in skupščine EBF. Sodelovali smo na skupščinah združenja kreditnih birojev in Leaseurope, prav
tako smo bili dejavni v MTZ na področju
dokumentarnih bančnih poslov in v izobraževalni mreži EBTN.

Poravnalni svet si vedno prizadeva doseči
sporazum med stranko in banko o ureditvi
spornega razmerja. To nam je v preteklem
letu uspelo dvakrat, 13 primerov je bilo v
celoti ali delno rešenih v korist strank, v treh
primerih pa so stranke že same uredile spor
z banko.
Ob koncu leta je bil akt o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta pri Združenju bank
Slovenije za zunajsodno reševanje sporov
med stranko in banko prilagojen nekaterim
spremembam zakonodaje, sprememba
velja od 1. januarja 2010 dalje.
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Dokumentarni bančni posli

Slovenska skupina S.W.I.F.T.

Predstavnika odbora za dokumentarne
bančne posle sta se udeležila dveh srečanj
komisije za bančno tehniko in prakso pri
MTZ. Na sestanku v Bruslju smo potrdili in
sprejeli nova, revidirana Enotna pravila za
garancije na poziv (EPGP). Odbor je z MTZ
sodeloval s pripravo pripomb in predlogov
k reviziji pravil, ki bodo začela veljati 1. julija 2010.

Skladno z načrtom dela slovenske member
skupine SWIFT (SSMS) so se nadaljevale
aktivnosti, kot so obravnava vloge SWIFT v
slovenskem bančnem prostoru, uvajanje
novih storitev SWIFT, vključevanje novih bank
v SWIFT, obravnava standardov in pripravljanje spremenjenega in novim razmeram prilagojenega izobraževalnega programa za slovenske bančne delavce. Predsednik member
skupine se je udeležil tudi rednih sestankov v
Sloveniji, tujini in na SIBOS09.

Odbor je potrdil odločitve bančne komisije
v zvezi z nerešenimi vprašanji dokumentarnih instrumentov. Obravnavali smo problematiko poslovanja z Iranom in sprejeli
dogovor o enotnem pristopu do iranskih
bank, problematiko v zvezi z aktivnostmi na
področju javnih naročil, informacijo v zvezi
s pripravo akcije za uporabo EPGP pri
domačih garancijah in problematiko v zvezi
s prenosom storitvenih garancij med slovenskimi bankami.
Kot člani Commercial Crime Services smo
glede na prejeta mesečna poročila in
obvestila o mednarodnih goljufijah (FIB EBulletin in CCI) opozarjali banke na grozeče nevarnosti ponarejenih garancij, akreditivov, inkasov in čekov.

Več dejavnosti na področju standardov je
bilo v segmentih, ki so povezani s plačilno
infrastrukturo (oblikovanje enotnega območja plačevanja v evrih, vrednostni papirji,
zastava premoženja, odnos s stranko).
Obravnavali smo tudi različne vidike vključevanja novih bank. V letu 2009 se je v
SWIFT vključila KD banka.
Podrobno sta bili obravnavani problematika
statistike prometa v plačilnih sistemih (balance of payment reporting) ter problematika
stroškov v plačilnih storitvah in cen infrastrukture pri tem.
V letu 2009 smo v okviru slovenske uporabniške skupine SWIFT (SUGS) obravnavali
reorganizacijo v SWIFT s stališča podpore
slovenskim bankam. Glavne teme sestanka so
bile predstavitev novega sporočila SWIFT,
MT202COV, novi standardi, uvedeni na
pobudo ameriških bank zaradi preprečevanja pranja denarja, in problematika v zvezi z
delnicami SWIFT. Oktobra pa je bila preverjena pripravljenost slovenskih bank na sprejetje novih standardov SWIFT.
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Članice Združenja
Na dan 8. april 2010

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.
KD banka d.d.
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Poštna banka Slovenije d.d., bančna
skupina Nove Kreditne banke Maribor
Probanka d.d.
Raiffeisen banka d.d.
SID banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Zveza bank, Celovec

Aleasing d.o.o.
Daimler AC Leasing d.o.o.
DBS 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.
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Ekipa Združenja
Dušan Hočevar,
direktor
Sonja Anadolli,
namestnica direktorja
Jelka Vydra,
vodja tajništva
Novica Novaković,
vodja pravne pisarne
Slavko Cimprič,
vodja področja poslovanja s prebivalstvom
Hermina Govekar Vičič,
vodja projekta SISBON
Boris Bajt,
vodja lizinškega področja
Borut Tomažič,
specialist za plačilne storitve in denarne trge
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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