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Sporočilo predsednika nadzornega sveta
Ugled bank je v tem trenutku zaradi neugodnih zunanjih okoliščin, deloma pa tudi
zaradi lastnih napak, na zelo nizki stopnji
tako doma kot tudi na globalni ravni. Če nas
v zdrsu sveta v recesijo prvi val krize ni prizadel tako močno, nas je drugi val udaril
močneje. V času, ko regulatorji zahtevajo
povečanje kapitala, se ukvarjamo še z vrsto
neugodnih posledic preteklih odločitev, med
njimi so propadanje številnih podjetij, upad
cen nepremičnin in vrednostnih papirjev ter
slabšanje bančnih bilanc. Banke so v preteklosti, ko so bili časi dobri in je bilo denarja
dovolj, v želji po zagotavljanju čim višje
donosnosti za lastnike sledile pretiranemu
povpraševanju podjetij. Ta praksa in dosedanje izkušnje nam morajo služiti kot nauk

za prihodnje poslovne odločitve, ki bodo
skrbnejše in tehtnejše. Bančništvo je namreč
pomembna dejavnost, saj banke opravljajo
družbeno koristno funkcijo. Brez prenosa
prihrankov od tistih, ki varčujejo, k tistim, ki
investirajo, bi bil namreč tudi gospodarski
razvoj počasnejši in blaginja manjša. In
prav to funkcijo najbolj opravljajo banke. V
gospodarski krizi je ta naloga manj izrazita,
ker je manj povpraševanja po kreditih oziroma manj podjetij, ki so se sposobna zadolževati. Banke so zato upravičeno previdnejše pri posojanju, kar pa še ne pomeni, da so
odgovorne za vse težave zaradi manjše kreditne rasti.

Ne smemo tudi pozabiti, da banke ne služijo
samo podjetjem, temveč ponujajo pomembne storitve tudi prebivalstvu, rečemo lahko,
da brez prihrankov prebivalstva kot najpomembnejšega suficitnega segmenta družbe
tudi gospodarske rasti ni. Nekateri razpravljalci o vlogi bank so šli tako daleč, da menijo, da je ta del bančništva pravzaprav javno
dobro, ki ga mora svojim državljanom zagotavljati vsaka država in ga je zato treba ločiti od drugega, bolj tveganega poslovanja
bank. Ne glede na to, v katero smer bo šla
razprava o prihodnji organiziranosti bank,
so banke nepogrešljive. Prepričani smo, da
bo marsikatera izkušnja iz bližnje preteklosti
pripomogla k učinkovitejšemu in stabilnejšemu bančništvu.

Banke morajo svojo funkcijo izpolnjevati
korektno in zasledovati cilje, da ob zagotavljanju potrebnega kapitala odgovorno
posojajo denar, učinkovito upravljajo tveganja in tako povrnejo zaupanje v bančništvo.
Tudi Združenje bank Slovenije je kot stanovska organizacija zavezano k doseganju teh
skupnih ciljev in mora s svojim delovanjem
pripomoči k večjemu ugledu bančništva.

Mag. Božo Jašovič
Predsednik nadzornega sveta
Združenja bank Slovenije in
predsednik uprave Nove Ljubljanske banke
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Nadzorni svet Združenja bank Slovenije

Nekateri podatki za slovensko
makroekonomsko okolje in bančni sektor

Na dan 6. april 20121

Makroekonomski podatki za Slovenijo

PREDSEDNIK
Božo Jašovič,
Nova Ljubljanska banka d.d.
NAMESTNIKA PREDSEDNIKA
Damijan Dolinar,
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Andrej Plos,
Nova Kreditna banka Maribor d.d.

ČLANI
Vera Dolinar,
KD banka d.d.
Dušan Drofenik,
Banka Celje d.d.
Matej Falatov,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Igor Kragelj,
Banka Koper d.d.
Jože Lenič,
Abanka Vipa d.d.
Klemens Nowotny,
Raiffeisen Bank d.d.
Mitja Otorepec,
Summit Leasing Slovenija d.o.o.
Drago Pišek,
Poštna banka Slovenije d.d.
Vojka Ravbar,
SKB banka d.d.
Sibil Svilan,
SID banka d.d.
Gorazd Trček,
Gorenjska banka d.d.

2010

2011

Realna letna rast BDP (v %)

1,4

–0,2

Letna rast cen, inflacija v letu (v %)

1,9

2,0

Povprečna letna inflacija (v %)

1,8

1,8

Primanjkljaj države na tekočem računu
(v mio EUR in % BDP)

268
oz. 0,8 % BDP

203
oz. 0,6 % BDP

Primanjkljaj države
(v mio EUR in % BDP)

2.127
oz. 6,0 % BDP

2.289
oz. 6,4 % BDP

Dolg države
(v mio EUR in % BDP)

13.737
oz. 38,8 % BDP

16.954
oz. 47,6 % BDP

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

2010
(v mio EUR)

2011
(v mio EUR)

rast 2011/10
(v %)

50.319

48.811

–3,0

Kapital

4.118

3.989

–3,1

Posojila

39.265

37.687

–4,0

Obveznosti do bank

15.100

12.917

–14,5

Obveznosti do nebančnega sektorja

23.507

24.188

2,9

Čiste obresti

1.037

1.016

–2,0

Bruto dohodek

1.474

1.444

–2,0

765

762

–0,5

–101

–413

308

Podatki za slovenski bančni sektor
Bilančna vsota

Operativni stroški
Dobiček pred obdavčitvijo

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, Banka Slovenije, januar 2012

1 Sestava nadzornega sveta Združenja na dan 31. december 2011: predsednik: Božo Jašovič, Nova Ljubljanska banka,
namestnika predsednika: France Arhar, UniCredit Banka Slovenija in Matjaž Kovačič, Nova Kreditna banka Maribor;
člani: Vera Dolinar, KD banka, Dušan Drofenik, Banka Celje, Igor Kragelj, Banka Koper, Jože Lenič, Abanka Vipa, Klemens
Nowotny, Raiffeisen banka, Mitja Otorepec, Summit Leasing Slovenija, Alexander Picker, Hypo Alpe-Adria-Bank, Drago
Pišek, Poštna banka Slovenije, Vojka Ravbar, SKB banka, Sibil Svilan, SID banka, Gorazd Trček, Gorenjska banka.

Število zaposlenih v bančnem sektorju
Vir: Poročila članic ZBS

2010

2011

11.966

11.840
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Aktivnosti Združenja v letu 2011
Čeprav smo si želeli, da bi se lahko v letu
2011 bolj posvetili razvojnim vprašanjem,
nam dejstvo, da se je v tem letu finančna in
gospodarska kriza le še poglobila, tega ni
omogočilo. Danes je vse bolj jasno, da ne
gre samo za problem bank in kreditnega
krča, ampak da je težava v realnem sektorju najmanj enakovredna in da je njeno reševanje odločilno.
Na Združenju bank Slovenije smo se v letu
2011 v okoliščinah krize ukvarjali z napovedanimi temami; to so bili davki, aplikacija
računovodskih standardov, upravljanje tveganj, preprečevanje pranja denarja in
dodali novo področje, PR dejavnost na
ravni Združenja. Slednja je kar uspešna, saj
se je odzivnost bančne javnosti in medijev
na naše aktivnosti povečala.
Na področju plačilnega prometa so bili
izpolnjeni vsi programski in infrastrukturni
pogoji za začetek migracije plačilnega prometa na sheme SEPA. S tem je po moji oceni
glavni del naloge Združenja opravljen.
Sledita komercializacija in tržna tekma, v
kateri pa imajo glavno besedo naše članice,
medtem ko bo Združenje še naprej zagotavljajo spremljanje sistemskih sprememb.

Ob koncu leta nam je uspelo izpeljati tudi
drugo veliko nalogo, ustanovitev podjetja
Kreditni biro SISBON d.o.o., na katerega
smo v začetku leta 2012 prenesli dejavnost
SISBON, ki se je začela in razvila na
Združenju.
Program finančnega izobraževanja prebivalstva je vsebinsko pripravljen in je pred
implementacijo (postavitev spletnih strani).
Pri pripravi so sodelovale tudi vladne organizacije.
V spremembi bančnega kodeksa, ki je bil
prenovljen prvič po letu 1994, smo vgradili
načela reševanja podjetij v težavah (London
Approach), v spremembah Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pa razjasnili
tudi nekatere dileme o vlogi tega sveta.
Omenimo naj še slovesnost ob 60-letnici
Bančnega vestnika, ki smo jo združili z bančnimi dnevi v novembru 2011 in jo povezali tudi z izdajo mednarodne številke revije.
Podrobneje so aktivnosti opisane v nadaljevanju.
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Ekonomika bančnega poslovanja
Na področju ekonomike bančnega poslovanja, ki zajema računovodstvo z davki,
upravljanje tveganj, notranjo revizijo in funkcijo skladnosti, smo v letu 2011 uspešno
vzpostavili nov matrični sistem poročanja
bank centralni banki, ki bo – predvidoma
ob koncu prvega četrtletja 2012 – v celoti
nadomestil dosedanje mesečno poročilo o
knjigovodskem stanju računov (KNJ-BIFO).
Na področju davkov je bil, poleg rednega
spremljanja novosti v davčni zakonodaji,
pripravljen celovit seznam davkov oproščenih in obdavčenih finančnih storitev, ki je bil
posredovan v potrditev Dursu.
Tudi pri preostalih funkcijah v sklopu ekonomike bančnega poslovanja je intenzivno
delo privedlo do sprejetja več pomembnih
dokumentov: prenovljena so bila Priporočila
za upravljanje operativnega tveganja, oblikovana so bila prva Priporočila za izvajanje
funkcije skladnosti v bankah, saj je funkcija
skladnosti v bankah obvezna od leta 2007.
Delo na področju notranje revizije je bilo
usmerjeno v pripravo sistema kazalnikov in
znamenj prevar v bankah, zaključni dokument pa ima prav tako naravo priporočila
za banke.
S predlogi za spremembe in dopolnitve smo
sodelovali tudi pri kar treh spremembah
Zakona o bančništvu, uvedenih v letu 2011.
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Glavna naloga odbora za računovodstvo je
bila spremljanje novega sistema poročanja
bank za izkaz vseobsegajočega donosa in
ob tem tekoče reševanje odprtih vprašanj.
Zaradi odloga pri obvezni uporabi
Mednarodnega standarda računovodskega poročanja – MSRP 9 (z začetka leta
2013 na začetek leta 2015) bo prilagoditev matričnega poročevalskega sistema najprej vključila zahteve nove nadzorne institucije EU – EBA, šele nato bodo implementirane spremembe MSRP.

V zadnjih mesecih leta 2011 pa se je z
Ministrstvom za finance okrepila izmenjava
stališč in informacij glede enotnega davka
na finančne transakcije, ki ga predlaga
Evropska komisija. Skupina je pripravila
argumentacijo odklonilnega stališča bank
do morebitne uvedbe takega davka kakor
tudi predhodno oceno finančnih učinkov.
Skupina v sodelovanju z davčnimi organi in
Ministrstvom za finance tudi tekoče pripravlja odgovore na aktualna vprašanja bank s
področja davkov.

Zaradi kompleksnosti sistema matričnega
poročanja, ki zahteva stalne izboljšave
kakovosti podatkov, je odbor za računovodstvo ob koncu leta 2011 ustanovil posebno
skupino za poročanje. Delovno področje
nove skupine sta matrično poročanje ECB in
implementacija novega tehničnega standarda EBA.

Mešana skupina za FATCA je bila oblikovana v letu 2011 in deluje v okviru odbora za
računovodstvo ter odbora za zaledna in
skrbniška vprašanja. Skupina proučuje zahteve, ki jih bankam in drugim finančnim ustanovam postavlja v ZDA sprejeti zakon
Foreign Account Tax Compliance Act.
Skupina je navezala stike s predstavniki
informacijskega pooblaščenca in relevantnih ministrstev z namenom odgovoriti na
odprta vprašanja v razmerju med zahtevami
nacionalne zakonodaje in zakonodaje
ZDA.

Računovodstvo
V okviru odbora za računovodstvo je tudi v
letu 2011 intenzivno delovala skupina za
davke, katere naloge so bile predvsem: tekoče spremljanje projekta Horizontalni monitoring ter priprava popisov notranjih kontrol
oziroma postopkov za področje davka od
dohodka pravnih oseb. Skupina je bila dejavna pri vseh spremembah davčne zakonodaje, poudariti velja zlasti sodelovanje z
Ministrstvom za finance pri Zakonu o davčnih
blagajnah in Zakonu o davku na bilančno
vsoto bank in hranilnic ter povezano Uredbo
o načinu izračuna stanja kreditov.

Upravljanje tveganj
Odbor za upravljanje tveganj je sprejel prenovljena Priporočila za upravljanje operativnega tveganja. Ves čas je od Banke
Slovenije pridobival dodatne informacije za
pripravo obremenitvenih testov, ki so jih v
letu 2011 izvedle vse banke in hranilnice.
Znotraj odbora delujeta dve skupini:
• skupina za operativno tveganje, ki je v
letu 2011 ponovno prenovila Priporočila
za upravljanje operativnega tveganja in
proučevala možnosti za začetek projekta
priprave skupne baze podatkov za AMA
(Advanced Measurement Approach);
• skupina za kreditna zavarovanja, ki je v
letu 2011 nadaljevala razpravo z GURS
glede vrednotenja nepremičnin ter razpravo s cenilci gradbene stroke in Slovenskim
inštitutom za revizijo glede poenotenja
standardov cenitev nepremičnin.
V letu 2011 je bila v okviru odbora za upravljanje tveganj in odbora za zakladništvo
ustanovljena nova mešana skupina za likvidnost, ki je tekoče spremljala dosedanje spremembe likvidnostnih zahtev.

Notranja revizija
Odbor za notranjo revizijo je v letu 2011 pripravil Priporočila za kazalnike in znake prevar ter na posvetu notranjih revizorjev predstavil posebnosti odkrivanja prevar na področjih
gotovinskega poslovanja, vrednostnih papirjev, kreditnega poslovanja in drugih.
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Plačilni promet in projekt SEPA
Odbor za plačilni promet je v svoji vlogi
Nacionalnega odbora za implementacijo
SEPA (NASO) v letu 2011 obravnaval večinoma zadeve s področja SEPA, seveda pa
se je ukvarjal tudi z drugimi temami, denimo
poročanjem o plačilni bilanci, uvedbo eračuna, stroški posredniške banke, izvajanjem plačil po starih sklepih o davčni izvršbi,
poslovanjem bank z AJPES.
Direktne obremenitve SEPA in migracija kreditnih plačil v SEPA v letu 2011 niso bile več
predmet zunanjega profesionalnega vodenja, ampak so bile, prav tako kot dotlej že
področja gotovine, kartic in elektronskih ter
mobilnih plačil, koordinirane iz pisarne SEPA.
V okviru sodelovanja z Evropskim svetom za
plačila (EPC) so bili na vseh področjih
obravnavani in na EPC posredovani vprašalniki v zvezi z napredkom SEPA. Člani
delovnih in podpornih skupin so dejavno
spremljali dokumentacijo EPC in se opredeljevali do nje (denimo o uporabi nestrukturirane reference, ki je v Evropi še aktualna, v
Sloveniji pa se ne uporablja več).
Predstavniki Združenja v EPC so se udeleževali sestankov EPC in o svoji udeležbi pripravljali poročila. Pripravljena so bila tudi obvestila za javnost v zvezi s SEPA (devet obvestil) in posodobljena spletna stran SEPA
Slovenija. Oblikovani so bili slovarčki strokovnih izrazov za področje gotovine, kartic
in mobilnih plačil.

Združenje bank Slovenije
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V letu 2011 je bilo le eno srečanje
Nacionalnega foruma deležnikov o migraciji direktnih obremenitev in standardov SEPA,
čeprav so ta srečanja zamišljena kot četrtletna. Pripravili pa smo uspešno srečanje z največjimi upniki v shemi direktnih obremenitev.
Na področju SEPA za kreditna plačila so
delovale skupina za kreditna plačila in skupina za UPN ter ožje skupine za kode
namena, za pripravo podatkov o migraciji
SEPA IKP in za migracijo pokojnin. Na podlagi razpisa za zunanjega ponudnika so
bile pripravljene funkcionalne specifikacije
za izdelavo programa za konverzijo podatkov za direktne odobritve iz standarda
Zbirnega centra Bankart v standard ZBSXml
v 2.2. in standard ISO 20022. Program je
bil preizkušen in uspešno implementiran. Na
področju migracije pokojnin je bila sprejeta
odločitev o dodatnem jutranjem poravnalnem preseku za nakazila pokojnin, kar bo
uresničeno v letu 2012. Prevzet je bil program za izpis podatkov na plačilnem obrazcu UPN. Migracija UPN in direktnih odobritev je bila uspešno zaključena.
Področje direktnih obremenitev je obravnavala delovna skupina za direktne obremenitve SEPA. Pripravljena sta bila pravnoformalna podlaga za migracijo soglasij in
ustrezen poslovni model infrastrukture za
elektronsko izmenjavo migriranih soglasij.
Oblikovan je bil tudi priročnik za uporabo
standarda ISO 20022 za izmenjavo podatkov med prejemnikom plačila in njegovo
banko za B2B shemo SDD.

Glavna naloga podporne skupine za standarde v letu 2011 je bilo pomagati področjema
za kreditna plačila in direktne obremenitve.
Na področju kartic se je nadaljevalo spremljanje implementacije EMV, ki je bila do 30.
septembra 2011 končana na področju
debetnih kartic in POS, na področju kreditnih kartic pa dve domači shemi ne bosta
konvertirali na EMV, zato je tu implementacija EMV le 77-odstotna. Bankomati so konvertirali 97-odstotno. Člani delovne skupine
za kartice so v sodelovanju z Banko Slovenije
pripravili tabelo za zbiranje podatkov o karticah, ki temelji na metodologiji ECB. Dali so
tudi pripombe k dokumentu o standardizaciji kartic (Volume v6.0), ki je bil potrjen na
plenarnem zasedanju EPC v decembru 2011.
Na področju gotovinskega poslovanja je bil
posodobljen Nacionalni plan SEPA – gotovina
v tradicionalni obliki in v obliki matrike, kot jo
predpisuje EPC. Nadaljevalo se je uspešno
sodelovanje z Banko Slovenije na področju
gotovine. Obravnavan je bil nov način poročanja Banki Slovenije, podane so bile pripombe k osnutku novega zakona o zasebnem varovanju in pripadajočim pravilnikom
ter obravnavan predlog Banke Slovenije v
zvezi z novimi standardi pakiranja.

Na področju elektronskih in mobilnih plačil
je bila glavna naloga delovne skupine proučiti razmere na tem področju v Sloveniji.
Pripravljene so bile štiri predstavitve ponudnikov mobilnega plačevanja.
Delovna skupina za e-račun je v letu 2011
uspešno izvedla razpis za izdelavo priročnika za uporabnike sistema e-račun. Priročnik
je bil potrjen na decembrski seji odbora za
plačilni promet in objavljen na javnih spletnih straneh. Delovna skupina je
Gospodarski zbornici Slovenije tudi posredovala pobudo za organiziranje foruma za
e-račun na nacionalni ravni, vendar pobuda
še ni bila uresničena.
Delovna skupine za e-izvršbe, ki jo poleg
predstavnikov bank sestavljajo tudi člani iz
Dursa, CURS, RTV, KGZS in Vrhovnega
sodišča RS, je pripravila predloge dokumentov Protokol e-izmenjave podatkov o sklepih
o izvršbi, Delovni tok izmenjave podatkov o
sklepih za izvršbo ter sheme IzvrsbeXml.
Banke in sodelujoče ustanove so ob usklajevanju navedenih dokumentov hkrati predlagale še spremembo Zakona o davčnem
postopku, ki bi izdajateljem omogočal vročanje sklepov o izvršbi v elektronski obliki
prek informacijskega sistema za elektronsko
vročanje.
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Pravni posli
V okviru projekta SEPA je področje pravnih
poslov sodelovalo s podporno skupino za
pravne zadeve SEPA. Največji poudarek je
bil na pripravi pravnih dokumentov, potrebnih za migracijo podatkov o soglasjih iz
obstoječih DB v SEPA DD. Prav tako se je
področje pravnih poslov skupaj z delovno
skupino za pripravo navodila za izvršbe
vključilo v oblikovanje šifranta kod namenov, sodelovali pa smo tudi pri dejavnostih
za pripravo splošnih pogojev za izmenjavo
e-računov. Konec leta pa smo spremljali preiskavo Evropske komisije zoper EPC zaradi
domnevne kršitve 101. člena Pogodbe o
delovanju EU v postopku sprejemanja okvirja za delovanje e-plačil.
Pri projektu SISBON moramo na prvo mesto
postaviti celo vrsto dejavnosti, ki so bile
potrebne za formalnopravno ustanovitev
samostojnega podjetja Kreditni biro SISBON d.o.o. Minulo leto smo se vključevali
tudi v reševanje drugih formalnopravnih
vprašanj, povezanih s sistemom in varstvom
osebnih podatkov. Prav tako je bilo področje pravnih poslov vključeno v oblikovanje
predlogov za prenovo besedila člena
390.a Zakona o bančništvu in v reševanje
vprašanj, povezanih z dostopom drugih
dajalcev kreditov do sistema. Ne nazadnje
gre omeniti še aktivnosti v zvezi s sklenitvijo
pogodbe o medsebojni izmenjavi podatkov
s sistemom Schufa.
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Deloma je pravno področje sodelovalo tudi
pri vrsti aktivnosti, ki so potekale v okviru
drugih dejavnosti Združenja in so tam bolj
podrobno opisane. Omeniti pa je treba
aktivnosti v zvezi s spremembami in dopolnitvami Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta, problematiko kredov skupnosti
etažnih lastnikov, ki se odplačujejo iz
rezervnega sklada, in ob koncu leta tudi
aktivnosti v zvezi z depozitno jamstveno
shemo.
Lani je bil sprejet nov bančni kodeks, in sicer
ga je potrdila skupščina Združenja na spomladanski redni seji, od 1. maja 2011 dalje
pa velja za vse članice.
Odbor za pravna vprašanja je v preteklem
letu obravnaval vrsto pomembnih zadev,
kamor sodijo predvsem spremembe in
dopolnitve Navodila o izvrševanju sklepov
o izvršbi pri bankah, nekatera nerešena
vprašanja glede sistema SISBON in problematika zastavljenih vrednostnih papirjev v
povezavi s postopki pred ATVP in UVK.
Ena od pomembnejših tem, ki bo aktualna
tudi v letu 2012, so vprašanja v zvezi z
neposredno izvršljivostjo notarskih zapisov
in v zvezi s problematiko »odstopa od kreditne pogodbe ali odpoklica terjatve«, prav
tako je odbor obravnaval dileme, povezane
z novelo Zakona o zemljiški knjigi in zastaranjem zemljiškega dolga. Ob koncu leta se
je odbor dotaknil tudi problematike unovčevanja ponarejenih zasebnih čekov.

V okviru odbora je delo nadaljevala delovna skupina za pripravo priporočila navodil
za izvrševanje sklepov o izvršbi pri bankah,
ki je večkrat sproti posodabljala besedilo
navodila. Odbor je ustanovil delovno skupino za skladnost poslovanja, ki se je prvič
sestala v začetku leta 2012.
V letu 2011 je ministrstvo za pravosodje
nadaljevalo aktivnosti za prenovo Zakona o
izvršbi in zavarovanju ter Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. V delo
obeh delovnih skupin je bilo vključeno tudi
Združenje oziroma predstavniki odbora za
pravna vprašanja.

Socialno partnerstvo
Med pomembnejše zadeve, s katerimi se je
Združenje ukvarjalo v letu 2011, sodijo tudi
dejavnosti na področju kolektivnega dogovarjanja oziroma socialnega partnerstva.
V začetku leta je začela veljati nova kolektivna
pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, ki
je v primerjavi z dotedanjo prinesla nekaj
novosti, predvsem pa je bil spremenjen plačni model. Združenje je organiziralo dve
okrogli mizi oziroma delavnici, na katerih so
člani pogajalske skupine Združenja dali
pojasnila k nekaterim dilemam, ki so se
pojavile ob implementaciji posameznih
določil kolektivne pogodbe v prakso.

Skladno z določili nove kolektivne pogodbe
bi morali biti po njeni uveljavitvi ustanovljeni
dve komisiji, in sicer komisija za razlago KPDb
in komisija za spremljanje uresničevanja določil kolektivne pogodbe, vendar se je zataknilo
pri imenovanju predsednikov obeh komisij,
tako da kljub naporom obeh pogajalskih partnerjev in medsebojni izmenjavi predlogov
komisiji v letu 2011 še nista bili ustanovljeni.

Denarni in kapitalski trgi
Zakladništvo
Osrednje aktivnosti odbora za zakladništvo
v letu 2011 so se nanašale na likvidnost in
možnosti zadolževanja bank v slovenskem
bančnem sistemu tako doma kot v tujini. V ta
namen sta bila v začetku leta v ožji skupini
opravljena pogovor z Banko Slovenije v
zvezi s predvideno spremembo likvidnostne
regulative in razprava o aktualnih razmerah
na slovenskem trgu. Odbor za zakladništvo
je Banki Slovenije ponovno posredoval
pobudo za revidiranje pogojev za prilagoditev likvidnostnih kazalnikov.
Kot osrednji dogodek v delovanju odbora je
bil v aprilu organiziran tradicionalni posvet
zakladnikov, pri katerega organizaciji smo
nadaljevali prakso vabljenja tujih predavateljev in predstavitve aktualnih tem. V letu 2011
so prevladovale teme iz aktualnega dogajanja na kapitalskih trgih, možnosti izdaje hipotekarne in komunalne obveznice, prenova
MiFID in ZTFI, ureditev sistema za zavarovanje z zastavo (collateral) v banki ter pričakovane novosti v likvidnostni regulativi. Posvet
smo sklenili z razpravo o aktualnih vprašanjih
na področju likvidnosti v bankah v povezavi
s prihodnjimi oblikami zadolževanja bank.
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Za člane odbora za zakladništvo je bila postavljena celovita baza vseh zakonodajnih aktov,
priporočil in drugih pomembnih dokumentov,
ki se nanašajo na področje zakladništva.
Skupaj s predstavniki ministrstva za finance in
Banke Slovenije je bila opravljena razprava o
institucionalizaciji denarnega trga in možnosti
uvedbe poslov z garancijo. Odbor je pristopil
k projektu poenotenja ISDA in CSA za celotno Slovenijo in v ta namen izvedel razpis za
pripravo okvirne pogodbe za poslovanje z
izvedenimi finančnimi instrumenti OTC. Odbor
je imenoval tudi novo predstavnico v odboru
za finančne trge pri Evropski bančni federaciji (EBF), potrdil zadnjo različico Legal Opinion
za European Master Agreement (EMA) ter
zaradi potreb financiranja oziroma refinanciranja potrdil predlog sprememb Zakona o
hipotekarni in komunalni obveznici.
Obravnaval je tudi neobičajne negativne
vrednosti referenčnih obrestnih mer za švicarski frank in se seznanil z aktivnostmi v projektu
T2S ter organizacijo nacionalnega odbora za
implementacijo tržnih standardov za korporativne akcije in tržnih standardov za skupščine.
V sodelovanju z odborom za upravljanje tveganj je bila ustanovljena mešana delovna skupina predstavnikov odbora za upravljanje tveganj in odbora za zakladništvo, ki je obravnavala problematiko likvidnostnih tveganj (regulativa Basla III), v sodelovanju s slovensko skupino Forex pa delovna skupina za kapitalske
zahteve za tržna tveganja ter vpeljavo
pogodb ISDA in CSA v slovenski pravni red.
Odbor je ustanovil tudi delovno skupino za
MiFID in imenoval svoje predstavnike v mešano delovno skupino za jamstvo za vloge.
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Zaledna in skrbniška vprašanja
V začetku leta so bile prek odbora za zaledna
in skrbniška vprašanja podane skupne pripombe k predlogu zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje ZISDU-2, člani odbora so bili informirani o dejavnosti delovne skupine za FATCA, kjer so navzoči na prvem
sestanku predvsem izmenjali informacije o
delu po posameznih bankah, člani delovne
skupine za ZISDU-1 pa so se udeležili delovnega sestanka na Agenciji za trg vrednostnih
papirjev. Odbor se je na svojih sejah redno
seznanjal z informacijami s srečanj T2S, hkrati
pa so predstavniki odbora v T2S NUG redno
poročali o aktivnostih nacionalnega odbora
T2S, ki deluje v okviru Banke Slovenije.
Odbor je T2S NUG podal predlog za ustanovitev nacionalnega odbora za implementacijo
tržnih standardov za korporativne akcije in
tržnih standardov za skupščine, ki je bil tudi
sprejet. Odbor je imenoval tudi ad hoc delovno skupino za pripravo programa posveta
zalednih in skrbniških služb, kjer je bila organizirana okrogla miza o skrbniških vprašanjih
v zvezi s spremembami ZISDU in zakona o
trgu finančnih instrumentov – ZTFI.
Večina aktivnosti delovne skupine za ZISDU-1
v letu 2011 je bila usmerjena v preglede
predlogov podzakonskih aktov Agencije za
trg vrednostnih papirjev na podlagi predloga
ZISDU-2. Skupina se je sestala tudi z delovno
skupino za davke z namenom pregleda storitev s področja skrbništva glede obdavčljivosti
in oprostitve plačila davka na dodano vrednost ter podala mnenje glede predloga dopolnila k 189. členu ZISDU-2, ki ga je predlagalo Združenje družb za upravljanje.

Ustanovljena je bila tudi delovna skupina za
korporativna dejanja, ki je pripravila analizo
GAP glede usklajenosti slovenskega trga s
standardi za korporativna dejanja. Skupina je
pri tem ugotovila nekatera neskladja in ugotovitve posredovala Klirinško depotni družb –
KDD in T2S NUG.
V letu 2011 je bila ustanovljena tudi delovna skupina za IT funkcionalnosti z namenom, da banke, ki opravljajo skrbniške funkcije, enotno nastopijo do ponudnikov IT rešitev za to področje. Pri svojem delu se je skupina osredotočila predvsem na spremembe
povezave s Klirinško depotno družbo, na
dajanje kotacij ter na odpravo lotov in prehod na nominalo.

Poslovanje s prebivalstvom
V okviru odbora so delovale delovne skupine: za uvedbo interaktivne komunikacije s
strankami (v sklopu programa finančnega
izobraževanja komitentov bank), za oblikovanje modela financiranja SISBON, za spremembe na področju jamstva za vloge, za
sodelovanje v vladnem projektu eSociala,
za oblikovanje popravkov oziroma dopolnitev Akta o ustanovitvi in delu poravnalnega
sveta, za nadzor izvajanja temeljnih načel
za zamenjavo banke in za oblikovanje
temeljnega bančnega računa.
Odbor in njegova delovna skupina sta se na
področju SISBON ukvarjala z vsebinami, ki
so se nanašale na strategijo in dogovor, ustanovitev podjetja, izmenjevanje podatkov v
EU ter na oblikovanje modela financiranja
za leto 2011/12.

Delovna skupina za finančno izobraževanje
komitentov bank je dokončala delo pri oblikovanju konkretnih vsebin za interaktivno
komuniciranje (spletne strani), ki bo zaživelo v prvem četrtletju leta 2012.
Zaradi sprememb nekaterih zakonov (potrošniški krediti, plačilni sistemi) je bilo treba izvesti tudi prilagoditve Akta o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta. Ustanovljena je bila
posebna (mešana) delovna skupina, ki je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Akta
o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta.
Vse leto so potekale aktivnosti v okviru ministrstva za javno upravo, kjer je bila ustanovljena skupina, ki je delovala znotraj vladnega projekta eSociala. To je projekt za vzpostavitev sistema za pridobivanje podatkov
od različnih institucij (med njimi so tudi
banke) za potrebe odločanja o pravicah po
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novi sistem bo omogočal preglednejše,
enostavnejše in predvsem hitrejše dodeljevanje pravic iz javnih sredstev. Projekt je bil
zaključen konec leta, sistem pa začne delovati v januarju 2012.
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Na novo je bila ustanovljena še delovna skupina za izvajanje nadzora nad spoštovanjem pravil in postopkov za zamenjavo
banke, kar je skladno z zahtevami in temeljnimi načeli, ki jih je sprejela Evropska komisija. Prav tako je bila na podlagi aktivnosti, ki
jih izvaja Evropska komisija in se nanašajo
na ustanovitev temeljnega bančnega računa, ustanovljena delovna skupina, ki je opravila analizo in oblikovala nekaj sistemskih
vprašanj ter jih je naslovila na ministrstvo za
finance, Banko Slovenije in še nekatere
druge ustanove. Ob koncu leta, ko je Banka
Slovenije posredovala izhodišča za spremembe v sistemu za jamstvo za vloge, pa je
bila ustanovljena mešana delovna skupina, v
kateri so poleg odbora za poslovanje s prebivalstvom še predstavniki s področja pravnih poslov, kontrolinga in zakladništva.
V okviru Evropske komisije in Evropske bančne federacije poteka projekt preglednosti
in primerljivosti bančnih stroškov, s katerim
smo se v okviru odbora sproti seznanjali.
Prav tako je v zvezi z bančnimi stroški
Banka Slovenije naredila analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in
izračun stroškov košaric plačilnih storitev, ki
smo jo obravnavali in k njej dali nekatere
pripombe oziroma predloge, ki jih je Banka
Slovenije pri objavi na spletni strani tudi
upoštevala.
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Preprečevanje pranja denarja
Odbor za preprečevanje pranja denarja je
imenoval več delovnih skupin, ki so se lotevale reševanja posamičnih, bolj podrobnih
vprašanj, kot so: priprava izhodišč kriterijev
za poročilo o izvajanju zakona, postopki
obravnavanja neobičajnih transakcij, izvajanje Zakona o tajnih podatkih v bankah, oblikovanje izhodišč za izvajanje posodabljanja podatkov skladno z 22. členom Zakona
o preprečevanju pranja denarja.
Z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja so se nadaljevale aktivnosti za operacionalizacijo protokola, ki določa vsebino, načine
in roke za izvajanje elektronskega izmenjevanja podatkov, ki so posledica zaprosil urada.
Dokončano je bilo delo pri izdelavi obsežne
preglednice bančnih produktov in z njimi povezanih obveznih postopkov pregleda strank.
Kot priporočilo sta bila oblikovana vzorca
obrazcev vprašalnika za fizične in pravne
osebe za pridobitev ustreznih/zahtevanih
podatkov ob vzpostavitvi poslovnega razmerja.
Dejavno smo bili vključeni v oblikovanje in
izvajanje dopolnitve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
Organizirali smo delavnico, na kateri smo
skupaj s predstavniki bank, ministrstva za
finance (Urada RS za preprečevanje pranja
denarja in davčne uprave) ter policije
obravnavali aktualna vprašanja presoje
bančnega poslovanja.

Predstavniki odbora, Banke Slovenije in
Urada RS za preprečevanje pranja denarja
pa so poleg rednih srečanj (seje odbora,
delavnice, posvet) opravili tudi občasna srečanja, na katerih so se pogovarjali o aktualnih vprašanjih in načrtovanih potrebnih
aktivnostih.

Odbor je sprejel tudi izhodišča in na njihovi
podlagi imenoval dve delovni skupini, ki
bosta ažurirali oziroma usklajevali priporočila za BA & POS, pravila in pogoje kartičnega poslovanja ter priporočila za uporabo elektronskih tržnih poti v bankah.

Varno poslovanje bank
Na pobudo protikorupcijske komisije smo
organizirali srečanje s predstavniki bank in
Urada RS za preprečevanje pranja denarja,
kjer smo oblikovali pobudo in jo tudi uspešno uresničili, s čimer smo postavili okvir za
način izmenjevanja podatkov, ki jih komisija
zahteva od bank, skladno z zakonskimi pristojnostmi.

Kartično poslovanje
V drugi polovici leta je bil ponovno ustanovljen odbor za kartično poslovanje. Ta je najprej postavil organizacijsko shemo delovanja predvsem v delu, ki se nanaša na projekt
kartične sheme SEPA. Za izvajanje te naloge
je bila ustanovljena delovna skupina.
Odbor je naredil zelo obsežen seznam oziroma pregled vseh mandatov, ki obstajajo
znotraj sistemov Visa in MasterCard.
Odbor sodeluje z Banko Slovenije pri oblikovanju izhodišč za poročanje Banki Slovenije
o transakcijah v kartičnem poslovanju.

V okviru posebne delovne skupine za varno
poslovanje bank smo dokončali dopolnitve
in spremembe minimalnih priporočil za
varno poslovanje bank, ki sta začeli veljati z
januarjem 2012.
Izvedli smo dve delavnici, na katerih so bili
obravnavani tehnični standardi, ravnanje v
izrednih razmerah in aktualni dogodki. Na
delavnicah so sodelovali predstavniki bank,
Banke Slovenije, ministrstva za notranje
zadeve, Zbornice za zasebno varovanje in
Slovenskega zavarovalnega združenja.
Pri sodelovanju z ministrstvom za notranje
zadeve so bili poudarki na vsebini sprememb pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja. Podpisan je bil protokol, s
katerim smo opredelili medsebojno sodelovanje bank in policije, ki temelji predvsem
na splošnih načelih in izhodiščih, s poudarkom na oblikovanju dobre prakse.
Za Evropsko bančno federacijo smo izvedli
tudi anketo o ropih in drugih škodnih dogodkih. Z rezultati ankete smo seznanili varnostne managerje v bankah, predstavnike
Banke Slovenije in predstavnike policije.
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SISBON
Skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1E),
ki je stopil v veljavo 31. decembra 2010, so
banke z letom 2011 začele v SISBON pošiljati dodatne podatke o sodnih in davčnih
izvršbah. Aplikacijo SISBON smo nadgradili
z dodatnimi izboljšavami in popravki na
področju pooblastil, statistike in skrbniških
poročil v SISBON ter z možnostjo vnosa zahteve za izpis podatkov po pooblastilu tretje
osebe. Dodali smo prikaz podatka o skupni
dejanski in potencialni zadolženosti posameznika, o vsoti neporavnanih obveznosti in
negativnih dogodkih. V letu 2012 bo treba
skladno z zakonodajo zagotoviti arhiviranje
podatkov v SISBON, zato je v drugi polovici
leta potekalo prilagajanje aplikacije in testiranje pravilnosti delovanja te funkcionalnosti.
Glede na vse spremembe smo tako trikrat prilagodili dokumentacijo SISBON, in sicer
Specifikacijo SISBON, Priročnik za pošiljanje
dogodkov v sistem SISBON, Navodila za
uporabnike SISBON in Navodila o upravljanju sprememb SISBON. Zaradi vseh zakonskih sprememb (Zakon o bančništvu in Zakon
o potrošniških kreditih) ter revizorskih priporočil je bilo treba ponovno dopolniti še
Dogovor o postavitvi in uporabi sistema SISBON, ki je s potrditvijo nadzornega sveta in
podpisom izjav s strani članic začel veljati 1.
aprila 2011.
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Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih
(ZPotK) smo od julija 2011 zagotovili možnost vpogleda v ožji nabor z zakonom določenih podatkov SISBON tudi drugim dajalcem kreditov iz Republike Slovenije in držav
članic EU, in sicer z razvojem dveh novih portalov, dom.sisbon.si in eu.sisbon.si. Pripravili
smo tudi vse potrebne dokumente za druge
domače dajalce kreditov, za tuje dajalce kreditov pa smo se z informacijskim pooblaščencem dogovorili za možen način izmenjave
podatkov prek kreditnih birojev v državah
članicah EU. Tako smo v juliju sklenili pogodbo o mednarodni izmenjavi podatkov z nemško Schufo, v teku pa so še dogovori z avstrijskim in italijanskim kreditnim birojem.

Na področju vključevanja pristopnic v sistem
SISBON skladno z ZBan-1 od začetka leta
potekajo aktivnosti za ustrezno podporo pri
pripravi na vključitev. Eno lizinško podjetje je
že izpolnilo vse zahtevane pogoje, opravilo
testiranja, organizacijske priprave in izobraževanje uporabnikov. Izvedena je bila tudi
zunanja revizija, ki je preverila njihovo tehnično in tehnološko pripravljenost za vključitev
v produkcijsko okolje, zato smo v aprilu izdali potrdilo za produkcijsko uporabo sistema
SISBON. Sistem so začeli uporabljati julija.
V letu 2011 je tako k sistemu SISBON pristopilo eno lizinško podjetje, skupno jih je zdaj
pet ter še dva izdajatelja plačilnih kartic, skupaj sedem novih pristopnic.

V letu 2011 je bil v načrtu tudi razvoj “credit scoringa”. Pripravljena je bila metodologija razvoja bonitetne lestvice SISBON in
poslana v potrditev Banki Slovenije, od katere smo ob koncu leta prejeli pozitivno mnennje glede ustreznosti. Vendar pa zaradi
zamenjave vlade ZBan v delu, ki se je nanašal na “credit scoring” ni bil spremenjen,
tako da za ta del upravljavec sistema še
vedno nima ustrezne zakonske podlage.

Skladno s sklepi nadzornega sveta so bili v
letu 2011 pripravljeni izvedbeni projekt prenosa premoženja in dejavnosti SISBON na
samostojno družbo v lasti bank ter družbena pogodba in pogodba o odplačnem prenosu. Družbena pogodba je bila podpisana
15. decembra 2011, z dnem 28. december
2011 pa je bila družba Kreditni biro SISBON d.o.o. vpisana v sodni register.

Opravili smo redni zunanji revizijski pregled
sistema SISBON in bank, ki je zajemal pregled upoštevanja vseh dosedanjih priporočil, na novo uvedenih portalov moj.sisbon.si,
dom.sisbon.si in eu.sisbon.si, opravljen pa je
bil tudi t. i. penetracijski test. Glede na lansko priporočilo revizije smo izvedli tudi
požarno vajo SISBON. Pravilnost izvedbe
so z izjavami UAT (User Acceptance Test)
potrdile članice in pristopnice.

Izobraževalni center
Glavna naloga Izobraževalnega centra
Združenja je bila tudi v letu 2011 izvedba
načrtovanih izobraževalnih programov, ki
jih je potrdil odbor za izobraževanje in so
bili poslani v dopolnitev vsem članicam
Združenja. Pri tem je Izobraževalni center
ves čas sledil pobudam članic in predavateljev, skozi sprotno evalvacijo programov pa
tudi predlogom udeležencev programov.
Analize anket in pogovori z udeleženci so v
največ primerih tudi glavni vir informacij o
tem, katera strokovna znanja zaposleni
potrebujejo. Pobude za nove programe
smo, ne glede na zastavljeni načrt dela,
upoštevali v čim krajšem možnem roku.
Pripravili smo nove programe za področje
tveganj (upravljanje bilance banke, zahteve
Basla, CRD IV, ocenjevanje vrednosti nepremičnin), računovodstva in analiz (kontroling
v bankah, novosti MSRP), plačilnega prometa in SEPA (e-račun, UPN, novosti na področju plačilnih storitev za banke in podjetja),
zakonodaje (Zakon o bančništvu in podzakonski akti, kolektivna pogodba dejavnosti,
menica in novosti zakonodaje na področju
plačilne (ne)discipline …), informacijske tehnologije (inoviranje in prenova poslovnih
procesov, notranje IT prevare) …
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Med novostmi bi radi v ospredje postavili
izobraževalni program Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki za
Izobraževalni center pomeni prehod na
sodobnejši način ponujanja storitev. Poleti
2011 smo namreč članicam Združenja
prvič ponudili možnost e-učenja. Program
smo pripravili v sodelovanju z Uradom RS
za preprečevanje pranja denarja, Banko
Slovenije in pooblaščenko iz banke članice,
junija smo ga predstavili odboru za preprečevanje pranja denarja in dopolnili s predlogi pooblaščencev. Glavni namen programa je s problematiko preprečevanja pranja
denarja seznaniti čim širši krog bančnikov
od vodstva do zaposlenih za bančnimi
okenci, za kar je e-način izobraževanja,
predvsem s finančnega vidika, primernejši
od klasičnih seminarjev. Ocenjujemo, da
smo namen dosegli, saj smo v tem programu
prvič imeli skoraj 400 udeležencev.
Programom, ki jih ponujamo kot šole
(Bančno poslovanje, Bančna šola, Plačilni
promet, Finančna analiza podjetja, MSRP),
smo dodali še šolo za vodjo poslovalnice.
To izobraževanje se je začelo oktobra, program bo trajal več mesecev. V večjem delu
je bilo oblikovano tudi novo izobraževanje
za finančnega načrtovalca; njegova izvedba je bila predvidena za december s programom Obdavčitve, nadaljevalo pa se bo
modularno v letu 2012. Bančni strokovnjaki,
ki so sodelovali pri pripravi vsebin, predlagajo, da Združenje program sprejme kot priporočljivi standard za profil poklica finančni
načrtovalec.
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Tudi lani je Izobraževalni center podelil bančne certifikate EFCB, tokrat ob zaključku
Bančne konference. Programa Bančno poslovanje so se udeležili zaposleni pri bankah,
računalniškem podjetju in predstavnik formalne izobraževalne ustanove (Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije).
Poleg posvetov in strokovnih srečanj, ki jih za
različna področja bančnega poslovanja
organiziramo že vrsto let, smo v letu 2011
prvič pripravili tudi Bančno konferenco,
namenjeno vodilnim v bankah. Na srečanju
smo obravnavali trenutne razmere v bančnem in finančnem sektorju, vpliv spremembe
zakonodaje na poslovanje bank in zavarovalnic, vprašanja lizinga, med drugim tudi
vpliv vrednotenja na izkaze bank, novosti pri
projektu SEPA ter še posebno aktualne
izvršbe in zavarovanja. Odziv udeležencev
je bil zelo dober, konferenco so ocenili za
potrebno in koristno ter predlagali, da se srečanje uvrsti v program dela Izobraževalnega
centra Združenja tudi v letu 2012.
V letu 2011smo izvajali tudi programe po
naročilu, ki smo jih na željo naročnikov tudi
vsebinsko prilagodili njihovi ustanovi. V
začetku leta je bil ponatisnjen priročnik
Knjiženje poslovnih dogodkov v bankah, ki
je prvič izšel konec leta 2009. Na pobudo
udeležencev izobraževanja s tem naslovom
in Banke Slovenije smo program z enega
dneva razširili na 2,5 dneva, poudarek pa
je na obravnavi praktičnih primerov.

Tudi v letu 2011 je Arhiv Republike
Slovenije skladno s Pravilnikom o strokovni
usposobljenosti uslužbencev javnopravnih
oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki
delajo z dokumentarnim gradivom, podelil
kreditne točke za seminar Hramba dokumentarnega gradiva v banki s poudarkom
na elektronskem arhiviranju.
Programe Izobraževalnega centra Združenja
kot dopolnilno izobraževanje za podaljšanje
oziroma ohranjanje licenc zaposlenim na
področju računovodstva, revizije, poslovnih
financ, informacijskih sistemov in davkov še
vedno priznava tudi Slovenski inštitut za revizijo. Udeleženci in predavatelji vlogo za priznanje kreditnih točk s potrdilom o udeležbi
in programom vložijo sami neposredno pri
inštitutu. Tako smo z letom 2011 začeli podeljevati potrdila o udeležbi na programih
Izobraževalnega centra, za predavatelje pa
po potrebi izdamo posebna potrdila oziroma
izjave o njihovem sodelovanju.

Izobraževalni center je v letu 2011 s članicami Evropskega združenja za izobraževanje v
bančništvu in finančnem sektorju sodeloval na
rednih srečanjih tega združenja. Prednosti
sodelovanja s to organizacijo so predvsem v
izmenjavi dobre prakse ter spremljanju razvoja in evropskih smernic na področju izobraževanja. Ob koncu leta smo končali aktivnosti v
dveh projektih Leonardo da Vinci (implementacija evropskega kreditnega sistema v strokovnem izobraževanju in usposabljanju ter
implementacija Evropskega ogrodja kvalifikacij – EQF na sektorski ravni).
Na mednarodni ravni naj poudarimo predvsem sodelovanje z združenjem bank iz
Kosova. V začetku leta smo organizirali srečanje z vodstvom našega Združenja, na katerem sta obe organizaciji predstavili svoje
dejavnosti in poslanstvo. Namen sestanka je
bil tudi podrobneje predstaviti organiziranost
in delovanje Izobraževalnega centra s
poudarkom na izkušnjah pri postopkih akreditacije za podeljevanje certifikatov EFCB
kakor tudi izvajanja usposabljanja. EBTN je
kosovskemu združenju jeseni podelil akreditacijo, tako da smo se udeležili proslave ob
tej priložnosti v Prištini. Tudi lani smo v sodelovanju s članicami Združenja omogočili prakso tuji študentki iz Rusije pri nas.
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Člani odbora za izobraževanje so med drugim razpravljali o strategiji Izobraževalnega
centra, poročilu o delu za leto 2010, obravnavali so Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF)
za vseživljenjsko učenje, sprejeli stališče
glede pretvornikov opisnikov EQF za bančni
in finančni sektor ter pobudo za izmenjavo
dobre prakse na področju izobraževanja ter
širše kadrovske problematike. Na drugi seji
odbora je predsednik uprave SID banke d.d.
mag. Svilan Sibil uvodoma predstavil vlogo
in poslanstvo njihove ustanove, skupaj z
generalno sekretarko ter vodjo kadrovanja
in razvoja kadrov pa tudi kadrovsko in
izobraževalno dejavnost banke. Sledili sta
predstavitev predstavnice Centra za poklicno izobraževanje o Slovenskem ogrodju
kvalifikacij v povezavi z EQF ter obravnava
vprašanj v zvezi z nacionalnimi poklicnimi
kvalifikacijami, poklicnimi standardi, kompetenčnimi centri, kjer je sodelovala tudi predstavnica ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Člani odbora so se seznanili z aktivnostmi pri projektu dodeljevanja
kreditnih točk programom izobraževanja v
bančništvu. Na jesenski seji je odbor potrdil
načrt dela Izobraževalnega centra za leto
2012, se seznanil z uvedbo in potekom eizobraževanja ter sprejel kriterije za uspešnost izobraževanja. Seznanil se je tudi z
dvema novima programoma, in sicer za
vodje poslovalnic in finančnega načrtovalca.
Na zadnji, decembrski seji je odbor sprejel
poročilo o delu Izobraževalnega centra za
leto 2011, se seznanil z načrtom dela za
leto 2012 ter sprejel pobudo, da se na sejah
odbora nadaljujejo predstavitve sistemov
izobraževanja v posameznih bankah in njihovih izobraževalnih potreb.
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Bančni vestnik
V začetku minulega leta je bila osrednja
pozornost sodelavcev revije namenjena
aktualnim gospodarskim gibanjem in poslovanju domačih bank, za katere se je pričakovalo, da bodo izboljšale poslovne rezultate in
ustvarile minimalni dobiček. Toda dolžniška
kriza v evrskem območju se je poglabljala in
izgube so ustvarjale tudi nekatere največje
evropske banke. ECB je zato nadaljevala t. i.
monetarno politiko kvantitativnega sproščanja, ki je našim bankam omogočala ustrezno
strukturno likvidnost. V prvi polovici leta je
večina bank poslovala z dobičkom, v drugi
polovici leta pa so se stroški oslabitev in
rezervacij zvišali in povzročili nepričakovano
veliko izgubo celotnega bančnega sistema.
Predstavniki Mednarodnega denarnega sklada so med obiskom v naši državi nosilcem
ekonomske politike svetovali, da zmanjšajo
javno porabo in rekapitalizirajo banke. Kljub
temu se država kot večinski lastnik naše največje banke ni odločila za to potezo.
V junijski tematski številki revije z naslovom
Slovenske banke in kriza so predstavniki
poslovnih bank, Banke Slovenije in strokovnjaki iz akademskih krogov analizirali nastale krizne razmere v slovenskem bančništvu. V številnih razpravah so bili osvetljeni ključni vzroki za
globalno finančno krizo in specifične probleme domačih bank. Slednje so se v obdobju
svetovne gospodarske konjunkture pretirano
zadolževale v tujini, zato se je razmerje med
posojili in depoziti poslabšalo in povečalo na
okoli 160 odstotkov. Naše poslovne banke so
zato lani nadaljevale politiko dezinvestiranja
in razdolževanja v tujini, njihova kreditna aktivnost na domačem kreditnem trgu pa je pešala.

Uredniški odbor je po izdaji tematske številke revije z veseljem ugotovil, da je ta v prosti
prodaja pošla, tako da je bila izbira aktualne teme očitno prava. Zato smo sklenili, da je
treba izdajanje aktualnih tematskih številk
Bančnega vestnika nadaljevati. Glede na
predlog uredniškega odbora Bančnega vestnika, da se v njegovo delo vključita še dva
tuja strokovnjaka, je bilo dogovorjeno, da se
mednarodni uredniški odbor poskuša oblikovati v bližnji prihodnosti.

Bančni vestnik je lani praznoval 60-letnico
svojega obstoja in rednega izhajanja. Ob
tej priložnosti sta bili izdani mednarodna
številka revije ter posebna brošura o reviji in
zgodovinskem razvoju slovenskega bančništva v zadnjih dveh desetletjih. Prvi dan tradicionalnega srečanja slovenskih bančnikov
je bil tako namenjen slovesnosti ob 60-letnici revije, okrogli mizi in razpravi poslovnih
bančnikov o evropskem finančnem prestrukturiranju in upravljanju.

Odgovorni urednik revije je v sodelovanju s
področnimi uredniki pripravil vsebinska
izhodišča uredniške politike, ki so v ospredje
postavila monetarno politiko ECB, spremembe pri nadzoru bančnega poslovanja in
zaključne faze projekta SEPA. Bralcem revije so bili predstavljeni tudi bančni produkti z
zaščito pred inflacijo, sindicirane izdaje
obveznic, nove kapitalske zahteve in upravljanje bančne likvidnosti, perspektive investicijskega bančništva v Sloveniji, upravljanje premoženja in pravni vidiki bančne
prakse s posebnim poudarkom na zavarovanju kreditov in unovčevanju zavarovanj.

V tej “jubilejni” mednarodni številki revije,
katere naslov je bil Finančno prestrukturiranje in upravljanje bank, so avtorji razprav
orisali globalna neravnotežja, ki upočasnjujejo gospodarsko rast velike večine evropskih in drugih držav v svetu z izjemo t. i.
držav BRIC. Napovedi OECD, MDS in ECB
so povečale negotovost upnikov na mednarodnih finančnih trgih, zato je tveganje refinanciranja obveznosti naših bank do tujine
postalo večje, kot je bilo doslej. Sicer smo v
tej posebni številki revije orisali makroekonomske razmere v svetu, možnosti prihodnjega razvoja poslovnega bančništva, dolžniško krizo v evrskem območju, institucionalne spremembe v državah članicah evrskega
območja, razvojne trende evropskega finančnega sektorja, aktualne usmeritve monetarne politike ECB, poslovanje bank v EU, problematiko poslovanja slovenskih bank in
mednarodne poslovne vplive na slovensko
ekonomijo in banke.

Avtorji aktualnih prispevkov so na podlagi
izkušenj poslovnih bančnikov ugotovili, da
snovalci nove evropske regulative banke silijo k povečanju deleža bolj likvidnih naložb,
ki so manj donosne, k najemanju dolgoročnih virov financiranja, ki so dražji, pa tudi k
povečanju obsega lastniškega kapitala. Z
drugimi besedami, države, banke in regulatorji so se znašli v pasti začaranega kroga,
saj se donosnost naložb v bančni sektor
zmanjšuje, banke pa imajo hkrati težave pri
pridobivanju svežega kapitala.

23

24

Združenje bank Slovenije
Letno poročilo 2011

Uredništvo revije je med aktualnimi dogajanji namenilo ustrezno pozornost tudi posvetom zakladnikov, specialistov za upravljanje
bančnih tveganj, poznavalcev poslovanja
bank s prebivalstvom, računovodij in davčnih izvedencev. Tako kot vsako leto smo
obširno poročali o letnem srečanju slovenskih bančnikov, ki je bilo posvečeno obravnavi perečih problemov poslovnih bank v
EU in Sloveniji. Kot je bilo pričakovati,
receptov za premagovanje gospodarske in
finančne krize pri nas in v svetu nihče ne
ponuja, saj je negotovost na mednarodnih
finančnih trgih večja kot kadarkoli doslej.
Napovedi o domala ničelni gospodarski
rasti v evrskem območju in Sloveniji so
dokončno razblinile iluzije o tem, da je globalna finančna kriza že premagana in da je
kratkotrajnega značaja.
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Internet in publicistika ter PR aktivnosti
V okviru publicistične dejavnosti smo aprila
izdali priročnik Jožeta Andreja Čibeja Kako
računati obresti in letno poročilo za leto
2010. V letu 2011 je Združenje po navodilu
nadzornega sveta okrepilo PR dejavnost in se
bolj odprlo za javnost. Pripravili smo PR operativne načrte dogodkov (posveti, seminarji,
strokovna srečanja, bančna konferenca,
dnevi bančnikov) po posameznih mesecih ter
tako sistematično pristopili k promociji dejavnosti Združenja in s tem bančnega sektorja
po strokovni plati. Po vsakem dogodku smo
pripravili sporočilo za javnost, povzetek ali
komentar za eBilten in prispevek za revijo
Bančni vestnik. Za komunikacijo z javnostmi
smo uporabili obstoječo infrastrukturo in
orodja: ZBS eBilten, elektronsko pošto,
Bančni vestnik in spletne strani. Junija smo ob
izidu tematske številke Bančnega vestnika
organizirali novinarsko konferenco, ki je v
medijih zelo dobro odmevala. Medijsko so v
minulem letu intenzivneje odmevali še Dnevi
slovenskih bančnikov, Strokovno srečanje članov nadzornih svetov bank, Bančna konferenca in Posvet o upravljanju tveganj.
Na ekstranetu smo skozi vse leto objavljali
dokumente, ki so nastali v okviru dejavnosti
vseh delovnih teles Združenja. Celoten
seznam objav je na ekstranetu dostopen v
rubriki Vsebina po mesecih na naslovu
https://info.zbs-giz.si/info/contents.asp. Za
bančnike oziroma uporabnike ekstraneta
smo o aktivnostih Združenja pripravljali
eBilten, ki je interno glasilo in smo ga bančnikom v letu 2011 poslali 40-krat. V eBilten
smo poleg dokumentov delovnih teles

Združenja vključevali informacije slovenskih
in tujih finančnih ustanov ter enkrat na mesec
pripravili rubriko Upravljanje tveganj s
komentarji. ZBS eBilten je v letu 2011 prejemalo 1.650 bančnikov, od tega je približno
600 rednih bralcev eBiltena, preostali ga
berejo občasno. Mesečno je ekstranet obiskalo povprečno 930 uporabnikov, iz statistike je razvidno, da je večina dostopov
opravljena ob petkih in ponedeljkih, kar je
povezano z izidom eBiltena.
Javne spletne strani smo v letu 2011 intenzivneje uporabljali za komuniciranje z javnostmi. Objavili smo 30 sporočil za javnost,
kar je po vsej verjetnosti tudi vplivalo na
povečan obisk spletnih strani glede na leto
prej. Povprečno je javnost spletne strani
Združenja obiskala 8.500-krat na mesec.
Najbolj obiskane vsebine oziroma rubrike
so si sledile takole: uvedba UPN, predstavitvene strani članic ZBS, podatkovni standard
ZbsXML in mesečni razpisi seminarjev
Izobraževalnega centra Združenja.
Prav tako smo rast obiska v letu 2011
zaznali na nacionalni spletni strani SEPA
(www.sepa.si). Obisk se je glede na leto
2010 kar potrojil in je v povprečju presegal
3.000 obiskovalcev na mesec. Objavili smo
devet sporočil za javnost. Najbolj obiskane
rubrike so si sledile takole: Izpis UPN, Produkti
in storitve SEPA in Odgovori /vprašanja.
Uredniški odbor ekstraneta je v letu 2011
obravnaval statistiko dostopov do ekstraneta in program dela publicistike za leto
2012.

Področje lizinga
Odbor za lizing, njegove stalne in tudi ad
hoc komisije so v letu 2011 obravnavali številne zadeve, ki so v minulem letu krojile razmere v tej dejavnosti.
Zaradi novih okvirov urejanja delovnopravnih
odnosov v dejavnosti, ki so bili sprejeti leto
prej, je bilo vsaj na začetku leta veliko dilem z
delovnopravnega področja, a po ustreznih
pojasnilih posebnih težav ni bilo več.
V letu 2010 se je spreminjala in sprejemala
nova avtomobilska zakonodaja, ki je začela veljati do sredine leta 2011. V tem času
smo skupaj z ministrstvom za promet odgovorili na številna vprašanja v zvezi z novo
ureditvijo. Težavi sta predvsem pri odgovornosti lizinških družb za opuščena pogodbena dejanja lizingojemalcev in pri odvzemih
vozil v lasti lizinških družb, s katerimi lizingojemalci zakrivijo težje prekrške. V zvezi z
obema težavama smo pristojnemu ministrstvu poslali predloge rešitev in hkrati lizinškim družbam predlagali nekatere ukrepe
za omilitev oziroma preprečitev posledic.
Novejša sodna praksa kaže, da je s pravilnim ravnanjem te res mogoče omiliti. Na
podlagi sprejete zakonodaje so bili pripravljeni tudi osnutki podzakonskih aktov; te
smo proučili in podali ustrezne pripombe, ki
so bile upoštevane oziroma smo nanje dobili ustrezna pojasnila. Dejavno smo sodelovali tudi v pripravi sheme sofinanciranja
nakupa električnih vozil.
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Na področju davčno-računovodskih zadev
smo največ pozornosti posvetili dvema
temama. Prva je bila t. i. solidarna odgovornost pri utajah DDV. Glede te težave smo na
sestankih z Dursom dobili ustrezna pojasnila
in tudi predloge postopkov, ki naj bi jih izvajale lizinške družbe, da jih ne bi doletel očitek neskrbnega poslovanja in s tem solidarna odgovornost z utajevalcem davka.
Druga tema, ki se je v preteklosti pojavljala
zaradi nevračila podpisanih dobropisov s
strani strank, s katerimi so bile pogodbe
predčasno zaključene, tako da ni bilo možnosti za povračilo DDV, se je uredila s spremembo Zakona o davku na dodano vrednost, vseeno pa je ostalo neodgovorjeno še
vprašanje dodatnega obračuna DDV po
prodaji zaseženih predmetov lizinga.
Na področju nepremičnin je bila aktualna
nova shema obdavčitve nepremičnin. Podali
smo predlog, da bi se še naprej obdavčeval
uporabnik in ne lastnik. Ravno tako smo pri
pripravi Zakona o evidentiranju nepremičnin in Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin predlagali dopolnila, ki bi omogočala dosego tega cilja. V zadnjem, že
sprejetem zakonu je tako posel finančnega
najema od vsega začetka tudi posebej
opredeljen kot kupoprodaja.
Ukvarjali smo se tudi s področjem preprečevanja pranja denarja. Iskali smo rešitve, ki bi
omogočile avtomatizirano podporo postopkom preprečevanja pranja denarja. Skupaj
z bančniki smo organizirali delavnico o neobičajnem poslovanju.
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Spremljanje podatkov o lizinški dejavnosti
smo prilagajali spremenjenim potrebam ciljnih javnosti, kot so mediji, članice in
Leaseurope. Junija lani smo tako po intenzivnem delu uskladili poročanje Banki
Slovenije za potrebe spremljanja finančne
stabilnosti, delo se zaradi dodatnih zahtev
Banke Slovenije nadaljuje v letu 2012.
V letu 2010 smo organizirali prvi posvet
lizinške dejavnosti, ki se je izkazal za uspešnega. Glede na število udeležencev in odzive v anketi po posvetu v letu 2011, ugotavljamo, da je bil zadnji še boljši. S tem smo
tudi izpolnili željo iz leta 2010, da postane
srečanje tradicionalno.
Na mednarodni ravni smo sodelovali pri
različnih projektih organizacije Leaseurope.
V Ljubljani smo gostili in bili tudi soorganizatorji odlično obiskanega seminarja CESEE
za lizingodajalce v Srednji in Vzhodni
Evropi, za kar smo prejeli posebno zahvalo
na letni skupščini združenja Leaseurope. S
prispevkom na okrogli mizi smo sodelovali
tudi na konferenci »Regionalna sinergija
bankarskog i finansijskog sektora« junija v
Beogradu.

Dokumentarni bančni posli
Tudi v letu 2011 je odbor za dokumentarne
bančne posle dejavno sodeloval pri delu
organov Mednarodne trgovinske zbornice,
in sicer pri odboru za bančno tehniko in
prakso. Spremljal je tudi delo arbitraže po
pravilih DOC-DEX Mednarodne trgovinske
zbornice. Član odbora se je uradno udeležil dveh letnih sestankov, o delu bančne
komisije poročal svojemu odboru pri
Združenju in članice doma obvestil o novostih, ki se pojavljajo na tem strokovnem
področju.
Poleg tradicionalnega reševanja problemov
s področja EPO 600, EPGP 758, EPI 522 in
oblikovanja uradnih mnenj o strokovnih
vprašanjih bank in gospodarskih subjektov
je odbor spremljal pripravo novih mednarodno veljavnih priporočil za pregled akreditivnih listin po ISBP.
Skupaj z drugimi specialisti za bančno
področje je sodeloval pri razvoju novega
mednarodnega produkta za zmanjševanje
tveganj – Trade Service Utility (TSU) – Bank
Payment Obligation (BPO) in sledil razvoju
pravil za odkup izvoznih terjatev (forfaiting).
Pridobljene informacije organizacije
Commercial Crime Services iz Londona,
katere člani smo, smo posredovali slovenskim bankam. Prav tako smo jim pošiljali
mesečne biltene, ki so nas obveščali o mednarodnih goljufijah in drugih tveganjih na
področju dokumentarnih instrumentov.

Na domačem terenu je odbor s podporo
odbora za pravna vprašanja pripravil priporočilo za vse banke in gospodarske subjekte
v Sloveniji, naj pri novih zavarovanjih z
garancijami na poziv uporabljajo EPGP 758.
Z uradnim pismom Združenja in sestankom
pri ministrstvu za finance smo poskušali doseči, da bi ministrstvo pri javnih naročilih zahtevalo strokovno besedilo s sklicevanjem na
EPGP 758 za izdajo bančnih garancij, a se
to v praksi še ne dogaja.
Pri operativnem delu z garancijami smo
reševali medsebojna vprašanja in ugotavljali odgovornosti pri prenosnih garancijah,
obravnavali izdajo in sprejemanje kontragarancij v gradbenih poslih v Sloveniji, razmišljali o potrebi in vsebini zavezujočih izjav,
razpravljali o povezanih garancijah v razmerju do mednarodnih računovodskih standardov ter ugovorih banke garanta in
neplačilih po garancijah v praksi.
Odbor je koordiniral problematiko unovčevanja menic skladno z ZPPLAS in EPI 522 ter
pri tem sodeloval z odborom za pravna
vprašanja in notarsko zbornico. Seznanil se
je z informacijo, da se unovčevanje in obravnava domiciliranih menic preneseta na
odbor za plačilne storitve.
Ukvarjal se je s problematiko poslovanja
zaradi blokade Irana, odgovarjal na vprašanja, ki se postavljajo med članicami pri
delitvi dokumentarnih provizij, ter obravnaval vpliv spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja na delo z dokumentarnimi plačili.
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Informatika
Odbor za informatiko in njegove delovne
skupine so izpolnili večino nalog, začrtanih
v programu dela za leto 2011.
Varnostni forum je obravnaval izmenjavo
dobrih praks na področju varovanja informacij ter pri izdelavi priporočil za izvajanje
varnostnih modelov za različne uporabnike
in delovne skupine.
Nadzorni svet Združenja je varnostnemu
forumu naložil nalogo, da izdela minimalne
varnostne standarde, ki naj bi veljali za
bodoče uporabnike drugačnega načina
dostopa do sistema SISBON. V delovni skupini varnostnega foruma so prišli do sklepa,
da se zbrana določila ujemajo z vsemi že
opredeljenimi določili v prvotni dokumentaciji projekta SISBON in vsemi že obravnavanimi analizami ugotovitev revizijskih pregledov ter predlogov varnostnega foruma v
zvezi s temi ugotovitvami.
Delovna skupina za pripravo projekta vodenja elektronskih revizijskih sledi je izdelala
dokument, ki obravnava obvladovanje
upravljanja revizijskih sledi kot procesa
načrtovanja, nastajanja, prenašanja, shranjevanja, analiziranja, odstranjevanja in
zagotavljanja zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov o revizijskih sledeh.
Varnostni forum je izdelal projekt ocenjevanja vplivov na zasebnost. Metodologija
upošteva relevantno zakonodajo, veljavne
standarde, ustrezna tveganja na podlagi
poslovnih odločitev, možnosti za zmanjšanje
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tveganje ali izogibanje tveganjem, razvoj
strategije za varovanje podatkov, varovanje
zasebnosti in odgovornost za zasebnost,
posledice zasebnosti, kako zmanjšati tveganja, strukturo in obseg ocenjevanja zasebnosti, poročanje in drugo.
Posebna delovna skupina je pripravila
model storitvenega kataloga s končnim
ciljem priprave predloga pogodbe SLA.
Storitveni katalog z elementi je izdelan,
model storitvenega kataloga vključuje vprašalnik za zunanji in notranji dogovor SLA za
primer plačilnega prometa.
Delovna skupina, ki je pripravila že več
različic metodologije načrtovanja neprekinjenega poslovanja in vzpostavitve rezervnih zmogljivosti, je metodologijo dopolnila s
poglavjem 9, ki vsebuje 44 priporočil.
Delovna skupina za standardizacijo je pripravila predlog tehnične specifikacije komunikacijskega standarda izmenjave sporočil
med partnerji in bankami ter začela tudi
aktivnosti za predstavitev komunikacijskega
standarda.
Izdelano je bilo gradivo, ki obravnava koncept upravljanja podatkovnih virov, v katerem sta nazorno predstavljena celotna problematika in pomen upravljanja podatkov.
Odbor za informatiko se je ukvarjal tudi s
projektom upravljanja inženiringa programske opreme, ki opredeljuje standarde, najboljše prakse, postopke in aktivnosti v posameznih fazah ter organizacijske predpise
ter postopke.

Poravnalni svet
Poravnalni svet za zunajsodno reševanje
sporov med stranko in banko je v letu 2011
obravnaval 33 zadev, eno zadevo smo
združili, ker je šlo za identičen primer. Od
teh 33 zadev je bilo osmim pritožbam ugodeno (stranke so imele prav), 17 ni bilo ugodeno (stranke niso imele prav), v treh pritožbah je poravnalni svet delno pritrdil stranki,
delno pa banki, v dveh primerih je bil sklenjen sporazum o poravnavi, v enem primeru
pa sta stranka in banka že pred obravnavo
rešili sporno zadevo.
Vsebina pritožb s področja poslovanja bank s
strankami fizičnimi osebami je bila podobna
kot že vsa leta doslej, to so denimo zadeve s
področja plačilnega prometa, uveljavljanja
izvršb, izplačila denarja na bankomatih, zlorabe plačilnih kartic, nepravilnega obračunavanja kreditnih obrokov oziroma anuitet,
izplačila garancij. Obravnavali smo tudi nekaj
zadev, ki se dotikajo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, zlasti uporabnikovo odgovornost za neodobreno plačilno transakcijo in skimiranje (skimming). Poravnalni svet je priporočil banki, naj v celoti nosi škodno breme,
nastalo pri skimiranju kartic, saj je to breme
težko naprtiti strankam. Stranke niso naredile
ničesar, kar bi jih lahko bremenilo, niso izgubile kartice, kartica jim ni bila ukradena, skrbno
so ravnale s svojimi PIN kodami, samo pošteno so želele na bankomatu dvigniti svoj
denar, pa so bile oškodovane, zato je pravično, da banka nosi celotno breme škode, ki
nastane s skimiranjem kartic. Po mnenju poravnalnega sveta so namreč banke dolžne poskrbeti, da bankomati delujejo brezhibno.

Prvič je poravnalni svet obravnaval tudi dva
primera z lizinškega področja; stranki nista
bili zadovoljni z unovčitvijo avtomobilov.
Ker še vedno sledimo načelu preglednosti,
so vse odločitve, tiste, ki so strankam v korist,
in tiste, ki niso, objavljene na spletni strani
Združenja.
Kot smo že večkrat povedali, si poravnalni
svet prizadeva doseči sporazum med stranko in banko o ureditvi spornega razmerja.
To nam je v minulem letu uspelo dvakrat. V
preostalih primerih je poravnalni svet izdal
mnenje o utemeljenosti pritožbe in priporočilo za ureditev spornega razmerja.

Slovenska skupina SWIFT
Predstavljamo delo predsednika »Member
group« in predsednika »User group«, usklajevanje administrativnih aktivnosti slovenske
skupine S.W.I.F.T. in informacijsko oziroma
tehnološko podporo skupini.
Skupina je obravnavala dokumente sestankov upravnega odbora družbe SWIFT. Ti
dokumenti so obravnavali opravljene dejavnosti družbe, obseg transakcij, poslovne in
operativne izvedbe sistema ter predvidene
dejavnosti družbe. Posebej moramo omeniti
dejavnosti na področju transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, centralnih
nasprotnih strank in repozitorijev sklenjenih
poslov. To je povezano z vlogo slovenskega bančnega okolja pri predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi
tega področja. Vse pogostejša uporaba
izvedenih finančnih instrumentov tudi v
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Sloveniji je povzročila različne vrste tveganj in
pomanjkljivosti pri delovanju OTC teh instrumentov. S finančno krizo so te pomanjkljivosti
postale še izrazitejše. Pri izpolnjevanju zahtev
za tržne infrastrukture, kot so centralne
nasprotne stranke (Central Counterparty,
CCP), repozitoriji sklenjenih poslov (Trade
Repository, TR), seznam derivativov, tripartitne
kolateralne tržne prakse (ISO 15022) in plačila (globalna implementacija ISO 20022;
Common Global Implementation, CGI), je
imel pomembno vlogo tudi SWIFT in s tem slovenska skupina SWIFT.
Predsednik »Member group« se je udeležil
skupščine družbe SWIFT, kjer so obravnavali poslovanje v letu 2010, širše delovanje
družbe in njene prihodnje možnosti pri zagotavljanju praktične podpore finančni skupnosti. Slovenska skupina SWIFT je zastavila
program dejavnosti pri pripravljanju globalne rešitve identifikacije subjektov (LEI). Pri
tem so upoštevali, da kot identifikator pravnih oseb ne bo uporabljen BIC. Namesto
ISO se razvija nov standard LEI, za katerega
je bil SWIFT določen kot pooblaščena ustanova. V tem smislu SWIFT proučuje spremembe pri BIC s ciljem znižanja stroškov
(reorganizacija BIC in BIC4).
Na sestanku avstrijske skupine SWIFT maja
lani na Dunaju so bili obravnavani dokumenti upravnega odbora, nove funkcionalnosti,
storitve svetovanja, spremembe pri licenciranju Alliance Gateway/Alliance Access, analiza predlaganih tehničnih sprememb in politika storitvenih birojev. Predstavniki so predstavili novosti pri storitvah SWIFT.
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Podrobno sta bili proučeni beli knjigi o upravljanju likvidnostnih tveganj in o verjetnem
vplivu nove ureditve, ki bo sledila globalni
finančni krizi. S temi dokumenti SWIFT kaže
svojo pomembno vlogo pri prizadevanjih
oblikovati rešitve skupaj s tržnimi deležniki.

Mednarodno delovanje

Na SIBOS-u, ki sta se ga udeležila predsednika obeh skupin, je bilo v ospredju kar nekaj
izjemno pomembnih zadev, ki zaznamujejo
sedanji trenutek. Medtem ko Evropa vse bolj
tone v še večjo krizo, azijsko-pacifiška regija
raste, tako smo priče premika centra od zahoda proti vzhodu. Tega dejstva preprosto ni
mogoče zanemariti. Zaradi znanih težav je
vedno bolj poudarjena potreba po regulaciji
z namenom narediti finančno dejavnost varnejšo. Slovenska skupina SWIFT pa pripravlja pot, kako naj se s tem problemom spopade slovenska bančna skupnost.

V prvi organizaciji sodelujemo v izvršnem
odboru, odboru za monetarne zadeve,
odboru za finančne trge, spremljamo pa
delo odbora za računovodstvo, odbora za
socialni dialog, odbora za komunikacije in
odbora za davke.

Predsednik »Member Group« se je udeležil
tudi sestanka z vodilnim preglednikom sistema
SWIFT, kjer so predstavili aktivnosti v letu
2011 ter ključne projekte in razpoložljivosti
SWIFT. Predstavljeni so bili projekt Distributed
Architecture (DA), prenovitev FIN, razvoj strategije SWIFT 2015 in druge zadeve, obravnavane na svetu družbe. V okviru »User
group« pa sta bila organizirana dva sestanka,
na katerih so obravnavali on-line direktorij
BIC, indeks SWIFT, standarde, SEPA, e-invoicing, elektronsko vodenje računov itd.

Naše mednarodno delovanje je bilo v letu
2011 osredotočeno na sodelovanje z
Evropsko bančno federacijo (EBF) in
Evropskim svetom za plačila (EPC).

Sodelovanje v EPC, ki je nosilec projekta
SEPA, je veliko intenzivnejše, saj je tudi interes naših članic močnejši. Zastopani smo v
vseh delovnih skupinah.
V preostalih povezavah, kot so Association
of Consumer Credit Information Suppliers
(ACCIS), LeaseEurope, Balkanski bančni
forum, International Chamber of Commerce
(ICC) in Commercial Crime Services (CCS),
je naše sodelovanje omejeno na skupščine
teh združenj in na nekatera njihova tematska srečanja.
V tem smislu smo dejavni v ACCIS in
LeaseEurope. Balkanski bančni forum pa v
tem trenutku nekako miruje.
Z ICC sodelujemo že več let, zdaj pa tudi s
Commercial Crime Services pri ICC, pri
obeh organizacijah na področju dokumentarnih instrumentov (več o tem v poglavju o
plačilnem prometu).

Na bilateralni ravni smo navezali stik z nemško Schufo in z njo podpisali sporazum o
izmenjavi bonitetnih podatkov. Sodelovanje
smo po enakem modelu ponudili tudi avstrijskemu kreditnemu biroju in italijanskemu
Krifu.
V mednarodne dejavnosti je na izobraževalnem področju vključen tudi naš Izobraževalni center.
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Članice Združenja

Ekipa Združenja

Na dan 6. april 2012

Lizinška podjetja

Na dan 6. april 20122

Bančni vestnik

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 in posojilnica Vipava 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 Bank d.d.
SID banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Zveza bank, Celovec

Aleasing Celje d.o.o.
Daimler AC Leasing d.o.o.
DBS Leasing d.o.o.
Hypo Leasing d.o.o.
KBM – Leasing d.o.o.
NLB Leasing d.o.o.
Porsche Kredit in Leasing SLO d. o. o.
Probanka Leasing d.o.o.
Raiffeisen Leasing d.o.o.
SKB Leasing d.o.o.
Sparkasse Leasing S d.o.o.
Summit Leasing Slovenija d.o.o.
UniCredit Leasing d.o.o.
VBKS Leasing d.o.o.
VBS Leasing d.o.o.

Dr. France Arhar,
direktor
Mag. Irena Vodopivec Jean,
namestnica direktorja
Jelka Vydra,
vodja tajništva
Novica Novaković,
vodja pravne pisarne
Borut Tomažič,
specialist za plačilne storitve in denarne
trge
Boris Bajt,
vodja področja lizinga
Aleksandra Žibrat,
urednica posebnih publikacij in interneta,
PR koordinacija
Azra Beganović,
referentka

Mag. Emil Lah,
odgovorni urednik Bančnega vestnika
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Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti,
vodja Izobraževalnega centra
Mateja Lah Novosel,
strokovna sodelavka
Irena Lavrič,
strokovna sodelavka
Mojca Novak,
strokovna sodelavka
Bojan Butolen,
organizator

Kadrovska sestava Združenja na dan 31. december 2011: Dušan Hočevar, direktor, mag. Irena Vodopivec Jean, namestnica direktorja, Jelka Vydra, vodja tajništva, Novica Novaković, vodja pravne pisarne, mag. Emil Lah, vodja publicistične dejavnosti, Slavko Cimprič, vodja področja poslovanja s prebivalstvom, Borut Tomažič, specialist za plačilne storitve in denarne trge,
Hermina Govekar Vičič, vodja projekta SISBON, Matej Grm, IT skrbnik sistema SISBON, Boris Bajt, vodja področja lizinga,
Aleksandra Žibrat, urednica posebnih publikacij in interneta, PR koordinacija, Azra Beganović, referentka. 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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