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Sporočilo predsednika nadzornega sveta
Združenje bank Slovenije je v letu 2012 delovalo v zelo zaostrenih makroekonomskih
razmerah, ki so se iz meseca v mesec poslabševale. Pritiski na banke se vsakodnevno
stopnjujejo, zato smo se na nadzornem svetu
Združenja dogovorili, da se na nekatera nerazumevanja v strokovni in laični javnosti z
dodatnimi pojasnili in dejavnostmi odzovemo
vse banke skupaj. Na nekaterih področjih
nam je to uspelo, na drugih pa še ne oziroma
manj.
Veliko je bilo vprašanj, ki smo se jih lotili. Za
vse to smo se članice Združenja prek nadzornega sveta morale najprej ustrezno organizirati. Aprila smo imenovali novega
direktorja Združenja, ki je s svojo takojšnjo
aktivnostjo in poznavanjem bančništva dal
celotnemu Združenju velik pečat in dodatno
spodbudo za še intenzivnejše delo.

Lotili smo se številnih novih nalog. Za boljši
pristop k reševanju težav smo na Združenju
dodatno spodbudili posamezne odbore. Intenzivnejšemu delu odborov je dal nov
zagon tudi novi direktor Združenja z osebnim angažiranjem. S podporo tako vodstva
kot nadzornega sveta Združenja smo intenzivirali delo na področju izobraževanja v publicistični dejavnosti (v letu 2012 je bil med
drugim imenovan novi uredniški odbor Bančnega vestnika), organizirani so bili zelo
uspešni Bančni dnevi. Dejavni smo bili v pogajanjih s sindikati, kar v teh časih ni tako
enostavno.
Danes je Združenje dobro delujoča organizacija, ki je postala sogovornik uradnim ustanovam, soustvarjalec nekaterih sistemskih
rešitev, včasih tudi kritik teh rešitev. Organizirali smo izobraževanje za nadzornike in še
bi lahko našteval.

V letu 2012 je bil sprejet Kodeks poslovne
etike članic Združenja bank Slovenije s pravili za skupno reševanje problemov bank
upnic v posameznih podjetjih. Ti procesi so v
začetku krize potekali zelo počasi, zato se je
ob sodelovanju Banke Slovenije in Združenja
to delo močno pospešilo. Osnovni namen dogovarjanja med bankami ob sodelovanju
Združenja in Banke Slovenije pri reševanju
podjetij je v podjetjih, ki imajo tržni potencial,
pa brez pomoči bank upnic, lastnikov oziroma države ne morejo poslovati, poiskati
skupne rešitve. Doslej opravljeno delo na tem
področju je bilo obsežno, pogovorov je bilo
veliko, učinki pa se v večji meri pričakujejo v
letu 2013. Cilj celotne operacije je v iskanju
rešitev za poslovanje podjetij (po možnosti
ob večjem angažiranju lastnikov) in pozitiven
vpliv na bančne bilance, tako z vidika oblikovanja rezervacij kot porabe kapitala.

V letu 2013 se makroekonomski položaj žal
ne izboljšuje, tako da bo dela in nalog tudi
za Združenje še veliko. Želim si, da bi pri
naših prizadevanjih hitreje prihajali do rezultatov, in pa seveda, da bi se na podlagi dela
vodstev bank in boljših rezultatov poslovanja
bank ter podjetij povrnil ugled bančnikov.
Direktorju Združenja bank Slovenije in njegovim sodelavcev se v imenu vseh članic Združenja in v imenu nadzornega sveta za
opravljeno delo lepo zahvaljujem!

Mag. Dušan Drofenik
Predsednik nadzornega sveta
Združenja bank Slovenije in
predsednik uprave Banke Celje d.d.
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Uvod
Leto 2012 je bilo za slovensko gospodarstvo
kot tudi za bančni sistem težko, kajti nadaljevala se je finančna kriza, ki je imela za posledico dodaten padec gospodarske rasti,
zvišala se je stopnja nezaposlenosti, državi
so mednarodne rating agencije znižale boniteto, kar je povzročilo dodatno nezaupanje
finančnih trgov in povišanje stroškov zadolževanja na njih. Vse to se je najbolj pokazalo
pri poslovanju domačega bančnega sistema,
ki je že tretje leto zapored kot celota imel še
večjo izgubo, hkrati pa je povečal tako slabitve kot tudi rezervacije za slabe terjatve.

Problemi pri dobičkih nastajajo zaradi velike
soodvisnosti domačih gospodarskih subjektov, predvsem pa tudi kot posledica več stečajev velikih podjetij. V istem obdobju je
število stečajev zelo narastlo in preseglo
letno število 700, hkrati ob prezadolženosti
podjetij in pomanjkanju lastniškega kapitala,
ker ni domače kreditne rasti in je ob tem
raven nezaupanja visoka. Posledično tudi kapitalski trg ne deluje skladno s pričakovanji
in željami, to pa pomeni, da se nehote tudi
vrednost premoženja podjetij ne zvišuje,
obratno – v številnih primerih je padla.

Prav rezultati v bančnem sistemu z različnim
deležem slabih kreditov so eden temeljnih razlogov za zniževanje bonitetne ocene na
ravni države. Velja poudariti, da je financiranje slovenskega gospodarstva v bistveno
večji meri odvisno od bančnega kreditiranja,
kot znaša evropsko povprečje. V letu 2011
je imela povprečna evropska banka v svoji
aktivi le 43 odstotkov kreditiranja nebančnega sektorja, medtem ko je bil ta delež v
Sloveniji skoraj 70 odstotkov. Leta 2012 se
je to razmerje spremenilo le v toliko, da se je
isti delež na evropski ravni povečal na okoli
50 odstotkov aktive.

Država si je sicer prizadevala, da bi s sprejetjem Zakona o slabi banki pomagala bankam, vendar je zaradi znanih težav zakon
skoraj po pol leta še vedno mrtva črka na papirju. Na drugi strani država ni prisluhnila
predlogu bank, da bi razveljavila Zakon o
davku na bilančno vsoto (v veljavo je stopil
1. avgusta 2011), ki je bil sprejet z namenom, da spodbudi ponovno kreditiranje podjetij, nasprotno, sprejete so bile še dodatne
davčne obremenitve bančnega sistema
(davek na neobrestne prihodke in za pet odstotnih točk povečan davek na dobiček, ki je
stopil v veljavo 1. januarja 2013).

Prav iz take strukture premoženjske bilance
je razvidno, zakaj bančna kriza v Sloveniji ni
nastopila z enako intenzivnostjo že leta
2009 oziroma zakaj se delež slabitev in rezervacij iz leta v leto povečuje.
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Ob hkratnih evropskih obvezah za izboljšanje kakovosti najbolj žlahtnega kapitala v t.
i. Tier I in zahtevah po večjem skupnem kapitalu in boljši kapitalski ustreznosti je očitno,
da Slovenija tako v bančništvu kot tudi sicer
v celotnem realnem sektorju potrebuje več
lastnega kapitala, a tega v tej situaciji doma
primanjkuje, tujina pa do nas kaže visoko
stopnjo nezaupanja.
Izhajajoč iz navedenih dejstev, so si banke v
minulem letu tudi v okviru Združenja bank
Slovenije z različnimi dejavnostmi prizadevale za to, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja v bančništvu kot tudi v gospodarstvu.
Nekatere najpomembnejše dejavnosti navajamo v nadaljevanju našega poročila, mnoge
med njimi pa še niso končane oziroma se
bodo nadaljevale tudi v tem letu.
S ciljem dejavno pristopiti k reševanju slabih
terjatev na sistemski ravni, je Združenje ves
čas sodelovalo z ministrstvom za pravosodje
in javno upravo ter Banko Slovenije v postopku priprave sprememb in dopolnitev insolvenčne zakonodaje. Prav tako smo vladi
posredovali svoje predloge in komentarje k
Zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank
ter podzakonskemu aktu, katerega predvidene rešitve bodo pomembno vplivale na
slovenski bančni sistem.
V drugi polovici leta je bil – v okviru projektnega pristopa k reševanju slabih terjatev –
oblikovan seznam podjetij dolžnikov, ki
imajo konkurenčne programe in bi po oceni
bank zaradi razmeroma visokega finančnega vzvoda pri poslovnem in finančnem
prestrukturiranju potrebovala pomoč države.
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Na podlagi analize kazalnikov poslovanja
teh podjetij je v tesnem sodelovanju z Banko
Slovenije nastal ožji nabor podjetij, katerih
reševanje se je v zadnjih mesecih leta intenziviralo z delovnimi srečanji med predstavniki
bank upnic, samih podjetij in Združenja ter v
mnogih primerih tudi ob sodelovanju predstavnikov vlade in Gospodarske zbornice
Slovenije ter s koordinacijsko vlogo Banke
Slovenije.
Na področju ekonomike bančnega poslovanja je bilo skozi vse leto 2012 najbolj izrazito tvorno sodelovanje z ministrstvom za
finance glede davčne zakonodaje, in sicer
pri pripravi sprememb Zakona o davku na
bilančno vsoto, Zakona o davku na dodano
vrednost, Zakona o davčnem postopku in novega Zakona o davku na finančne storitve.
Pozorno smo spremljali tudi dogajanje na evropski ravni v zvezi z morebitno uvedbo
davka na finančne transakcije. Na žalost argumentirana prizadevanja bank večkrat niso
našla razumevanja na strani vlade.
V postopku uvajanja enotnih tehničnih standardov poročanja Evropski bančni agenciji
(EBA) smo organizirali več delavnic Banke
Slovenije za posamezna področja poročanja
(COREP, FINREP, likvidnostne zahteve…), za
odgovore na konkretna vprašanja bank pa
smo zaprosili tudi EBA.

Posebej gre omeniti tudi pripravo novega
Navodila o postopku in načinu unovčevanja
izvršnic pri ponudniku plačilnih storitev, ki
opredeljuje postopke in način unovčevanja
izvršnic. Navodilo je priporočilne narave,
neobvezujoče in prostovoljno ter je kot takšno namenjeno članicam Združenja zgolj kot
tehnični pripomoček za enostavnejše izvajanje postopkov unovčevanja izvršnic.
Z odpravo Zbirnega centra Bankart z dnem
31. december 2012 in prehodom na direktne obremenitve SEPA se je z letom 2012
končal drugi del migracije na sheme SEPA.
S tem se Slovenija uvršča v sam vrh držav območja SEPA po kazalnikih prehoda na
sheme SEPA. Migracija direktnih obremenitev SEPA je bila zahteven projekt za banke
in druge deležnike, saj je bilo treba uvesti veliko sprememb tudi na strani prejemnikov plačil oziroma podjetij, predvsem v zvezi z
migracijo soglasij.
Komunikacijo z mediji smo krepili prek obstoječih komunikacijskih kanalov (spletne strani
Združenja, nacionalne spletne strani SEPA,
elektronska sporočila, sporočila za javnost,
dogodki za predstavnike medijev). Za interno medbančno komunikacijo smo poskrbeli z eBiltenom, ki je v letu 2012 vsak teden
prinašal aktualne informacije o vseh dejavnostih Združenja ter ponujal pregled objavljenih informacij domačih in tujih finančnih
inštitucij. S tem smo opozarjali na aktualno
dogajanje in skrbeli za izmenjavo informacij
med članicami.

Članice Združenja s področja lizinga so končale projekt usklajevanja poročanja Banki
Slovenije za namene finančne stabilnosti in
tako začele redno poročati od leta 2013
dalje.
V zadnjem četrtletju minulega leta so tekla
pogajanja za sklenitev nove tarifne priloge h
Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014. Pogajanja so se
nadaljevala tudi v začetku leta 2013, ko je
bil dosežen dogovor, nova tarifna priloga pa
je bila podpisana konec januarja 2013.
V minulem letu smo organizirali tudi sestanek
s predsedniki odborov Združenja, na katerem
je bila izmenjana vrsta pobud in predlogov.

Dr. France Arhar
Direktor Združenja bank Slovenije
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Nadzorni svet Združenja bank Slovenije1

Nekateri podatki za slovensko
makroekonomsko okolje in bančni sektor

PREDSEDNIK
mag. Dušan Drofenik,
Banka Celje d.d.

Makroekonomski podatki za Slovenijo

NAMESTNIKA PREDSEDNIKA
Aleš Hauc,
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Stefan Vavti,
UniCredit Banka Slovenija d.d.
ČLANI
Ciril Dragonja,
Factor banka d.d.
mag. Matej Falatov,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Igor Kragelj,
Banka Koper d.d.
mag. Jože Lenič,
Abanka Vipa d.d.
Janko Medja,
Nova Ljubljanska banka d.d.
Klemens Nowotny,
Raiffeisen banka d.d.
Mitja Otorepec,
Summit Leasing Slovenija d.o.o.
mag. Drago Pišek,
Poštna banka Slovenije d.d.
mag. Vojka Ravbar,
SKB banka d.d.
mag. Sibil Svilan,
SID banka d.d.
Gorazd Trček,
Gorenjska banka d.d.

NAMESTNIKI ČLANOV
mag. Marko Bošnjak,
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
mag. Damijan Dolinar,
UniCredit Banka Slovenija d.d.
mag. Gvido Jemenšek,
Raiffeisen banka d.d.
Srečko Korber,
Gorenjska banka d.d.
Mitja Križaj,
Hypo Leasing d.o.o.
Viktor Lenče,
Poštna banka Slovenije d.d.
Davorin Leskovar,
Banka Celje d.d.
mag. Aleksander Lozej,
Banka Koper d.d.
Alenka Markič,
SKB banka d.d.
Bojan Pecher,
SID banka d.d.
Igor Stebernak,
Abanka Vipa d.d.
Dušan Valenčič,
Factor banka d.d.
Miran Vičič,
Nova Ljubljanska banka d.d.
Igor Žibrik,
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
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Sestava na dan 31. 12. 2012

2011

2012

–2,4

–3,0

Letna rast cen, inflacija v letu (v %)

2,0

2,7

Povprečna letna inflacija (v %)

1,8

2,6

Presežek / primanjkljaj pri transakcijah s tujino
(v mio EUR in % BDP)

–203
oz. 0,6 % BDP

902,6
2,5 % BDP

Primanjkljaj države
(v mio EUR in % BDP)

2.289
oz. 6,4 % BDP

1.315
3,7 % BDP

Dolg države
(v mio EUR in % BDP)

16.954
oz. 47,6 % BDP

19.189
54,1 % BDP

Realna rast BDP (v %)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

2011
(v mio EUR)

2012
(v mio EUR)

Medl. rast
2012/11 (v %)

48.748

45.660

–6,3

Kapital

3.924

3.817

–2,7

Posojila

37.663

35.258

–6,4

Obveznosti do bank

12.909

10.695

–17,1

Obveznosti do nebančnega sektorja

24.170

23.395

–3,2

Čiste obresti

1.006

876

–12,9

Bruto dohodek

1.429

1.546

8,2

762

728

–4,5

–539

–664

23,2

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, februar 2013

Število zaposlenih v bančnem sektorju
Vir: Poročila članic ZBS

2011

2012

11.840

11.488
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Aktivnosti Združenja v letu 2012
Ekonomika bančnega poslovanja
Na področju ekonomike bančnega poslovanja, ki zajema računovodstvo z davki, upravljanje tveganj in notranjo revizijo, smo v letu
2012 uspešno končali prilagajanje novemu
matričnemu sistemu poročanja bank centralni
banki, ki je ob koncu prvega četrtletja 2012 v
celoti nadomestil dotedanje mesečno poročilo
o knjigovodskem stanju računov (KNJ-BIFO).
Na področju davkov smo, poleg rednega
spremljanja novosti v davčni zakonodaji, pripravili dopolnitev dosedanjega seznama
davščin oproščenih in obdavčenih finančnih
storitev, ki je bil poslan v potrditev Davčni
upravi Republike Slovenije (DURS).
Pri upravljanju tveganj v sklopu ekonomike
bančnega poslovanja je intenzivno delo privedlo do oblikovanja delovnega osnutka
Smernic za upravljanje tveganj, ki je v zaključni
fazi. Enako kot Priporočila za izvajanje funkcije skladnosti v bankah, ki so bila pripravljena v začetku leta 2011 in jih je potrdil
nadzorni svet Združenja, bo tudi zadnja verzija Smernic za upravljanje tveganj predlagana v potrditev nadzornemu svetu.

Delo v okviru notranje revizije je bilo usmerjeno v nadgradnjo sistema kazalnikov in znamenj prevar na različnih področjih bančnega
poslovanja, ki notranjim revizijskim službam
v bankah služijo kot priporočilo.
Odbor za računovodstvo
Glavna naloga odbora je bila tekoče spremljanje in reševanje odprtih računovodskih
vprašanj novega sistema poročanja bank (kot
so izračun posameznih kazalnikov, knjiženje
odpisov po členu 25.a Sklepa o odpisih, knjiženje davka na finančne storitve, obravnava
storitvenih garancij, vplačila po novem exante sistemu jamstva za vloge…).
Obvezna uporaba MSRP 9 (Finančni instrumenti), ki je bila sprva predvidena za začetek
leta 2013, se je pomaknila na začetek leta
2015. Zato se je prilagoditev matričnega poročevalskega sistema Banke Slovenije izvedla
v prvi fazi samo na podlagi že znanih zahtev
poročanja EBA. Prilagoditev spremembam
MSRP pa bo implementirana kasneje.
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V začetku leta 2012 je bila v okviru odbora
za računovodstvo ustanovljena nova skupina
za poročanje, katere temeljna naloga je zagotoviti učinkovito uvedbo novih tehničnih
standardov EBA ITS. Skupina je bila v postopku javnega posvetovanja dejavna tudi
pri posredovanju pripomb slovenskih bank
Evropski bančni agenciji v Londonu, in sicer
najprej k osnutku celotnega tehničnega standarda, nato pa tudi k standardom glede
»own funds« (lastna sredstva) in glede likvidnostnih količnikov (LCR, LR in NSFR).
V okviru odbora za računovodstvo je tudi v
letu 2012 zelo intenzivno delovala skupina
za davke, ki je aktivno sodelovala z ministrstvom za finance in zastopala interese bank
pri pripravi novega Zakona o davku na finančne storitve ter novel davčnih zakonov (Zakona
o davku na bilančno vsoto bank, Zakona o
davku na dodano vrednost, Zakona o davčnem postopku) in podzakonskih aktov.
Člani skupine so dopolnili tudi celovit seznam
davčne obravnave finančnih storitev in ga
predložili v potrditev DURS. Nadaljevalo se
je delo pri pripravi popisov notranjih kontrol
pri obračunu davkov v bankah in dejavnosti
v okviru projekta Horizontalni monitoring. Na
podlagi pozitivne ocene dosedanjega izvajanja projekta je bila na DURS sprejeta odločitev o nadaljevanju projekta v letu 2013, s
čimer so soglašale tudi sodelujoče banke.
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V drugi polovici leta 2012 se je z ministrstvom
za finance okrepila izmenjava stališč in informacij glede evropskega mehanizma »okrepljenega sodelovanja« pri uvedbi davka na
finančne transakcije, v katerem sodeluje tudi
Slovenija. Člani skupine so – v sodelovanju z
davčnimi oblastmi in ministrstvom za finance –
tudi redno pripravljali odgovore na aktualna
vprašanja bank s področja davkov.
V letu 2011 oblikovana mešana skupina za
FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act), ki deluje v okviru odbora za računovodstvo ter odbora za zaledna in skrbniška vprašanja, je v letu 2012 intenzivirala svoje
delovanje. Pripravila je več pobud pristojnim
ministrstvom za začetek aktivnosti za sklenitev dvostranskega davčnega sporazuma
med Republiko Slovenijo in ZDA, ki bo vzpostavil ustrezen okvir za poročanje po zahtevah FATCA. Izpeljala je tudi postopek izbora
mednarodnega davčnega svetovalca za področje FATCA in sodelovala z Izobraževalnim centrom Združenja pri izvedbi jesenske
dvodnevne brezplačne delavnice za članice
Združenja o implementaciji FATCA v Sloveniji.

Odbor za upravljanje tveganj
Člani odbora za upravljanje tveganj so v letu
2012 aktivno vsebinsko sodelovali pri izvedbi odmevnega oktobrskega Posveta o
upravljanju tveganj v bankah. Pripravili so delovno verzijo Smernic za upravljanje tveganj,
ki jih bo predvidoma v začetku leta 2013
obravnaval nadzorni svet Združenja. Odbor
je s pomočjo strokovnih služb Banke Slovenije pridobival dodatne informacije za
namen učinkovite izvedbe nacionalnih obremenitvenih testov, ki so obvezni za vse banke
in hranilnice.

Odbor za notranjo revizijo
Člani odbora za notranjo revizijo so v letu
2012 aktivno vsebinsko sodelovali pri izvedbi oktobrskega Posveta notranjih revizorjev v bankah, kjer so predstavili primere
dobre prakse in posebnosti upravljanja operativnih tveganj, odobravanja in spremljave
kreditnega tveganja ter notranje revidiranje
dokumenta o razkritjih. Nadaljevalo se je
tudi delo pri obravnavi kazalnikov prevar v
bankah.

V okviru odbora sta uspešno delovali dve delovni skupini. Skupina za kreditna zavarovanja
je obravnavala zlasti problematiko pravne
varnosti kreditnih zavarovanj z nepremičninami in vprašanje smiselnosti uporabe kategorije »hipotekarne kreditne vrednosti«.
Organiziran je bil tudi sestanek s predstavniki
Slovenskega inštituta za revizijo, GURS in cenilci gradbene stroke glede poenotenja standardov cenitev nepremičnin.

Odbor za zakladništvo
Razprave v zvezi z načrtom financiranja
države, vključno z neposrednim kreditiranjem,
depoziti države v bankah, zniževanje bonitetne ocene države in spremembe regulative
s področja likvidnosti so bile osrednje teme
sej odbora za zakladništvo v letu 2012, na
katerih so redno sodelovali predstavniki
Banke Slovenije in direktorata za zakladništvo pri ministrstvu za finance. Predstavniki
Banke Slovenije so člane redno seznanjali z
aktivnostmi pri procesu potrjevanja modela
za ocenjevanje slovenskih nefinančnih družb
(ICAS BS) in glede možnosti uporabe dodatnih bančnih posojil (ACC) ter glede poskusnega poročanja EBA LCR v letu 2012.

Mešana skupina za likvidnost, ki je bila ustanovljena leta 2011 in deluje v okviru odbora
za upravljanje tveganj in odbora za zakladništvo, pa je tekoče spremljala zahteve začasnega sporočanja količnikov likvidnosti
Banki Slovenije, pa tudi pripravo standardov
EBA ITS na področju likvidnostnih zahtev
(LCR, LR in NSFR), kjer je pripravila predloge
konkretnih sprememb.

Denarni in kapitalski trgi
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Člani odbora so v začetku leta ministrstvu za finance posredovali pobudo za podporo delovanju slovenskega medbančnega trga s poroštvom RS, predvsem iz razloga aktivnejšega
sodelovanja slovenskih bank na medbančnem
trgu in povečanja likvidnosti v bančnem sistemu,
hkrati pa so spremljali pripravo Dogovora o
jamstvu za vloge in predloga sprememb sistema jamstva za vloge. Na žalost ne v prvem
ne v drugem primeru prizadevanja še niso prinesla rezultatov. Aktivno so sodelovali tudi pri
argumentaciji predlogov sprememb Zakona o
hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1),
dodatno pozornost so namenili negativnim
obrestnim meram, predvsem z vidika informacijske podpore, ter izmenjavi informacij glede
dejavnosti posameznih bank v zvezi z uveljavljanjem EMIR (Uredba o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov).
Projekt priprave okvirne pogodbe za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki
ga je podprlo 10 bank članic odbora, je bil
s podpisom pogodbe o pripravi okvirne pogodbe z odvetniško pisarno ter imenovanjem
delovne skupine, sestavljene iz izvedencev in
pravnikov, v letu 2012 v velikem delu dokončan. Po prejemu okvirne pogodbe, skupaj s
pravnim mnenjem, je bila ta posredovana v
pregled še Banki Slovenije z namenom ugotovitve ustreznosti pogodbe kriterijem Banke
Slovenije pri izračunu kapitalskih zahtev.
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Baza vseh zakonodajnih aktov, priporočil in
drugih pomembnih dokumentov, ki se nanašajo na področje zakladništva, ki je bila
vzpostavljena v letu 2011, se je v letu 2012
redno dopolnjevala in bila posredovana članom odbora v sklopu rednih sej.
Na tradicionalnem Posvetu zakladnikov v
aprilu so bili prvi dan predstavljeni evropski
reševalni mehanizmi in trenutno stanje glede
njihovega uvajanja z vidika regulatorjev in
centralne banke ter z vidika ministrstva za finance. V drugem dnevu posveta, ki je bil namenjen tujim predavateljem, so bili
predstavljeni listinjenje, kritne obveznice in
primerno finančno zavarovanje, posvet pa se
je sklenil z okroglo mizo o aktualni problematiki, povezani z zakladništvom bank.
Odbor za zaledna in skrbniška
vprašanja
Odbor je v letu 2012 večino časa namenil informiranju članov o delu delovne skupine za
skrbniška vprašanja po Zakonu o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (ZISDU),
člani pa so bili tudi sproti seznanjeni s poročili
o udeležbi na sestankih nacionalne uporabniške skupine T2S (T2S NUG) pri Banki Slovenije ter s poročili o udeležbah predstavnikov
odbora na informacijskih srečanjih T2S.

Delovna skupina za skrbniška vprašanja je
pripravljala pripombe k podzakonskim aktom
na podlagi ZISDU-2, ki jih je oblikovala
Agencija za trg vrednostnih papirjev, sodelovala pa je tudi pri obravnavi problematike izvajanja direktnih obremenitev SEPA v korist
skladov in problematike povračil že izvršenih
direktnih obremenitev SEPA, skupaj s predstavniki Združenja družb za upravljanje.
Delovna skupina za 255. člen Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI) je bila na podlagi zavrnitve predloga sprememb ZTFI na
24. nujni seji odbora za finance in monetarno
politiko na predlog vodje delovne skupine zaradi neaktualnosti problematike razpuščena.
Delovna skupina za IT funkcionalnosti, ki je
bila ustanovljena v letu 2011, se v letu 2012
ni sestala, predvsem zaradi velikega zmanjšanja obsega poslov v bankah in posledično
manjšega zanimanja za nadgradnje oziroma
večje razvojne projekte v IT.
Člani mešane delovne skupine za FATCA so
na sestankih spremljali pripravo in objavo
davčne zakonodaje na ameriški strani, predvsem pa so na skupnih sestankih z ministrstvom za finance pridobili ažurne informacije
v zvezi s pripravo meddržavnega sporazuma
med Slovenijo in ZDA.

Delovna skupina za korporativna dejanja, ki
je pristojna za ažuriranje analize GAP glede
usklajenosti slovenskega trga s tržnimi standardi za korporativna dejanja in skupščine,
se je udeležila srečanja, ki ga je v Budimpešti
za države iz srednje in vzhodnje Evrope organizirala Evropska bančna federacija, in
imela dva sestanka s predstavnikom European Broad Stakeholder Group (BSG), ki deluje v okviru Evropske komisije, s ciljem
spodbujanja uveljavljanja tržnih standardov
v državah EU in nadzora nad njimi. Bankam
je bil predstavljen t. i. model CTM (Christmas
Tree Model), ki postavlja izhodišča za izvedbo korporativnih dejanj po standardih
CAJWG/CASG. Model temelji na pretoku informacij v zvezi z izvedbo korporativnih dejanj v verigi od izdajatelja do centralne
depotne družbe izdajateljice vrednostnih papirjev, ki informacije posreduje svojim članom
in ti naprej morebitnim drugim posrednikom
vse do končnega vlagatelja. Delovna skupina
je izvedla tudi analizo učinkov uvedbe tržnih
standardov na ravnanja posameznih tržnih
udeležencev in ugotovila, da bodo učinki prilagoditve veliki.
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V okviru odbora je bila obravnavana tudi
problematika sporočanja podatkov o umrlih
strankah članom KDD, podan je bil predlog
za ustanovitev mešane delovne skupine za
uveljavitev EMIR (skupaj s predstavniki odbora za zakladništvo), Banki Slovenje so bili
poslani opisi težav pri poročanju v okviru
»IBS reporta«, dana pa je bila tudi pobuda
za oblikovanje poklicnega standarda na področju skrbništva nad vrednostnimi papirji in
zalednih služb pri poslovanju s finančnimi instrumenti.
Odbor je redno obravnaval tudi aktualne
teme s področja davčnih sprememb in potrebnih prilagoditev.
Predstavnik odbora se je udeležil več srečanj
delovne skupine za posttrading v okviru Evropske bančne federacije ter članom odbora
posredoval relevantne informacije in gradiva
v zvezi z regulatornimi spremembami, ki se
tičejo tega področja. Za izvedbo Posveta zalednih in skrbniških služb je koordinator Evropske bančne federacije v delovni skupini za
posttrading pripravil širšo predstavitev regulatornih sprememb v EU na področju finančnih storitev in bolj podrobno predstavitev
sprememb, ki so pomembne za področje zalednih in skrbniških služb.
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Poslovanje s prebivalstvom
Odbor za poslovanje s prebivalstvom se je lani
sestal enkrat in kot osrednjo temo na tej seji
obravnaval predlog nove jamstvene sheme.
Oblikovane so bile pripombe, ki so bile poslane Banki Slovenije in ministrstvu za finance.
Konec minulega leta in v začetku leta 2013
smo prenavljali Pravila in postopke za zamenjavo banke (informacije za stranke).
Podobno kot nekatera prejšnja leta so se
banke tudi tokrat pred koncem leta dogovorile za enotni poslovni čas pred prazniki v decembru.
Odbor za preprečevanje pranja denarja
Odbor za preprečevanje pranja denarja je v
minulem letu obravnaval vrsto aktualnih
zadev, na primer obravnavanje neobičajnih
transakcij, poročanje, obveznost pregleda po
ZPPDFT pri določenih poslovnih razmerjih (asignanti, poroki, zastavitelji…), medbančna razmerja, vprašalnik Banke Slovenije, obrazec za
pridobivanje podatkov o izvoru sredstev, posredovanje podatkov o namenu transakcije
med bankami in pismo Banke Slovenije v
zvezi z zajamčenimi vlogami.
Analiza in posodobitev kazalnikov za prepoznavanje sumljivih transakcij sta bili sicer načrtovani za lani, vendar bosta izvedeni v letu
2013, prav tako dopolnitev smernic, ki jih izdaja Banka Slovenije, saj jih centralna banka
v prejšnjem letu še ni novelirala.
Organizirane so bile delavnice, na katerih so
bile obravnavane nekatere aktualne tematike.

Odbor za kartično poslovanje
Odbor za kartično poslovanje je v letu 2012
sodeloval v aktivnostih na področju SEPA –
domače kartice, proučeval novosti in spremembe ter izmenjaval stališča o standardih na
kartičnem področju (na primer PCI). V prejšnjem letu so se v okvir odbora prenesle tudi
aktivnosti delovne skupine za m-plačila, ki je
dotlej delovala pri odboru za plačilni promet.
Uspešno je potekalo tudi komuniciranje z družbo MasterCard v zvezi uvedbo avtomatizacije Currency Conversion Assessment (CCA).
V sodelovanju z varnostnim forumom za kartično poslovanje je odbor posebno pozornost namenil obravnavanju in izmenjavanju
informacij ter oblikovanju predlogov glede
kartičnih zlorab na bančnih avtomatih, POS
terminalih in podobno.
Člani odbora so sodelovali pri izdelavi
anket, poročil, analiz in drugih dokumentov,
povezanih z zahtevami inštitucij EU.
V letu 2012 je odbor začel pripravljati tudi
pregled vseh obstoječih dokumentov, ki so
bili sprejeti ali oblikovani v okviru Združenja
bank Slovenije in Bankarta. Te aktivnosti so
potekale v okviru delovne skupine za priporočila BA, POS in kartičnega poslovanja in
bodo predvidoma zaključene v prvem polletju 2013.

Delovna skupina za varno
poslovanje bank
Za Evropsko bančno federacijo smo izvedli
anketo o ropih in drugih škodnih dogodkih.
Z rezultati ankete so bili seznanjeni tudi predstavniki bank.
Delovna skupina je začela priprave na morebitne spremembe protokola o medsebojnem sodelovanju med bankami in policijo
(temeljni postopki udeležencev ob sprožitvi
alarma).
Organizirane so bile posamezne delavnice,
na katerih so predstavniki članic obravnavali
najbolj aktualne teme.

Plačilni promet in projekt SEPA
Odbor za plačilni promet kot Nacionalni
odbor za implementacijo SEPA (NASO) je v
letu 2012 na svojih rednih in dopisnih sejah
obravnaval predvsem vprašanja s področja
SEPA. Poleg tega se je dejavno vključil v pripravo pripomb k predlogu Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki je uvedel nov
instrument zavarovanja, t. i. izvršnico, na pobudo Banke Slovenije za nov predlog razvoja poročanja o plačilnem prometu s tujino
pa je bila oblikovana mešana delovna skupina. V letu 2012 je bil tudi posodobljen Nacionalni program SEPA v Sloveniji, predvsem
z opisanimi doseženi cilji na vseh področjih
SEPA do 31. decembra 2012 in nadaljnjimi
aktivnostmi.
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Sprejetje Uredbe (EU) št. 260/2012 o tehničnih in poslovnih zahtevah za kreditne prenose in direktne bremenitve v evrih in o
spremembi Uredbe št. 924/2009 konec
marca je posameznim delovnim in podpornim
skupinam SEPA naložilo analizo dotedanjih
aktivnosti pri migraciji in pripravo nadaljnjih
aktivnosti za zaključek migracije SEPA, predvsem v zvezi s standardom ISO 20022.
Delovna skupina za kreditne transferje je
tako odboru predlagala izdelavo konverzijskega programa iz podatkovnega standarda
ZBSxml 2.2 v ISO 20022, ki pa je bila zavrnjena. V okviru podporne skupine za standarde je bil pripravljen priročnik Standard
ISO 20022XML za izmenjavo podatkov za
kreditna plačila, v okviru delovne skupine za
kreditne transferje pa so bile opredeljene
funkcionalne zahteve za izdelavo programa
za konverzijo podatkov o kreditnih plačilih iz
standarda TKDIS v ISO 20022, na podlagi
katerih je bil izpeljan razpis in izbran najugodnejši ponudnik. Ožja delovna skupina za
kode namenov je na podlagi predlogov deležnikov oblikovala šest predlogov novih kod
namenov, ki so bili posredovani organizaciji
ISO; opredelila je tudi obrazec za spremembo šifranta kod namenov ISO 20022,
ki je objavljen na javnih spletnih straneh Združenja, ter sproti pripravljala čistopis šifranta
kod namenov.

Združenje bank Slovenije
Letno poročilo 2012

Delovna skupina za migracijo pokojnin, sestavljena iz predstavnikov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(ZPIZ), ministrstva za finance, Uprave RS za
javna plačila, Banke Slovenije, Bankarta in
bank, je pripravila predlog komunikacijskega
načrta za obveščanje javnosti ob spremembi
ure prejema pokojnin in preostalih nakazil
ZPIZ upravičencem ter predlog skupnega obvestila za javnost (ZPIZ in Združenje).
Delovna skupina za UPN je za odločanje na
seji odbora pripravila predlog za podaljšanje
pogodbe za preverjanje pravilnosti podatkov
v vrstici OCR obrazca UPN, obravnavala je
kršitev tiskarja in v zvezi s tem izdala pisno
opozorilo, v okviru odbora pa je bil dan tudi
poziv ponudnikom plačilnih storitev, da prenehajo obveščati javnost o neustreznosti obrazcev UPN z vrstico OCR brez podpisane izjave.
Najpomembnejša aktivnost na področju
SEPA v Sloveniji v prejšnjem letu so bile priprave na migracijo soglasij za direktne obremenitve z bank k prejemnikom plačila. Banke
in hranilnice so že v februarju uspešno opravile vsa testiranja vsebine soglasij za SDD in
so bile pripravljene za migracijo soglasij s 5.
marcem 2012. V aprilu je bilo sprejeto priporočilo bankam prejemnikov plačil za izvajanje preklica direktnih obremenitev SEPA,
ponovno pa je bila proučena pobuda deležnikov za nadaljevanje sprejemanja soglasij
za SDD pri banki plačnika. V prvi polovici
leta so bile z izdajo zloženke »SEPA direktne
obremenitve – informacije za plačnike« končane glavne dejavnosti obveščanja javnosti
o migraciji direktnih obremenitev SEPA, za katere je skrbelo Združenje.

V okviru odbora je bilo dogovorjeno podaljšanje delovanja sistema za izmenjavo soglasij
med bankami in prejemniki plačil do 30. junija
2013, hkrati pa so banke na podlagi proučitve Uredbe (EU) št. 260/2012 sprejele sklep,
da morajo prejemniki plačil, ki izvajajo direktne obremenitve, na podlagi dvostranskih
pogodb s posameznimi bankami prilagoditi
njihovo izvajanje najkasneje do 1. februarja
2014. Decembra je bilo sprejeto še priporočilo za procesiranje direktnih obremenitev
SEPA po osnovni in medpodjetniški shemi pri
ponudniku plačilnih storitev plačnika pred
medbančno poravnavo.
Na področju gotovinskega poslovanja se je
spremljala uveljavitev Uredbe 1210/2010 o
preverjanju pristnosti evrokovancev in ravnanju z evrokovanci, neprimernimi za obtok, na
podlagi katere je Banka Slovenije do 1. januarja 2012 pripravila ustrezen pravni akt. V
letu 2012 se je proučila tudi potreba po
uvedbi standarda pakiranja »safebag«, vendar do skupnega razpisa ni prišlo. Spremljala
se je implementacija obdelave evrobankovcev ne glede na njihovo orientacijo.

Delovna skupina za e- in m- plačila se je preimenovala v delovno skupino za m-plačila.
Njene dejavnosti so se prenesle pod pristojnost odbora za kartično poslovanje.
Delovna skupina za e-izvršbe, ki jo poleg
predstavnikov bank sestavljajo tudi člani iz
DURS, CURS, RTV, KGZS in Vrhovnega sodišča RS, je imela v letu 2012 le dva sestanka.
Na podlagi spremembe 166. člena Zakona
o davčnem postopku, ki se nanaša na način
vročanja sklepov o izvršbi na dolžnikova denarna sredstva pri ponudnikih plačilnih storitev, so izdajatelji sklepov napovedali, da bo
CURS začel izvajati testiranje izmenjave sklepov o izvršbi v elektronski obliki v letu 2013,
medtem ko bodo DURS, RTV in KGZS testiranje začeli izvajati v letu 2014. Kot končni rok
za elektronsko izmenjavo je sicer postavljen
1. januar 2015. Glede elektronske izmenjave
sklepov o izvršbi s sodišči pa je bil podan
predlog za oblikovanje ožje skupine predstavnikov bank, ki bi se na skupnem sestanku poskušali dogovoriti o potrebnih aktivnosti za
uvedbo e-izmenjave sklepov. Odbor je bil v
letu 2012 seznanjen z obširnim poročilom o
dotedanjem delu delovne skupine za e-izvršbe, sprejel pa je tudi standard IzvrsbeXML,
ki vsebuje operativna pravila glede oblike, načina in vsebine pošiljanja podatkov.
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Odbor za dokumentarne bančne posle
Odbor za dokumentarne bančne posle je
aktivno sodeloval pri delu organov Mednarodne trgovinske zbornice, predvsem Komisije za bančno tehniko in prakso, ter se
vključeval v delo ad hoc delovnih skupin po
posameznih delovnih področjih Mednarodne trgovinske zbornice ter sodeloval z
Nacionalnim odborom Mednarodne trgovinske zbornice, ki ima sedež pri GZS.
Poleg tradicionalnega reševanja problemov
s področja EPO 600, EPGP 758, EPI 522 in
oblikovanja uradnih mnenj na strokovna
vprašanja bank in gospodarskih subjektov je
odbor sodeloval tudi pri oblikovanju prenavljajočih se mednarodno veljavnih ISBP, ki
podpirajo prakso pri delu z mednarodnim
nepreklicnim dokumentarnim akreditivom in
bodo objavljeni leta 2013.
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) ter spremljal oblikovanje pravil za odkup izvoznih terjatev
(forfaiting). Pravila o forfaitingu so bila leta
2012 tudi sprejeta in objavljena. Skoraj končan je tudi projekt BPO, pravila bodo predvidoma začela veljati leta 2013.
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Na domačem področju je odbor reševal
sprotna operativna vprašanja in jih usklajeval
z domačo zakonodajo. Član odbora, ki se
udeležuje sej bančne komisije Mednarodne
tgovinske zbornice, je predstavil vse spremembe in delo pri tekočih projektih s področja
dokumentarnih instrumentov. Dolgoletnemu
prepričevanju ministrstva za finance za strokovno izvedena javna naročila v povezavi z garancijami je sledilo njihovo priporočilo
strankam za uporabo EPGP 758.
Predsednica odbora je na željo ministrstva
za finance izvedla več enodnevnih seminarjev o garancijah na poziv za vse uslužbence
ministrstva.
Na podlagi informacij družbe Commercial
Crime Services iz Londona smo obveščali
članice in preprečevali mednarodne goljufije
na področju dokumentarnih instrumentov ter
jih opozarjali na tveganja pri delu z dokumentarnimi instrumenti, tako domačimi kot
mednarodnimi.

Informatika
V okviru varnostne problematike so člani varnostnega foruma obravnavali naloge na področju varovanja informacij in izoblikovali
stališča do nekaterih varnostnih vprašanj. Pristopili so k oblikovanju protokola sodelovanja med Združenjem in policijo ob sumu
zlorab na področju elektronskega bančništva, k prenovi Priporočil za ravnanje članic
Združenja bank Slovenije v primerih suma
neupravičene transakcije, ki izhaja iz spletne
prevare, in oblikovali zlata pravila za ustrezno uporabo spletnega bančništva.
Delovna skupina, ki je bila odgovorna za pripravo projekta vodenja elektronskih revizijskih sledi, je dokument dokončala do konca
marca in so ga člani varnostnega foruma že
potrdili.
Področje e-identiteta uporabnika je obravnavala ločena delovna skupina, ki je stališče do
vpeljave e-identitete tudi posredovala ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

Delovna skupina za spremljanje standarda PCI
DSS (PCI – Payment Card Industry, DSS – Data
Security Standard) in možnosti za zagotavljanja skladnosti je proučila potrebne dejavnosti z varnostnega vidika. Opredeljene so
bile temeljne smernice za delovanje delovne
skupine in vzpostavljen začetni seznam problemov za izmenjavo odprtih vprašanj in izkušenj pri zagotavljanju skladnosti s standardom PCI DSS.
Delovna skupina za projekt SIEM (Security
Information and Event Management) je pripravila osnutek opisa postopka implementacije; ki je v zaključni fazi.
Zaradi potreb bank po enotnem dokumentu z
analizo in priporočili za obvladovanje tveganj,
ki jih prinaša uporaba brezžičnih omrežij
(WLAN) v bančnem okolju, je bila v okviru varnostnega foruma pripravljena Analiza uvedbe
brezžičnega omrežja v bančno okolje.
Skupina za opredelitev umeščenosti in vloge
varnostnega IT inženirja v banki je pripravila
dokument Problematika umestitve pooblaščenca za varovanje informacij v bankah.
V okviru delovne skupine za PKI pa je bil pripravljen osnutek dokumenta Zagotavljanje
zaupnosti pri izmenjavi informacij – načrt
uvedbe PKI.
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Delovna skupina za e-standarde je pripravila
dopolnitev tehnične specifikacije komunikacijskega standarda izmenjave sporočil ZBS_B2B
v 2.0, ki jo je odbor za informatiko potrdil na
26. seji dne 21. junija 2012. Komunikacijski
standard je objavljen na spletnih straneh Združenja. Prav tako so se članice na omenjeni seji
zavezale, da standard ustrezno obvladajo in
da ga bodo uporabljale. O sprejetju standarda in zahtevi članic Združenja po komunikaciji na v dokumentu zapisan način je odbor
za informatiko obvestil vse pomembnejše zunanje inštitucije in ponudnike programske
opreme. S tem smo zagotovili enotno nastopanje do zunanjih partnerjev z zahtevo, da
želimo s partnerji komunicirati na standardno
opredeljeni način. S sprejetjem komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil je
odbor za informatiko pisno seznanil tudi vse
odbore Združenja in pri tem opozoril na zahtevo, da delovna telesa Združenja, ki obravnavajo posamezna vsebinska področja, v
prihodnje svojo pozornost posvečajo le vsebini. Sprejeti komunikacijski standard izmenjave sporočil med bankami in partnerji je od
svoje potrditve naprej obvezujoč mehanizem
izmenjave podatkov. Da bi članice zagotovile
in pospešile uveljavljanje standardnega komunikacijskega vmesnika tako v bankah kot pri
partnerjih ter pocenile njegov razvoj (na obeh
udeleženih straneh), je bila na junijski seji sprejeta odločitev, da se razpiše povpraševanje
po razvoju komunikacijskega vmesnika. Poziv
za pripravo ponudb je bil skladno z dogovorom posredovan podjetjem, nato je bilo podjetje za izdelavo vmesnika tudi izbrano.
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Sprejeta je bila odločitev o razvoju skupnega
lastništva komunikacijskega vmesnika. O možnosti uporabe sprejetega standarda izmenjave sporočil med partnerji in banko je bil že
opravljen sestanek z delovno skupino za estandarde in delovno skupino za e-izvršbe.
Ugotovljeno je bilo, da standard e-izvršb posega tudi v način izmenjave sporočil oziroma
je pisan na kožo inštitucijam, ki izdajajo e-izvršbe. Na sestanku je bilo še ugotovljeno, da
bi bilo smiselno standard popraviti še pred njegovo uveljavitvijo 1. januarja 2014.
Delovna skupina za upravljanje podatkovnih
virov (UPV) je pregledala in potrdila STD-DPPOD Priporočila in dobre prakse upravljanja
podatkov (UP) 0.5. V delovni skupini so posebej poudarili pomembnost zavedanja o
tem, da je upravljanje podatkovnih virov odgovornost, ki si jo vzajemno delita poslovna
sfera (lastniki podatkov) in IT sfera (tehnični
strokovnjaki).
Delovna skupina za upravljanje inženiringa
programske opreme (IPO) je pregledala in
dala pripombe k STD-DP-SW Priporočilom in
dobri praksi inženiringa programske opreme
(IPO) 0.6, ki še niso vključene v naslednjo
verzijo dokumenta.
Delovna skupina za proučitev socialnih omrežij v letu 2012 ni bila imenovana.

Socialno partnerstvo
Med pomembnejše zadeve, s katerimi se je
Združenje ukvarjalo v letu 2012, sodijo tudi
dejavnosti na področju kolektivnega dogovarjanja oziroma socialnega partnerstva.
Konec junija je Združenje obema sindikatoma poslalo predlog nove tarifne priloge h
Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije (KPDb), saj je bila tedanja tarifna priloga veljavna le do 31. decembra 2012.
Predlog je pripravila posebna delovna skupina, potrjen pa je bil na odboru za KPDb in
nato sprejet še na nadzornem svetu Združenja. Obenem sta bila oba sindikata pozvana
k čimprejšnjemu začetku pogajanj, vendar se
vse do septembra nista odzvala. Nato so se
pogajanja oktobra začela, vendar do konca
leta 2012 po osmih pogajalskih srečanjih dogovor ni bil dosežen. Zaradi tega so se v začetku januarja 2013 predstavniki nadzornega
sveta Združenja sestali s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov. Sledilo je še eno pogajalsko srečanje, na katerem je bil dosežen
dogovor glede nove tarifne priloge, ki je bila
nato konec januarja 2013 tudi podpisana.
Sredi leta sta se delodajalska in delojemalska stran uskladili glede imenovanja predsednikov obeh komisij, in sicer komisije za
razlago KPDb in komisije za spremljanje
uresničevanja določil KPDb.

Omeniti gre tudi, da so bili januarja glede na
določila kolektivne pogodbe usklajeni zneski
najnižjih osnovnih plač iz tarifne priloge
KPDb.
Odbor za kolektivno pogodbo dejavnosti
bančništva se je na svojih sejah največ ukvarjal z omenjenimi temami, torej s potekom veljavnosti tarifne priloge KPDb, iskanjem
možnih kandidatov za predsednika obeh komisij in prenovo obrazcev za poročanje o
prejemkih, prav tako so bile izmenjane nekatere informacije, od pomembnejših na primer
glede politike prejemkov in glede usklajevanja plač.

Področje pravnih poslov
Področje pravnih poslov je poskrbelo za sklic
ene redne in dveh dopisnih sej skupščine, več
rednih in dopisnih sej nadzornega sveta, sej
odbora za pravna vprašanja in sej odbora
za KPDb ter večjega števila sestankov delovnih skupin obeh omenjenih odborov. Pri tem
gre poudariti, da so bile na redni seji skupščine sprejete spremembe in dopolnitve Pogodbe o ustanovitvi ZBS. Prav tako je bila
lani na jesenski dopisni seji skupščine sprejeta sprememba Bančnega kodeksa, in sicer
na podlagi spremenjenih priporočil Banke
Slovenije z dne 3. septembra 2012 za usklajeno ravnanje bank upnic pri obravnavi podjetij v finančnih težavah.
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V okviru področja smo ob sodelovanju bank
in hranilnic pripravili vrsto pobud za spremembo zakonodaje, ki so bile poslane pristojnim ministrstvom ter Banki Slovenije. Pri
tem naj posebej omenimo insolvenčno zakonodajo, Zakon o izvršbi in zavarovanju,
Zakon o notariatu, Zakon o zemljiški knjigi,
Zakon o bančništvu in Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (izvršnica), poseben
poudarek pa gre vprašanju razvrednotenja
pojma bančne tajnosti, s čimer smo seznanili
Banko Slovenije in ministrstvo za finance. V
zvezi s pobudami centralne banke smo proučili tudi nekatera določila Akta o ustanovitvi
in delu Poravnalnega sveta pri ZBS za zunajsodno reševanje sporov in poslali obrazložen odgovor Banki Slovenije.
V določeni meri je pravno področje sodelovalo tudi pri vrsti dejavnosti, ki so se izvajale
v okviru drugih področij in so tam bolj podrobno opisane. Tukaj je treba omeniti predvsem dejavnosti v zvezi z depozitno
jamstveno shemo in pri izmenjavi bilančnih
podatkov bank z vidika spoštovanja notranjih informacij po Zakonu o trgu finančnih instrumentov.
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Zelo veliko aktivnosti je bilo v zvezi z izvršnico, od pošiljanja pripomb ministrstvu za
finance še v fazi priprave zakona, prek priprave navodila za unovčevanje izvršnic in
vzorca obrazca ter uskladitve izmenjave
med primarnimi in sekundarnimi bankami, pa
do usklajevanja načina poročanja AJPES in
reševanja posameznih vprašanj, ki so se pojavljala po začetku uporabe izvršnice v
praksi. V zvezi z odprtimi vprašanji je bilo organiziranih več srečanj s predstavniki ministrstva za finance, Banke Slovenije ter
ministrstva za pravosodje in javno upravo.
V okviru projekta SEPA je področje pravnih
poslov sodelovalo s podporno skupino za
pravne zadeve SEPA. Nadaljevalo se je delo
v zvezi z dokumenti, potrebnimi za migracijo
podatkov o soglasjih iz obstoječih DB v SEPA
DD (skupaj z delovno skupino SEPA za
SDD). Prav tako se je področje pravnih poslov skupaj z delovno skupino za navodilo
za izvršbe vključilo v oblikovanje šifranta kod
namenov. V okviru podporne skupine za pravne zadeve smo spremljali tekoče aktivnosti
pri projektu SEPA.

Pri projektu SISBON gre postaviti v ospredje
zaključek aktivnosti, ki so bile potrebne za
uspešen začetek delovanja novoustanovljene
družbe oziroma samostojnega podjetja –
Kreditni biro SISBON d.o.o., ki je bilo ustanovljeno sredi decembra 2011 in konec
istega leta tudi že vpisano v sodni register.
Sodelovali smo pri oblikovanju pogodb, ki
so v začetku leta omogočile dokončen prenos dejavnosti, premoženja, zaposlenih ter
drugih pravic in obveznosti z Združenja na
novoustanovljeno podjetje. Omeniti gre tudi,
da smo ministrstvu za finance na neformalnem sestanku predlagali spremembo zakonodaje v smeri širitve SISBON na pravne
osebe in na področje prevar/zlorab oziroma
goljufij v bankah.
Pravni odbor
Odbor za pravna vprašanja je v minulem letu
na svojih sejah obravnaval vrsto pomembnih
zadev, kamor sodijo predvsem spremembe in
dopolnitve Navodila o izvrševanju sklepov o
izvršbi pri bankah, spremembe in dopolnitve
Navodila glede posredovanja zaupnih podatkov, potrdil pa je tudi novo Navodilo o postopku in načinu unovčevanja izvršnic pri
ponudniku plačilnih storitev.

V letu 2012 je ministrstvo za pravosodje in
javno upravo nadaljevalo dejavnosti za prenovo Zakona o izvršbi in zavarovanju ter Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Odbor je skupaj z delovnimi skupinami sodeloval pri pripravi predlogov za spremembe
in dopolnitve insolvenčne in izvršilne zakonodaje, ki so bili poslani ministrstvu. V okviru odbora so bile tudi potrjene teme za letni Posvet
bančnih pravnikov.
V okviru odbora je delo nadaljevala delovna
skupina za pripravo priporočila Navodil o izvrševanju sklepov o izvršbi pri bankah, ki je
večkrat sproti posodabljala besedilo navodila,
delovna skupina za pripravo priporočila Navodila glede posredovanja zaupnih podatkov
pa je ažurirala navedeno navodilo. Zelo dejavna je bila nova delovna skupina, ki je pripravila navodilo za unovčevanje izvršnic.
Delovna skupina za skladnost poslovanja je
obravnavala vrsto aktualnih tem, glede katerih so člani skupine predvsem izmenjali svoje
izkušnje iz prakse.

25

26

Združenje bank Slovenije
Letno poročilo 2012

Izobraževalni center
Dejavnost Izobraževalnega centra Združenja je v letu 2012 prav gotovo zaznamovala
rast obsega elektronskega načina izobraževanja. Po uvedbi e-učenja na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma v letu 2011 se je število udeležencev tega programa v letu 2012 povečalo na
757 (v letu 2011 okoli 400 udeležencev).
Članice Združenja še vedno izkazujejo zanimanje za organizacijo strokovnih srečanj in
posvetov s predstavitvijo aktualne problematike različnih področij kot primerne oblike za
izmenjavo dobre prakse doma in iz tujine.
Na posvetih je bilo okrog 770 udeležencev,
ki so pozdravili tudi angažiranost vodstva
Združenja in najvišjih predstavnikov članic,
Banke Slovenije, ministrstev in drugih inštitucij
na teh srečanjih. Med strokovnimi srečanji so
bili najbolj obiskani Dnevi slovenskih bančnikov, Bančna konferenca, Posvet o plačilnem
prometu in Posvet o upravljanju tveganj. Sicer
pa smo lani razpisali 18 novih programov,
od tega smo jih šest pripravili v sodelovanju
s strokovnjaki iz tujine. Izvedli smo dva programa po naročilu bank, enega prilagojenega posebnostim in potrebam naročnika. V
letu 2012 smo imeli v 110 izobraževalnih
programih, od tega 95 seminarjih in šolah ter
15 strokovnih srečanjih, 2.604 udeležencev,
sodelovalo pa je kar 241 izvajalcev.
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Med novimi programi smo tri izvedli z DC
Gardner iz Londona: Credit Risk Analysis,
Corporate Credit Cash Flow Analysis in Liquidity Risk Management. O uveljavljanju zahtev
ameriške davčne zakonodaje FATCA smo izvedli dve izobraževanji, ki sta bili glede na
aktualnost teme tudi zelo dobro obiskani. Pripravili smo tudi nov tridnevni program Retail
Banking School, za katerega pa žal ni bilo
dovolj zanimanja, zato ni bil izpeljan.
Posebej bi radi omenili program Finančna
stabilnost, ki smo ga na Združenju v sodelovanju s predstavniki Banke Slovenije lani izvedli prvič. Program je bil odlično sprejet in
udeleženci so izrazili željo, da se v prihodnje
uvrsti v redno ponudbo. Med novostmi so bili
še Obvladovanje tveganj pri upravljanju finančnega premoženja, programi za vodje
poslovalnic, Varnost poslovalnic pred ropi,
seminarji o izvršbi in izvršnici ter interaktivni
seminar o aktualnih vprašanjih pri izvrševanju
sodnih sklepov o izvršbi na sredstva pri organizacijah za plačilni promet.
Prvič smo lani organizirali tudi izobraževalno
srečanje z naslovom Analiza finančnih rezultatov poslovanja bank, namenjeno novinarjem s
področja gospodarstva, poslovnih financ in
bančništva. S srečanjem smo želeli odpreti strokovno razpravo, ki bi pripomogla k večjemu
razumevanju finančnih podatkov in rezultatov
poslovanja bank. Med novimi posveti in strokovnimi srečanji v minulem letu so še Posvet o
izvajanju funkcije skladnosti poslovanja v finančnem sektorju, okrogla miza z naslovom Varčevalni ukrepi in dileme slovenske fiskalne
politike ter strokovno srečanje o finančnem opismenjevanju v evropskih državah in Sloveniji.

V letu 2012 smo imeli 11 izvedb e-izobraževanja s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) v
trajanju dva do tri tedne, praktično skozi vse
leto. Program sestavljata dva modula, v
modul za fizične osebe so bili vključeni 303
udeleženci, v modul za pravne osebe pa 159
udeležencev, kar 295 udeležencev pa je
končalo oba modula. Med udeleženci so bili
zaposleni iz 15 bank in štirih lizinških družb
članic Združenja ter petih drugih inštitucij. S
tem smo dosegli tudi glavni namen programa,
in sicer z nižjimi stroški za izobraževanje in
gibljivejšim časom učenja približati problematiko preprečevanja pranja denarja čim širšemu krogu bančnikov. S ciljem, da bi nekaj
takega omogočili tudi lizinškim družbam, smo
konec leta v sodelovanju s predstavniki lizinških družb članic Združenja po podobnem
modelu pripravili vsebino e-izobraževanja o
preprečevanju pranja denarja, prilagojeno lizinškemu poslovanju. Prvo pilotno izvedbo
načrtujemo v februarju 2013, za mnenje in
morebitne predloge za dopolnitev programa
pa bomo zaprosili tudi Tržni inšpektorat RS in
Urad RS za preprečevanje pranje denarja. V
načrtu dela Izobraževalnega centra smo
imeli tudi pripravo modula za PPDFT na področju poslovanja z vrednostnimi papirji, k sodelovanju smo kot primarnega nadzornika za
to področje povabili ATVP, vendar so bile dejavnosti zaradi zakonske ureditve pristojnosti
preložene na kasnejši termin.

Večdnevne izobraževalne programe oziroma šole smo izvajali po načrtu; to so bili
Bančna šola, Finančna analiza podjetja, Plačilni promet, Vodja poslovalnice, nismo pa izvedli programov Bančno poslovanje in
Finančni načrtovalec. Program Bančno poslovanje, namenjen novozaposlenim v bankah
in tistim brez formalne bančne izobrazbe,
smo izvajali od leta 2004 in je služil za usposabljanje kandidatov za pridobitev evropskega bančnega certifikata (EFCB). Doslej je
certifikat EFCB prejelo 169 oseb iz Slovenije
in prek 14 tisoč iz evropskih držav. Obravnavo programa bomo uvrstili na sejo odbora
za izobraževanje in se posvetovali o morebitni potrebi po prilagoditvi trenutnim potrebam
članic. Izvedba programa Finančni načrtovalec pa ostaja tudi v načrtu za leto 2013.
Programe Izobraževalnega centra Združenja Slovenski inštitut za revizijo priznava kot
dopolnilno izobraževanje za podaljšanje
oziroma ohranjanje licenc zaposlenih na področju računovodstva, revizije, poslovnih financ, informacijskih sistemov in davkov. Udeleženci in predavatelji vlogo za priznanje kreditnih točk s potrdilom o udeležbi in programom vložijo sami neposredno pri inštitutu.
Seminarju Hramba dokumentarnega gradiva
v banki s poudarkom na elektronskem arhiviranju pa podeljuje kreditne točke Arhiv Republike Slovenije skladno s Pravilnikom o
strokovni usposobljenosti uslužbencev, javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom.
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Tudi lani smo v sodelovanju z Banko Sparkasse d.d. omogočili prakso tuji študentki, ki
se je seznanila z delovanjem Združenja in
dejavnostmi pri poslovanju banke.
Izobraževalni center je sodeloval s članicami
Evropskega združenja za izobraževanje v
bančništvu in finančnem sektorju (EBTN). Pri
tem bi posebej omenili predvsem dejavnosti
pri projektu Leonardo da Vinci »European Financial Education Partnership«, v katerega
smo se vključili predvsem z nalogo, da z rezultati in ugotovitvami projekta seznanimo interesne skupine za finančno izobraževanje v
Sloveniji. Namen junijskega srečanja o finančnem opismenjevanju je bil spodbuditi nadaljnja prizadevanja finančnega sektorja in
vseh preostalih deležnikov za dvig ravni finančne izobraženosti v Sloveniji in preveriti
možnosti uveljavitve dobre prekse, naj bo domače ali tuje. Svoje bogate izkušnje so med
drugim predstavili predstavniki Chartered Institute of Bankers s Škotskega in Sekretariata
za evropske projekte pri EBTN. Združenje
bank Slovenije pa je izkušnje in rezultate srečanja v Sloveniji predstavilo na zaključni konferenci septembra v Bruslju.
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Odbor za izobraževanje
Odbor za izobraževanje je obravnaval delovanje Izobraževalnega centra, dajal pobude za nadaljnje delo in sprejel načrt
izobraževalnih dejavnosti za naslednje leto.
Člane odbora za izobraževanje je na aprilski seji nagovoril predsednik uprave Nove
Ljubljanske banke d.d. in predsednik nadzornega sveta Združenja Božo Jašovič. Po orisu
trenutnih razmer v bančnem in finančnem sektorju je gost članom odbora predstavil tudi
svoj pogled na pomen in vlogo funkcije HRM
v bankah, poudaril potrebo po nenehni skrbi
za razvoj kadrov in izobraževanju ter pri tem
tudi odgovornost zaposlenih na vseh ravneh
v bankah. V ospredje pa je postavil tudi
vlogo Združenja in pomen sodelovanja bank
na področju izobraževanja.
S septembrom je odbor dobil novo predsednico in namestnico predsednice ter novo članico. Vodenje odbora je prevzela Mateja
Sedej iz Abanke Vipa d.d., njena namestnica
je postala mag. Alenka Erker Lozinšek iz
Nove Kreditne banke Maribor d.d., nova članica odbora pa Zorica Rakić iz NLB d.d.
Člani odbora so razpravljali tudi o reviziji poklicnega standarda Osebni finančni svetovalec, pobudnik katere je bilo ministrstvo za
finance. Obravnavali so pobude Centra RS za
poklicno izobraževanje (CPI) za sodelovanje

na področju bančništva. Pri tem je bila v
ospredju želja po sodelovanju Združenja
bank Slovenije in bank pri reviziji poklicnih
standardov za področje bančništva in opredelitvi tipičnih profilov/delovnih mest v bankah
( v povezavi s nacionalnim oziroma sektorskim
ogrodjem kvalifikacij). Razpravljali so o zahtevah po prilagoditvi nacionalnega okvira
kvalifikacij EQF-ju ter o možnosti, ki jo CPI ponuja bankam, da sodelujejo pri oblikovanju
vsebin programov v šolah, tako da bi bile te
bolj po meri bančnih potreb, da opozorijo
oblikovalce formalnega sistema izobraževanja na to, kakšne potrebe po kadrih imajo, na
katerih ravneh in s kakšnimi znanji, ter da preverijo primernost in potrebnost obstoječih poklicnih standardov. Odbor je sprejel odločitev,
da temo uvrsti na srečanje kadrovnikov in izobraževalcev ter s tem seznani čim širši krog
zainteresiranih. Decembrsko srečanje se je
sklenilo s sprejetjem pobude o sodelovanju
bank pri reviziji poklicnih standardov.
Namen sej odbora je predvsem izmenjava
izkušenj in dobre prakse na področju kadrov
in izobraževanja. Lani sta bili tako organizirani dve predstavitvi, in sicer o kadrovski
funkciji in vlogi Izobraževalnega centra v
Novi Ljubljanski banki d.d. in širše v NLB skupini ter o izobraževalni dejavnosti in aktivnostih Abanke Vipa d.d. v projektu družini
prijazno podjetje.

Bančni vestnik
Uredništvo Bančnega vestnika je nadaljevalo
analizo bančne in razvojne krize v državi, ki
se prepletata. Redni sodelavci revije so iskali
odgovor na vprašanje, ali se država kot večinski lastnik treh največjih bank ustrezno odziva na problematiko bančnih rekapitalizacij
in kako dolžniška kriza evrskega območja
vpliva na razmere v domačem bančnem sektorju. V intervjuju z nekdanjim predsednikom
Evropske centralne banke Jean-Claudom
Trichetom so bili osvetljeni nekateri pomembni vidiki procesa globalizacije v svetu
in njenih vplivov na globalni finančni sistem.
Posebej smo analizirali, kateri dejavniki odločilno vplivajo na naraščajoči donos na desetletne slovenske državne obveznice in s
kakšnim tempom naši državi uspeva dosegati
cilje fiskalne konsolidacije.
V tekočih številkah revije smo se ukvarjali tudi
z aktualno temo inoviranja poslovnih procesov v poslovnih bankah. Banke so namreč
zaradi krčenja bilančne vsote in kreditne dejavnosti prisiljene k racionalizaciji vseh stroškov in reorganizaciji na vseh ravneh. Ker se
je kreditni portfelj bank poslabševal tudi v minulem letu, smo precejšnjo pozornost namenili tujim izkušnjam in različnim načinom
reševanja bančnih kriz v drugih državah članicah EMU in EU. Tako kot vedno smo
spremljali sprejemanje ukrepov monetarne
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politike v ECB in njene operacije triletnega financiranja likvidnostnih potreb bank, ki so
pomembne tudi za slovenske banke. Med tekočimi temami, ki so se pojavljale v poslovni
praksi bank, smo primerno zaznamovali
deset let uresničevanja projekta SEPA v Sloveniji, osvetlili skrb bank za varnost poslovanja in zajezitev t. i. kibernetskega kriminala,
predstavili nekatere večje strokovne dileme
cenilcev pri vrednotenju podjetij in delovanje
ACI Forex Slovenija. Ker je za banke zelo
pomembno poslovanje s fizičnimi osebami,
smo objavili rezultate spletne raziskave o izzivih bank pri poslovanju s prebivalstvom,
ustrezno pozornost pa namenili tudi bančni
tajnosti kot enemu od temeljnih načel poslovanja bank.
Tako kot druge podobne evropske strokovne
revije smo tudi mi kritično ovrednotili delovanje treh največjih bonitetnih agencij, ki nosijo
nesporen del odgovornosti za globalno finančno krizo. Poskušali smo širše razčleniti
ključne vzroke za pešanje kreditne dejavnosti
naših bank in oceniti, koliko tekoča ekonomska politika z novimi davčnimi obremenitvami
poglablja poslovne težave naših bank.
Redno smo objavljali strokovne prispevke o
kreditnih, kapitalskih in drugih krčih banke ter
poskušali pojasnjevati, zakaj se obseg problematičnih terjatev v bančnih bilancah
vztrajno povečuje. Spremljali smo delovanje
finančnega ministrstva in aktivnosti za ustanovitev t. i. slabe banke, do katerih so bili nekateri ekonomisti precej kritični.
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Uredniški odbor Bančnega vestnika je na
rednih sejah razpravljal o uresničevanju tekoče uredniške politike in se opredelil do
nove vsebinske zasnove revije. Večinsko
mnenje članov odbora je bilo, naj bo Bančni
vestnik specializirana bančna revija in naj se
ne preoblikuje v znanstveno revijo, ki objavlja teoretične znanstvene razprave brez
praktične vrednosti. Kljub kadrovskim spremembam v odboru se je slednji redno sestajal in uredništvu revije predlagal, da se
odgovorno in argumentirano odziva in opredeljuje do najbolj perečih problemov slovenskega bančništva.
V minulem letu je uredništvo revije v sodelovanju z vodstvom bančnega združenja in Izobraževalnega centra organiziralo pisno okroglo
mizo, na tej podlagi pa prvič še širši posvet z
naslovom »Varčevalni ukrepi v Evropi – grožnja ali priložnost?«. Avtorji prispevkov, med
katerimi so bili predstavniki poslovnih bank,
univerz in centralne banke, so se udeležili tudi
posveta, pridružila pa sta se jim tudi guverner
Banke Slovenije in finančni minister. Zanimiva
in polemična razprava je bila odmevna, saj
so o njenem poteku in pomembnejših vsebinskih iztočnicah poročali vsi osrednji domači
mediji. Zato je bilo dogovorjeno, da moramo
podobne strokovne posvete o aktualnih vprašanjih organizirati tudi v prihodnje.

Mednarodna številka revije je bila tokrat namenjena kapitalski ustreznosti bank in finančni stabilnosti. Poleg domačih avtorjev so pri
snovanju posebne številke in pisanju razprav
sodelovali predstavniki Evropske bančne
agencije, Inštituta za mednarodne finance,
UniCreditGroup in centralne banke Kosova.
Revija je bila predstavljena na tradicionalnem letnem srečanju slovenskih bančnikov in
odzivi na njeno vsebino so bili zelo pozitivni.
Večina razprav je bila namenjena problematičnim terjatvam bank, kapitalskim zahtevam
evropskega regulatorja, procesu razdolževanja bank, režimom reševanja bank v luči
državnih pomoči in kapitalski trdnosti poslovnih bank v regiji srednje in vzhodne Evrope.
Konec leta je uredništvo revije organiziralo
delovno srečanje s področnimi uredniki, ki z
odgovornim urednikom revije redno sodelujejo pri pripravi zasnov vsake številke. Izrazili
so podpro zamisli odgovornega urednika o
izvedbi ankete med rednimi naročniki revije
v poslovnih bankah.

Internet in publicistika ter PR aktivnosti
Od tiskanih publikacij smo lani izdali letno
poročilo za leto 2011 in decembra prenovljeno obvestilo o jamstvu za vloge.
Na področju komuniciranja z javnostmi smo
poskušali s sistematičnim pristopom okrepiti
PR funkcijo Združenja in zasledovati glavno
nalogo, da s pojasnjevanjem vloge bančništva in promocijo bančništvu lastnih vrednot
pripomoremo k dvigu ugleda in zaupanja.
PR funkcijo smo izvajali na treh ravneh: interni, proaktivni eksterni in kot reaktivno komunikacijo z javnostmi.
Krepili smo dejaven odnos do medijev z obstoječimi sredstvi in prek obstoječih komunikacijskih kanalov (spletne strani Združenja
www.zbs-giz.si, nacionalne spletne strani
SEPA www.sepa.si, elektronska sporočila, sporočila za javnost, tiskovne konference). Urejali
smo javne spletne strani Združenja, nacionalne
spletne strani SEPA in eArhiv Bančnega vestnika. Pripravili smo operativne PR načrte nekaterih dogodkov Združenja. V izvedbo PR
dejavnosti smo vključevali strokovne sodelavce
Združenja in sodelavce posameznih članic.
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S sporočili medijem (lani je Združenje pripravilo 30 sporočil za javnost) smo dosegli, da
so bili nekateri dogodki povzeti v več tiskanih
medijih, spletnih izdajah ali pa so bili pripravljeni prispevki za televizijo, objave so bile
večinoma korektne in nepristranske. Opravili
smo tudi nekaj sestankov z uredniki medijskih
hiš, ki so pobudo Združenja za izmenjavo
pričakovanj sprejeli z odobravanjem. Poudarili so potrebo po informacijah o dogodkih v
bančništvu, hitrem odzivu, aktualnih komentarjih in izjavah. Vsi mediji namenjajo poseben
prostor obveščanju potrošnikov, varčevalcev
in uporabnikov bančnih storitev, zato od Združenja pričakujejo zagotovitev uglednih sogovornikov za posamezne teme. Združenje pa
je na sestankih izrazilo pričakovanje, da bodo
v medijih prikazane objektivne informacije o
bančništvu.
Februarja smo organizirali okroglo mizo z
naslovom Aktivnosti bank pri reševanju finanč-nih težav komitentov, ki je bila medijsko
široko pokrita. Novembra pa smo pripravili
celodnevno izobraževalno srečanje bančnikov in predstavnikov medijev z naslovom
Analiza finančnih rezultatov poslovanja
bank. Dogodek so predstavniki medijev pozitivno ocenili.
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Sodelovanje s PR službami članic obstaja na
neformalni ravni, v letu 2012 smo se sestali na
treh sestankih in uskladili več odgovorov ali
stališč, pri usklajevanju pa je sodelovala tudi
Banka Slovenije. Koordinacija dela in usklajevanje besedil med PR službami članic in Združenjem potekata predvsem elektronsko.
Za interno medbančno komunikacijo smo poskrbeli z eBiltenom (v letu 2012 je izšel 39krat), ki tedensko prinaša aktualne informacije
o vseh dejavnostih Združenja in ponuja pregled novih javnih informacij domačih in tujih
finančnih inštitucij. S tem zagotavljamo izmenjavo aktualnih domačih informacij med bankami in opozarjamo na pomembne novosti iz
tujih okolij. eBilten, ki ga prejema več kot
1.640 bančnikov, sicer nastaja na podlagi
objav na ekstranetu Združenja na naslovu
https://info.zbs-giz.si; to so interne spletne
strani, namenjene zaposlenim pri članicah
Združenja. eBilten pošiljamo po elektronski
pošti. Glede na odzive prejemnikov ocenjujemo, da njegova branost in zanimanje zanj
počasi, a stabilno naraščata.
Na ekstranetu smo v letu 2012 vzpostavili
novo rubriko PR koordinacija in odgovori medijem, kjer smo začeli objavljati vse odgovore, ki jih Združenje pripravi za novinarje.
Rubrika je tako pripomoček PR službam, ko
pripravljajo svoje odgovore na novinarska
vprašanja. 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.

Oktobra je vodstvo Združenja imelo sestanek
s predsedniki odborov, na katerem so slednji
izrazili tudi potrebo po izmenjavi informacij
med delovnimi telesi Združenja. Zaradi tega
smo izvedli obširno akcijo obveščanja vseh
članov odborov in delovnih skupin o tem, da
je izmenjava informacij, zapisnikov, gradiv in
drugih dokumentov zagotovljena ravno z ekstranetom.
Iz statistike dostopov do nacionalnih strani
SEPA www.sepa.si izhaja, da se je obisk teh
spletnih strani povečal za 12 odstotkov
glede na leto poprej, dostopi do javnih spletnih strani Združenja www.zbs-giz.si so rahlo
upadli, ostali pa so stabilni na ekstranetu.
Sistematičen pristop k PR dejavnosti na ravni
Združenja je bil v medijih ustrezno zaznan in
pozitivno sprejet. To dokazujejo povečana
odzivnost medijev na dogodke Združenja,
povečano število novinarskih vprašanj in odmevnost sporočil za javnost.

Področje lizinga
V okviru odbora za lizing, njegovih stalnih in
tudi ožjih ad hoc skupin smo obravnavali
teme iz tekočega leta, nedokončane zadeve
iz prejšnjega obdobja kot tudi vprašanja, ki
bodo bolj aktualna šele v prihodnosti.
Na področju premičnin je nastal zaplet takoj
na začetku leta, in sicer zaradi nejasnosti pri
izdaji garancij za rabljena vozila ob spremembah potrošniške zakonodaje. Tu smo,
glede na obrazložitve sprememb zakona,
zavzeli stališče, da lizinške družbe kot financerke niso zavezanke za izdajo garancij. V
nadaljevanju smo ponovno predlagali dopolnila k avtomobilski zakonodaji, ki naj bi lizinški dejavnosti omogočila bolj poštene pogoje
poslovanje. Na primer pri odvzemih motornih vozil uporabnikom lizinga, kjer se nedomišljeno posega v lastninsko pravico
lizingodajalcev. Izdelan in usklajen je bil tudi
protokol delovanja dvojnih šasij, ki pa še ni
bil sprejet in se pričakuje, da bo potrjen v začetku leta 2013.
Na področju davčno-računovodskih zadev
je dobršen del leta potekalo usklajevanje
glede poročanja Banki Slovenije; usklajevanje je bilo uspešno končano in poročanje
vpeljano v rokih, ki so jih predvidevali akti
Banke Slovenije. Veliko nejasnosti se je pokazalo pri obdavčevanju nepremičnin na
podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314).
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S smiselno razlago zakonodaje, ki jo je dalo
ministrstvo za finance, smo vprašanja glede
ZUJF uspešno razjasnili. Ocenili smo tudi, da
je na podlagi ZIPRS1314 obdavčenje stanovanjskih nepremičnin ugodno rešeno, za preostale obdavčljive nepremičnine pa so
vprašanja ostala odprta. Ravno tako kljub
stalni komunikaciji z DURS še nismo prejeli njihovega mnenja glede vračila DDV pri odpovedi/razdrtju pogodb, da bi situacijo, v kateri
nam načeloma pritrjujejo, nedvoumno rešili in
poenoteno obravnavali. V zvezi z obdavčitvijo po Zakonu o obdavčitvi finančnih storitev
(ZDFS) je bilo ugotovljeno, da je finančni
najem predmet obdavčitve, se je pa postavilo
vprašanje davka, s katerim so obdavčene storitve lizinških posrednikov (DDV, DFS).
Kot smo že omenili, smo na področju nepremičnin obravnavali vprašanje obdavčitve. Tu
je bilo prvič pri stanovanjskih nepremičninah
uporabljeno načelo obdavčitve »ekonomskega lastnika«, tj. lizingojemalca, in ne pravnega lastnika, tj. lizingodajalca. To je bilo
omogočeno na podlagi uspešnega delovanja pri sprejemanju podporne evidenčne zakonodaje v prejšnjih letih.
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Spremembe zakonodaje so bile sprejete tudi
pri preprečevanju pranja denarja. Izhajajoč
iz tega, da lizinške družbe nimajo gotovinskega poslovanja, je bilo ugotovljeno, da te
družbe nimajo dodatnih obveznosti za poročanje, saj ne opravljajo gotovinskega poslovanja in plačilnega prometa. Bodo pa lahko
objavljene na spletni strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja kot osebe, ki poslujejo z offshore podjetji oziroma območji, če
oziroma ko bodo denimo v dogovoru s strankami blago plačale na račune v offshore državah. Ob tem pa so lizinške družbe, na splošno
vzeto, po zakonodaji vseeno opredeljene kot
zavezanke, če so k temu izrecno pozvane.
Na podlagi skupaj opredeljenih parametrov
je podpornik poslovanja, družba GMI, izvajal
nadaljnjo avtomatizacijo procesa preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
(PPDFT). Vpeljano je bilo avtomatizirano ponovno preverjanje strank, v zadnji fazi je tudi
vpeljava avtomatiziranega začetnega procesa PPDFT. Skupaj z Izobraževalnim centrom
Združenja pripravljamo izobraževalni modul
spletnega izobraževanja PPDFT za lizinško
področje, ki naj bi bil vpeljan v letu 2013.
Pridobivanje in spremljanje podatkov o lizinški
dejavnosti se je prilagajalo spremenjenim potrebam ciljnih javnosti, kot so mediji, članice in
Leaseurope. Zaradi podpore dejavnosti in izdelave t. i. spletnih servisov smo poskušali navezati stik z nosilci podatkov. Tako nam je
uspelo organizirati sestanek in se dogovoriti
za nadaljnje sodelovanje z AJPES.

Letošnji Posvet lizinške dejavnosti je bil poskusno organiziran skupaj z Bančnimi dnevi, in
sicer v obliki dveh panelov. Glede na odzive
udeležencev je bil ponovno zelo uspešen in
je dosegel svoj namen, tako v izboru predstavljenih tem kakor tudi v načinu organizacije. Tako bo tudi v letu 2013 posvet
organiziran v obliki panelov skupaj z Bančnimi dnevi.
Članstvo v odboru za lizing je zaradi težav
z določbo v kolektivni pogodbi dejavnosti
zapustila ena članica, dve novi sta pristopili.
V mednarodnem okviru smo sodelovali pri različnih projektih Leaseurope in tudi dvostransko z nekaterimi članicami te organizacije
(Nemčija, Avstrija, Italija). S slednjimi predvsem glede seznanitve z uveljavljanjem za lizing pomembne evropske zakonodaje.
Predsednik odbora za lizing Mitja Otorepec
pa je bil govornik na seminarju »Leasing in
CEE« v Pragi.

Poravnalni svet pri ZBS
Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije
za zunajsodno reševanje sporov med stranko
in banko je v letu 2012 dobil v obravnavo
28 pritožb. Sestal se je le glede enega primera, kjer je bila nato dosežena poravnava,
v 22 primerih je izdal sklep, da se postopek
ustavi, ker se banke niso želele poravnati, v
štirih primerih so banke zadevo uredile same,
v enem primeru pa zadeva v letu 2012 še ni
bila zaključena. Torej, na kratko povedano,
poravnalni svet lani praktično ni opravljal
svoje funkcije. Stranke so sicer pričakovale,
da jim bo poravnalni svet pomagal rešiti njihovo težavo, vendar zaradi spremenjenega
akta o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta
to ni bilo mogoče. Poravnalni svet mora namreč zaradi spremenjenega akta izdati
odločbo, da se postopek ustavi, če se banke
v zadevi ne želijo poravnati. Banke so skoraj
v vseh primerih pisno izrazile, da se nočejo
poravnati, zato je bilo izdanih 22 sklepov o
ustavitvi postopka.
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Mednarodne dejavnosti

Slovenska skupina SWIFT

Naše mednarodne dejavnosti so bile v letu
2012 osredotočene na Evropsko bančno federacijo (European Banking Federation, EBF)
in Evropski svet za plačila (European Payments Council, EPC).

Slovenska skupina SWIFT je nadaljevala
delo v smislu usmeritve, kot jo opredeljuje
strategija SWIFT2015. Njene dejavnosti so
obsegale razvoj obsega posredovanih sporočil, nove standarde, storitve direktorijev in
projekte LEI (Legal Entity Identifier), 3SKey
(SWIFT Secure Signature KEY) ter »poslovno
poznavanje«. V povezavi z novimi standardi
so bila osrednja vprašanja skupni stroški,
upoštevanje tržnih praks in vpliv uveljavitve
novih standardov. Poskušali smo ugotoviti,
koliko so novi standardi pomembni za naše
bančno okolje. Nadaljevanje te dejavnosti
bo ključno tudi v tem letu.

V Evropski bančni federaciji sodelujemo v izvršnem odboru, odboru za monetarne zadeve, odboru za finančne trge in od leta
2012 tudi v davčnem odboru, spremljamo pa
dejavnosti odbora za računovodstvo, odbora
za socialni dialog in odbora za komunikacije.
Bolj intenzivno je sodelovanje v Evropskem
plačilnem svetu, ki je nosilec dejavnosti v
okviru projekta SEPA. Zastopani smo v vseh
delovnih skupinah, s tem da se v letu 2012
nismo udeleževali sestankov delovne skupine
za mobilne plačilne kanale.
V preostalih povezavah – Leaseurope, International Chamber of Commerce (ICC) in
Commercial Crime Services (CCS) – je naše
sodelovanje omejeno na skupščine teh združenj in na nekatera tematska srečanja. Sodelovanja v okviru Balkanskega bančnega
foruma v letu 2012 ni bilo.
V mednarodne dejavnosti je vključen tudi naš
Izobraževalni center, in sicer v okviru mreže
EBTN (European Bank Training Network). Junija lani je Izobraževalni center organiziral tudi
mednarodno strokovno srečanje z naslovom
Finančno opismenjevanje v Sloveniji in EU.

V okviru projekta LEI so se posamezne dejavnosti zamaknile, predvsem zaradi zamude
pri izvedbi projekta T2S na ravni Evrosistema. Skupina SSS je dejavno sodelovala z
vsemi relevantnimi deležniki tega projekta v
okviru nacionalne podstrukture T2S (NUG,
MIG, uporabniška in implementacijska skupina). Največ dela je bilo pri opredelitvi univerzalnega standarda za identifikacijo
poslovnih subjektov ter ustreznega odziva na
zahteve domačih in globalnih regulatorjev.

Na področju svetovanja, izobraževanja in
podpore se je skupina v celoti prilagodila novemu načinu dela, ki v okviru projekta nastaja v SWIFT. Bančni skupnosti je bilo
predstavljeno in ponujeno »poslovno poznavanje« (SWIFT Business Intelligence) v smislu
sledenja transakcij ter razumevanja globalnih, regionalnih in domačih tržnih trendov
(Watch, Value Analyzer, Business Intelligence services). Predvidena reorganizacija
delovanja skupine SSS v letu 2012 ni bila izpeljana.
V okviru rednih dejavnosti sta se predsednik
skupine »Member« in predsednik skupine
»User« udeležila srečanja SIBOS2012. Sodelovali smo tudi na rednih sestankih avstrijske
(regionalne) skupine SWIFT in organizirali
redne sestanke uporabniške skupine SSS s
predstavniki SWIFT v Ljubljani. Glavne obravnavane teme so bile reorganizacija SWIFT,
statistika prometa, Alliance Connect, MT 202
COV, posodobitev E & I, pripravljenost na
prvo fazo DA (Distributed Architecture), alokacija delnic in izobraževanje.
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Članice Združenja

Ekipa Združenja

Banke in hranilnice

Lizinška podjetja

Abanka Vipa d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse 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.
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.
Sberbank 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.
KBM-Leasing d.o.o.
NLB Leasing d.o.o.
Porsche Leasing SLO d.o.o.
Probanka Leasing d.o.o.
Raiffeisen 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.
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

Bančni vestnik
Mag. Emil Lah,
odgovorni urednik Bančnega vestnika
Azra Beganović,
administratorka

Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti,
vodja Izobraževalnega centra
Mateja Lah Novosel,
strokovna sodelavka
Irena Lavrič,
strokovna sodelavka
Mojca Novak,
strokovna sodelavka
Bojan Butolen,
organizator
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