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SPO R O Č ILO NA MEST NIKA PREDSEDNIKA
NA DZO R NEGA SV ETA
Zaprosili so me, da kot namestnik predsednika nadzornega sveta
Združenja bank Slovenije zapišem nekaj uvodnih misli k poročilu Združenja za
leto 2013. Pokojni dosedanji predsednik nadzornega sveta gospod mag. Dušan
Drofenik je pustil Združenju neizbrisen pečat modrosti, preudarnosti, strokovnega razmišljanja in zanj značilnih umirjenosti in blagosti, kar je velikokrat
konstruktivno pripomoglo k uspešnejši obravnavi različnih tem na sejah nadzornega sveta. Hvaležni smo mu za vse, kar je dobrega storil za Združenje bank
Slovenije, in ga bomo ohranili v lepem spominu.
Nadzorni svet Združenja je v minulem letu obravnaval vrsto
pomembnih zadev, ki so v večji ali manjši meri vplivale na celoten bančni sektor.
Nemogoče jih je vse našteti v tem kratkem uvodu. Med najpomembnejše pa
prav gotovo sodijo aktualne razmere v bančnem okolju s poudarkom na testih
stresa posameznih bank ter priprava sprememb insolvenčne zakonodaje, ki naj
bi pripomogla k razdolževanju bančnega sistema. Večkrat smo obravnavali tudi
vprašanja, povezano s prenovo in nadgradnjo sistema SISBON.
Na področju socialnega partnerstva smo se v začetku leta 2013 s
sindikati dogovorili za novo tarifno prilogo za obdobje dveh let, konec leta pa
smo skupaj sprejeli tudi spremembe in dopolnitve panožne kolektivne pogodbe
za bančništvo.
Minulo leto je projekt SEPA v Sloveniji prešel v zaključno fazo, skladno
s tem je bila sprejeta odločitev o izstopu iz Evropskega plačilnega sveta.
Nekatere dejavnosti na tem področju se bodo kljub temu še nadaljevale.
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Izobraževalni center Združenja in Bančni vestnik sta sledila aktualnim
temam, intenzivirali smo delo na področju prestrukturiranja, odbori in delovne
skupine Združenja so poglobljeno obravnavali zadeve in vprašanja s svojih
področij.
Naj končam s projektom Vse o banki – v letu 2013 so zaživele nove
spletne strani z vrsto koristnih informacij za naše komitente, prav tako je bila
pripravljena brošura, ki si jo lahko potrošniki in vsi zainteresirani ogledajo na
spletni strani Združenja.
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Delovanje Združenja bank Slovenije v lanskem letu ni bilo enostavno,
ocenjujem pa, da smo bili uspešen sogovornik pristojnim institucijam ter da je
Združenje s svojo aktivnostjo pripomoglo k izboljšanju podobe bank v javnosti.
Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujem vsem članom nadzornega sveta
in njihovim namestnikom, posebej pa direktorju Združenja gospodu dr. Francetu
Arharju in vsem zaposlenim Združenja, ki so vsi skupaj zaslužni za odlično delo
te organizacije in krepitev njenega ugleda.
Aleš Hauc

Namestnik predsednika nadzornega sveta Združenja bank Slovenije
in predsednik uprave Nove KBM d.d.
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UVO D

Bančno posredništvo se je tudi v minulem letu spopadalo z
nadaljevanjem gospodarske krize, kar je imelo negativen vpliv na sam obseg
poslovanja kot tudi na rezultat v bilanci uspeha. Bilančna vsota bančnega
sistema se je skrčila za več kot 11 odstotkov, na drugi strani pa se je izguba v
bilanci uspeha povzpela prek tri milijarde evrov ali, podrobneje, za več kot 18
odstotkov so se zmanjšali neto obrestni prihodki, za več kot 40 odstotkov so bili
manjši neobrestni prihodki in tako je bruto dohodek doživel skoraj 30-odstotni
upad.
Razlog za taka gibanja so bili predvsem naslednji dejavniki:
- Nadaljnje poslabševanje bančne aktive, predvsem pri financiranju
nebančnega sektorja (podjetij in prebivalstva). Kljub velikim naporom, ki so ga v
izboljšanje razmer vlagale Vlada RS, Banka Slovenije in banke skupaj z dolžniki
in lastniki, še ni zaznati želenih rezultatov, kajti veliko prezadolženih podjetij bi
najprej potrebovalo lastniški kapital in šele nato tudi dodatne kredite, predvsem
pa odgovorne lastnike. Spodbudno je, da se je hkrati s procesom sanacije bank
začel prenos terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank in, na drugi strani,
da tudi v podjetjih vse bolj prodira spoznanje, da je odvisnost od upnikov
prevelika, zaradi česar se je treba pri nepotrebnem premoženju dezinvestirati
in hkrati poiskati strateške partnerje, ki so pripravljeni vstopiti v solastništvo,
predvsem v podjetjih, katerih izdelki dosegajo dobre rezultate v mednarodni
konkurenci. Pozitivna je krepitev zavedanja, da ne moremo pričakovati nove
gospodarske rasti brez novih investicij, temelječih na obeh oblikah kapitala,
lastniškem in dolžniškem, kar bi omogočilo tudi zmanjšanje proračunskega
deficita. Banke se na drugi strani zavedajo, da je kritika »kreditnega krča«
neutemeljena, kajti banke so same zainteresirane za nove kreditne aranžmaje,
vendar pod spremenjenimi pogoji, ki so posledica novih »terms of trade« na
domačem in zunanjih trgih, torej, zaupanja vredni kredibilni pogodbeni partnerji
imajo v bankah vedno dostop do novih možnosti financiranja.
6

- Iskanje novih rešitev za dolžnike je bilo v lanskem letu na eni strani
podprto s spremenjeno insolvenčno zakonodajo, na drugi strani pa tudi z
dodatnimi napori in spoznanji bank, ki kot upnice sodelujejo v tem procesu.
Priporočila Banke Slovenije kot tudi njena aktivna vloga pri tem dajejo kljub
različnim težavam nove pozitivne rezultate in spoznanja ter ponujajo najboljšo
in najhitrejšo pot do novih rešitev. Želimo si, da bi pogodbeno reševanje stiske
dolžnikov dobilo še večji pomen in doživelo razumevanje pri vseh udeležencih,
kajti sodne poti so dolge in večkrat tudi negotove.
- Odvisnost od medbančnega financiranja se je nadalje zmanjševala,
ne le na domačem, temveč tudi na mednarodnem trgu. To dejstvo je še posebej
pomembno za domači bančni sistem, kajti domačih primarnih virov, kljub visoki
stopnji nacionalnega varčevanja, za nadaljnje financiranje gospodarske rasti in
s tem dohitevanje Evropske unije ni dovolj.
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- K temu moramo dodati tudi ugotovitev, da se je zaradi povečanega
nezaupanja varčevalcev, povezanega z nekaterimi dogodki doma in v tujini,
varčevanje prebivalcev prvič po dolgoletni rasti zmanjšalo, zaradi česar bo
treba v prihodnje prav temu nameniti dodatno skrb in pozornost, ne le v bankah,
temveč v širši skupnosti. Zaupanje je temelj vsakega pogodbenega razmerja,
šele potem se takemu razmerju lahko dodajajo drugi atributi.
- Nastajanje »evropske bančne unije« kot tudi oblikovanje dodatne
regulacije je in bo tudi v prihodnje pomembno vplivalo na delovanje celotnega
bančnega sistema v Sloveniji. Opravljanje testov kontrole kakovosti premoženja
kot tudi testov vzdržljivosti prinaša v bančno prakso novo dimenzijo in vrsto
vprašanj, kar se bo na koncu pokazalo tudi v konkurenčnem položaju posamezne
banke. Želimo si, da v tem segmentu ne bi prehitevali Evrope, če to ni potrebno
in če se tudi v Evropi še iščejo primerne rešitve, ki bi lahko bile uporabljive
v vseh državah. Upamo, da bo »nadnacionalna supervizija« pod vodstvom
Evropske centralne banke pripomogla k enotnejšim merilom in standardom
dnevne prakse pri enaki regulativi za vse.
- Politika poceni denarja, ki jo narekuje Evropska centralna banka in je
dobrodošla podpora celotnemu gospodarstvu, ima neposreden vpliv na gibljivo
obrestno mero EURIBOR in hkrati na domačo poslovno prakso, ki to obrestno
mero večinsko uporablja, v takih razmerah pa to negativno vpliva na bančno
bilanco uspeha, predvsem pri vseh poslih dolgoročnega značaja. Glede na
taka gibanja in velike spremembe, ki smo jim bili priče prav v kriznem času, bi
kazalo razmisliti o spreminjanju slednje in tudi pri aktivnih poslih začeti uvajati
»obrestni nominalizem«, opremljen z ustreznimi pogodbenimi klavzulami, ki bi
pogodbenika varovale v primeru velikih sprememb na trgu.
Še bi lahko naštevali vzroke in dejavnike, ki so zaznamovali preteklo
leto, vendar to ni potrebno, kajti delo, ki so ga na različnih tematskih področjih
opravili številni odbori, ki delujejo v okviru Združenja bank Slovenije, kot tudi
sam nadzorni svet Združenja, je znano in obsežno ter pretežno predstavljeno v
tem poročilu.
Dovolite mi, da se vam vsem, ki ste temu dali svoj osebni prispevek in
vložili osebni napor, iskreno zahvalim, enako pa tudi sodelavcem, v upanju, da
se bosta zaupanje in sodelovanje še krepili, da bi tako vsi skupaj dosegali cilje,
ki si jih letno in dolgoročno zastavljamo.
Končno gre moja posebna zahvala pokojnemu predsedniku nadzornega
sveta Združenja, mag. Dušanu Drofeniku, ki bo s svojim delovanjem in držo
ostal svetal zgled vsem nam kot tudi širši domači in tuji poslovni javnosti.
Dr. France Arhar
Direktor Združenja bank Slovenije
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NA DZO R NI SV ET ZD RUŽ ENJA BANK SL OVENIJE 1

Predsednik
mag. Dušan Drofenik, Banka Celje d.d.
Namestnika predsednika
Aleš Hauc, Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Stefan Vavti, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Člani
dr. Heribert Fernau, 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.
mag. Gvido Jemenšek, namestnik, Raiffeisen Banka d.d.
Mitja Otorepec, Summit Leasing Slovenija d.o.o.
Robert Senica, 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.
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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.
Miran Vičič, Nova Ljubljanska banka d.d.
Igor Žibrik, Nova Kreditna banka Maribor d.d.
1

Sestava na dan 31. 12. 2013.
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NEKATER I PO DATKI ZA SL OVENSKO
MA KR O EKO NO MSKO OKOL JE IN BANČNI SEK T OR

Makroekonomski podatki za Slovenijo

2012
-3,3
Realna rast BDP (v %)
2,7
Letna rast cen, inflacija v letu (v %)
2,6
Povprečna letna inflacija (v %)
1.013
Presežek države v transakcijah s tujino (v mio EUR)
1.414 oz. 4,0 % BDP
Primanjkljaj države (v mio EUR)
19.204 oz. 54,4 % BDP
Dolg države (v mio EUR)

2013
2,1
0,7
1,8
1.889
5.178 oz. 14,7 % BDP
25.307 oz. 71,7 % BDP

Vir: Surs

Podatki za slovenski bančni sektor
Bilančna vsota
Kapital
Posojila
Obveznosti do bank
Obveznosti do nebančnega sektorja
Čiste obresti
Bruto dohodek
Operativni stroški
Izguba pred obdavčitvijo

2012
(v mio EUR)
46.119
3.731
35.498
10.698
23.856
886
1.565
742
776

2013
(v mio EUR)
40.979
3.905
29.776
7.729
22.550
730
1.105
712
3.218

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, Banka Slovenije, februar 2014

Število zaposlenih v bančnem sektorju

2012
11.488

2013
11.201

Vir: Poročila članic ZBS
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A KTIV NO STI ZDR UŽENJA V L ET U 2 013

Ekonomika ban č nega poslovanja
Na področju ekonomike bančnega poslovanja, ki vključuje računovodstvo z davki
in poročanjem, upravljanje tveganj in notranjo revizijo, je bilo skozi vse leto
2013 najbolj izrazito tvorno sodelovanje z Banko Slovenije. To je bilo namenjeno
zlasti uvajanju novih enotnih tehničnih standardov EBA v poročevalski okvir,
oblikovanju nacionalnih pravnih podlag za prenos nove bančne zakonodaje
EU ter predhodnemu usklajevanju makroekonomskih predpostavk za namen
različnih scenarijev izvedbe nacionalnih bančnih testov stresa.
Sodelovanje z ministrstvom za finance so zaznamovale predvsem naslednje
dejavnosti: naše delovanje za prikaz neprimernosti uvedbe davka na finančne
transakcije, posredovanje pripomb in komentarjev k novemu Zakonu o davku na
nepremičnine in usklajevanje tolmačenja davčne obravnave pri odpisu bančnih
terjatev in pri obdavčitvi finančnih storitev, ki je bila uvedena v letu 2013.
Intenzivna je bila tudi izmenjava strokovnih stališč z ministrstvom za finance
ob pripravi vsebine dvostranskega meddržavnega sporazuma med RS in
ZDA v zvezi z davčnim poročanjem po zahtevah FATCA. Prvi vmesni cilj tega
sodelovanja je bilo uspešno parafiranje besedila omenjenega sporazuma, kar
se je zgodilo januarja 2014.
Na področju upravljanja tveganj je intenzivno večmesečno delo privedlo do
oblikovanja dokončnega besedila Smernic za upravljanje tveganj v bankah, ki
jih je nadzorni svet Združenja potrdil na svoji septembrski seji.
Na področju notranje revizije se je nadaljevalo delo pri nadgradnji sistema
indikatorjev in znamenj prevar v različnih segmentih bančnega poslovanja, ki
službam za notranjo revizijo v bankah služijo kot priporočilo pri tekočem delu.
10

Odbor za računovodstvo
Člani odbora so vse leto dejavno spremljali novosti pri pripravi nove
evropske bančne zakonodaje (CRD IV – Capital Requirements Directive in CRR –
Capital Requirements Regulation) s poudarkom na obravnavi nerešenih vprašanj
v zvezi s poročanjem in poročevalskimi standardi (ITS – Internal Technical
Standards). Ker bodo zahteve CRD IV v slovenski pravni red uvedene z novim
Zakonom o bančništvu (ZBan-2), so člani odbora na povabilo strokovnih služb
Banke Slovenije doslej sodelovali pri pripravi poglavja o poslovnih knjigah in
letnem poročilu.
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Tekoče reševanje računovodskih vprašanj pri bankah je bila še naprej glavna
naloga odbora, pri čemer so člani bodisi na sejah bodisi korespondenčno
izmenjavali strokovna stališča in izkušnje dobre prakse. V zvezi z evidentiranjem
poslovnih dogodkov po MSRP so bila med drugim obravnavana tudi vprašanja o
diskreciji nacionalnega nadzornika za izračun kapitala pri terjatvah za odložene
davke, o konsolidaciji kapitalskih naložb zaradi unovčenja zavarovanj ter v
zvezi z definicijo nedonosnih izpostavljenosti.
Čeprav je v začetku leta 2013 kazalo, da se bliža sprejetje končnih osnutkov
standarda MSRP 9, pa se je v nadaljevanju leta postopek upočasnil. Evropska
komisija je napovedala, da bo potrjevanje standarda potekalo na ravni celote in
ne po posameznih delih (klasifikacija in merjenje, oslabitve, hedge accounting).
Termin predvidene delavnice se je zato na pobudo članov odbora pomaknil v
pomlad leta 2014. Tudi matrični poročevalski paket Banke Slovenije je bil zaradi
tega v prvi fazi prilagojen na podlagi že znanih zahtev poročanja EBA, medtem
ko bo prilagoditev spremembeam MSRP vpeljana kasneje.
Odbor je obravnaval tudi spremembo Navodil Banke Slovenije za poročanje
monetarnih finančnih institucij, ki je začela veljati z dnem 1. januar 2014 in s
katero se uvajajo nove šifre sektorjev dejavnosti iz ESA 2010 (European System
of National and Regional Accounts).
Člani skupine za poročanje so tudi v drugem letu svojega delovanja sledili
osnovni nalogi, torej zagotoviti učinkovito uveljavljanje novih tehničnih
standardov EBA ITS. Pri tem je bila zaradi vpliva na različna poslovna področja
v bankah potrebna širša koordinacija z odborom za računovodstvo in odborom
za tveganja ter mešano skupino za likvidnost.
V sodelovanju z Banko Slovenije je bilo organiziranih tudi nekaj operativnih
sestankov po posameznih področjih poročanja, z namenom razčistiti vprašanja
zaradi nepopolne izvedbene dokumentacije EBA, velikega obsega sočasno
uvedenih sprememb ter nujnih ročnih pregledov obstoječe dokumentacije
oziroma dopolnjevanja obstoječih elektronskih evidenc.
Zelo intenzivno je bilo tudi delo v skupini za davke. Njeni člani so se
prvenstveno posvečali spremembam davčne zakonodaje (Zakon o dohodnini,
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o davčnem postopku, Zakon
o davku na finančne storitve, zvišanje stopenj davka na dodano vrednost – DDV
ter zahteve novega Zakona o davku na nepremičnine).
V okviru sodelovanja z Davčno upravo RS se je nadaljevala izdelava popisa
notranjih kontrol DDV (knjiga prejetih in izdanih računov ter dopolnitve gradiv,
posredovanih v letih 2011 in 2012, zaradi naknadnih sprememb zakonodaje in
pojasnil davčnih oblasti, upoštevanje prometa EU pri izračunu odbitnega deleža
DDV, vodenje ločenih evidenc za DDV) in davka od dohodkov pravnih oseb –
DDPO (davčna obravnava odpisov, davčni odtegljaj od obresti v tujini …).
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V prvi polovici leta 2013 se je z ministrstvom za finance ponovno okrepila
izmenjava stališč in informacij v zvezi z evropskim mehanizmom »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 sprotna vprašanja bank s
področja davkov.
Pred dvema letoma ustanovljena mešana skupina za FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) je v letu 2013 redno sodelovala s strokovnimi
službami ministrstva za finance pri pripravi strokovnih podlag za besedilo
predloga sporazuma in predvsem glede vsebine aneksa k sporazumu. Rezultat
dosedanjega uspešnega sodelovanja je nedavno obojestransko parafiranje
sporazuma na strani ZDA in RS, s čimer se končuje faza aktivnih pogajanj za
sklenitev sporazuma. V nadaljevanju postopka bo sporazum obravnavala Vlada
RS, po uradnem podpisu sporazuma pa se začne postopek njegove ratifikacije
v državnem zboru.
Odbor za upravljanje tveganj
Člani odbora so končali večmesečno poglobljeno delo pri pripravi
Smernic upravljanja tveganj. Dokument je nadzorni svet Združenja potrdil na
svoji jesenski seji in ga kot učinkovit nabor ukrepov dobre prakse upravljanja
raznovrstnih tveganj pri opravljanju bančnih storitev priporočil v uporabo vsem
vodstvom bank.
Ena od pomembnih nalog odbora je vsako leto tudi priprava programskega dela
tradicionalnega letnega posveta o upravljanju tveganj v bankah.
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V okviru odbora uspešno delujeta tudi dve delovni skupini. Člani mešane skupine
za likvidnost, katere delo se navezuje na področji odbora za upravljanje tveganj
in odbora za zakladništvo, so spremljali nove zahteve Banke Slovenije pri
poročanju količnikov likvidnosti. Sodelovali so pri usklajevanju spremenjenega
Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije,
ki ga bo treba pri poročanju prvič upoštevati v drugem četrtletju leta 2014.
Prav tako je bilo intenzivno sodelovanje s strokovnimi službami Banke Slovenije
glede predlaganega ukrepa za uravnavanje razmerja med bruto krediti in
vlogami nebančnega sektorja, o morebitni uvedbi katerega ima bančni sektor
tehtne pomisleke.
Skupina za kreditna zavarovanja je med drugim spremljala dejavnosti bank
na področju vrednotenja stanovanjskih nepremičnin po sklepu Banke Slovenije
iz decembra 2012. V okviru ocene kakovosti dela sodnih cenilcev in ocenjevalcev
vrednosti nepremičnin si je prizadevala za poenotenje zahtev bank tako glede
vsebine, oblike kot tudi drugih parametrov cenitve.
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Odbor za notranjo revizijo
Glavne aktivnosti odbora so bile v letu 2013 namenjene strokovni
pripravi in organizaciji tradicionalnega letnega posveta notranjih revizorjev v
bankah. Člani odbora so popisali okvir številnih notranjerevizijskih pregledov,
ki jih zahteva regulator, in nerešena vprašanja obravnavali na posebnem
tematskem sestanku skupaj s predstavniki Banke Slovenije.
Pri pripravi vsebine letnega posveta so bile v ospredju pričakovane spremembe
v novi bančni zakonodaji (s katero bo v prvem četrtletju 2014 v prenovljeni
Zakon o bančništvu (ZBan-2) prenesena nova direktiva) in spremembe, ki se
pričakujejo v izvajanju evropskega nadzora po uveljavitvi Single Supervisory
Mechanism – SSM.
Posvet je bil namenjen predstavitvi novih zahtev v revizorski stroki, aktualni
mednarodni problematiki ter izmenjavi izkušenj pri revidiranju različnih
vrst operativnih tveganj. V sodelovanju s predstavniki skupine za skladnost
poslovanja je bil obravnavan pristop za povečanje učinkovitosti upravljanja
tveganja prevar. Člani odbora za notranjo revizijo so s prispevkom nastopili tudi
na posvetu odbora za poslovanje s prebivalstvom in odbora za preprečevanje
pranja denarja.

Denarni in kapitalski trgi
Odbor za zakladništvo
Osrednja tema vseh šestih sej odbora za zakladništvo v letu 2013 so
bile razprave oziroma izmenjava informacij v zvezi s spremembami regulative,
v zvezi z monetarno politiko in zadolževanjem države. Predstavniki Banke
Slovenije so predstavili postopke uvajanja internega bonitetnega sistema Banke
Slovenije (ICAS BS) in dodatnih primernih bančnih posojil (ACC) ter postopke
v primeru črpanja posojila v skrajni sili (ELA), status direktive CRD IV oziroma
uredbe CRR, aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo enotnega bančnega nadzora
pri Evropski centralni banki, uvajanje novega poročila o tokovih likvidnosti ter
podali razpoložljive informacije o poteku oblikovanja in delovanju Družbe za
upravljanje terjatev bank (DUTB), poteku stresnih testov in pregledih aktive
ter posledično o ukrepih države in centralne banke (na primer nadzorovana
likvidacija dveh bank, dokapitalizacije, »bail-in« določenih upnikov bank, prenosi
terjatev …). Predstavnik direktorata za zakladništvo v okviru ministrstva
za finance je na sejah sproti predstavljal načrtovano politiko države glede
depozitov v bankah in načrtovane izdaje državnih vrednostnih papirjev.
Odbor za zakladništvo je dajal pobude Banki Slovenije pri uvajanju novega
poročila o tokovih likvidnosti, ki stopi v veljavo s 1. aprilom 2014. Prav tako
je oblikoval pobude za dopolnitev sklepa o likvidnostni lestvici z omejevanjem
razmerja med bruto krediti in vlogami nebančnega sektorja (GLTDF). Na Banko
Slovenije so bili naslovljeni tudi komentarji k ukrepu omejevanja pasivnih
obrestnih mer ter dopis o vplivu bonitetne ocene Slovenije na slovenski bančni
sistem.
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Odbor je v začetku leta predstavnikom ministrstva za finance dal pobudo za
ponovno uvedbo državnega poroštva za finančne institucije v Sloveniji po vzoru
iz leta 2008/09, vendar odziva ni bilo. Redno je spremljal tudi aktivnosti glede
morebitne uvedbe davka na finančne transakcije v Sloveniji, predvsem z vidika
negativnega vpliva na kapitalski trg, obenem pa so člani odbora na podlagi
sestanka na ministrstvu za finance o ukrepih za oživitev kapitalskega trga v
Sloveniji pripravili določene predloge, do katerih pa se ministrstvo za finance
še ni opredelilo.
V letu 2013 se je končal projekt priprave okvirne pogodbe za izvedene
finančne instrumente, skupaj s pripadajočim pravnim mnenjem, pri katerem je
sodelovalo 10 bank članic odbora. V začetku novembra je bila podana pobuda za
pripravo pravnega mnenja o izvršljivosti pogodbe CSA v slovenskem pravnem
redu, dejanska izvedba pa je načrtovana za leto 2014. Hkrati so na skrbnika
za Slovenijo pri organizaciji ISDA naslovili prošnjo, naj ISDA čim prej uvrsti na
seznam aktivnosti za pripravo Collateral Opinion za Slovenijo.
Člani odbora so bili vključeni tudi v delo mešane delovne skupine za uveljavitev
zahtev uredbe EMIR, ustanovljene v začetku leta 2013, sodelovali pa so tudi pri
pripravi programa posveta zakladnikov in zalednih/skrbniških služb, ki je bil v
letu 2013 prvič organiziran kot združen posvet obeh področij.
Odbor za zaledna in skrbniška vprašanja
Seje odbora so bile večinoma namenjene informiranju članov o
dejavnostih delovne skupine za skrbniška vprašanja po ZISDU-2, poročilom
o integraciji finančnih trgov v EU, v okviru katerih so bile predstavljene
aktivnosti nacionalne uporabniške skupine Target 2 Securities (T2S NUG),
aktivnosti skupine za harmonizacijo (MIG) ter aktivnosti delovne skupine za
implementacijo EMIR (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih
nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov).
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Delovna skupina za skrbniška vprašanja po ZISDU-2 je obravnavala vprašanja
o ravnanju skrbnikov do uveljavitve podzakonskih aktov na podlagi ZPIZ-2 ter
s tem povezano problematiko poročanja, v dopisu Agenciji za trg vrednostnih
papirjev poudarila problematiko vrednotenja finančnih instrumentov ter
začela dejavnosti za opredelitev potrebnega nabora znanj za kadre s področja
skrbništva.
Predstavniki Združenja v T2S NUG so že v začetku leta opozorili, da je uveljavitev
T2S odvisna predvsem od zakonodajnih sprememb. Zato je Banka Slovenije na
podlagi ocene o opravljenih aktivnostih dodatno presodila, da je nujno pospešiti
aktivnosti procesa T2S za izpolnitev standardov za korporativna dejanja, in v
ta namen sklicala sestanek vseh deležnikov. Na podlagi sklepov sestanka je
bila ustanovljena medresorska delovna skupina pri ministrstvu za finance z
nalogo, da pripravi potrebne zakonodajne spremembe. Problematiko uvajanja
standardov za korporativna dejanja v slovensko okolje v kontekstu priprav na
vključitev v T2S je obravnaval tudi odbor in Banki Slovenije posredoval predloge
za izboljšanje učinkovitosti vodenja aktivnosti na področju T2S.
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Na sestankih T2S NUG je bil prav tako v ospredju negativni vpliv predvidene
uvedbe davka na finančne transakcije (FTT) v Sloveniji, v okviru mešane delovne
skupine za FTT pa je bila pripravljena ocena učinkov uvedbe davka na finančne
transakcije na slovensko bančno industrijo.
Odbor je na svojih sejah obravnaval tudi informacije v zvezi s pripravo
sporazuma in obeh aneksov FATCA ter bil prek predstavnika davčne skupine
v okviru Združenja članov borze vrednostnih papirjev seznanjen z davčnimi
novostmi in problematiko davčnega poročanja o poslovanju z vrednostnimi
papirji.
Predstavnik odbora se je udeležil tudi več srečanj delovne skupine za posttrading v okviru Evropske bančne federacije ter članom odbora posredoval
pomembne informacije in gradiva v zvezi z regulatornimi spremembami na tem
področju.
Odbor je sodeloval pri delu mešane delovne skupine za implementacijo
zahtev EMIR, ki je v letu 2013 na osmih sestankih obravnavala nove
informacije o glavnih zahtevah uredbe EMIR (obveznost kliringa, poročanja in
vpeljave tehnik zmanjševanja tveganja) in skupaj reševala odprta vprašanja
pri posameznih zahtevah. V sklopu dejavnosti skupine je bila organizirana tudi
predstavitev delovanja klirinške hiše (LCH.Clearnet) in storitev klirinškega člana
(Bayern LB). Skupina je na Agencijo za trg vrednostnih papirjev poslala več
dopisov v zvezi z nerešenimi vprašanji (nejasnosti pri zahtevah uredbe EMIR in
časovnici za poročanje o poslih ter pripombe k spremembam Tarife o taksah in
nadomestilih), zaradi nejasnosti o regulatorju, pristojnem za področje EMIR, pa
je skupina dopis v zvezi z določitvijo pristojnega organa za izvajanje nadzora in
poročanja bank in hranilnic v skladu z zahtevami uredbe EMIR poslala tako na
Banko Slovenije kot na agencijo.

Poslovanje s prebivalstvom
V začetku leta je bil v okviru tega področja prenovljen dokument Pravila in
postopki za zamenjavo banke (informacije za stranke).
Odbor je obravnaval tudi odpiranje osebnih računov za poslovne namene in
s tem povezano problematiko ustreznega poročanja državnim in nadzornim
organom. V sodelovanju z odborom za plačilni promet in delovno skupino za
navodilo pri izvršbi se je vključeval tudi v iskanje možnih rešitev za vzpostavitev
posebnega »socialnega računa« za prejemnike denarne socialne pomoči, ki bi
bil izvzet iz izvršbe. Obravnaval pa je tudi primere neobičajnega poslovanja,
ki se pojavlja v bankah (predvsem poslovanje staršev prek otroškega računa).
Delo je nadaljevala tudi delovna skupina za finančno izobraževanje bančnih
komitentov, ki je pregledala in dopolnila že pripravljena gradiva. Na dan
varčevanja je za ta namen pripravljen spletni portal tudi javno zaživel. Na novo
je bila ustanovljena delovna skupina za splošne pogoje pri odpiranju osebnih
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računov, ki je pripravila rešitev za predložitev splošnih pogojev poslovanja
komitentom v elektronski obliki.
V začetku leta smo prenovili obvestilo za občane o jamstvu za vloge v bankah
in hranilnicah.
Podobno kot v prejšnjih letih so se banke tudi tokrat pred koncem leta dogovorile
za enotni poslovni čas pred prazniki v mesecu decembru.
Odbor za kartično poslovanje
Odbor za kartično poslovanje se je v letu 2013 sestal na petih rednih
sejah in skupaj z delovnimi skupinami in forumi, ki delujejo v okviru odbora,
izpeljal vse za to leto načrtovane naloge. Dodatno je bil v okviru odbora v
sodelovanju z Izobraževalni centrom Združenja organiziran dvodnevni posvet o
kartičnem poslovanju, ki je bil zelo uspešen, tako da smo sprejeli odločitev, da
postane tradicionalen.
V okviru odbora je bil sprejet poslovnik o delu foruma principalov, ki ga sestavlja
sedem bank, udeleženk sistema Multilateralni kliring MasterCard. Forum
principalov je bil imenovan za skrbnika Pravil delovanja sistema Poravnava
Multilateralnega kliringa MasterCard in je spremljal dejavnosti v zvezi s
pridobitvijo ustrezne licence Banke Slovenije. Vsi pogoji za pridobitev licence
so bili do decembra 2013 izpolnjeni.
Dopolnjen je bil poslovnik za delo odbora za kartično poslovanje.
Odbor je potrdil analize, ugotovitve in predloge ukrepov v zvezi s plačilnim
sistemom Poravnava bankomatov za leto 2012, katerega upravljavec je družba
Bankart d.o.o., in s tem v zvezi sprejel ustrezne sklepe.
Odbor je spremljal statistična poročila o stanju na področju kartic v Sloveniji,
vključno s stanjem implementacije EMV, kar je četrtletno zagotavljala Banka
Slovenije.
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Delovna skupina za priporočila BA, POS in kartičnega poslovanja je pripravila
dokumenta Postopkovnik za ravnanje bank v primeru suma zlorab na bančnih
avtomatih in običajnih prodajnih mestih in Priporočila o varnostnih standardih
na področju kartičnega poslovanja. Priloga k postopkovniku je Seznam
kontaktnih oseb za medsebojno obveščanje o zlorabah na BA in POS, ki se
je redno posodabljal. Zgledno je bilo tudi sodelovanje s policijo na področju
zlorab, tako kot v prejšnjih letih.
Vodja delovne skupine za kartice, ki je bil predstavnik Združenja pri Evropskem
plačilnem svetu (EPC), je odbor redno obveščal o dejavnostih na kartičnem
področju v EU, posebej o pripravi standardov za tako imenovano tretjo
kartično shemo (Volume), ki so bili objavljeni v januarju 2014 in so prva verzija
za konkretno implementacijo sheme. Odbor je sodeloval pri pripravi tega
dokumenta s posredovanjem svojih komentarjev in predlogov.
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Tudi vodja delovne skupine za m-plačila je bil predstavnik Združenja pri
Evropskem plačilnem svetu (EPC) in prek njega se je odbor seznanjal z
dogajanjem na hitro razvijajočem se področju mobilnih plačil.
Varnostni forum, ki deluje v okviru odbora, je bil, tako kot vsako leto, vključen
v pripravo navodil za ravnanje s karticami, ki se pred dopustniško sezono
posodobijo in objavijo za javnost.
Delovna skupina za varno poslovanje bank
Skupina je na svojih sestankih redno obravnavala kriminalna dejanja
(rope, napade na bankomate, goljufije …). Glavni del njenih dejavnosti je
usmerjen v naloge preventivne zaščite, kar neposredno zmanjšuje možnost
škodnih dogodkov. Skupina je obravnavala tudi druga aktualna vprašanja
(sodelovanje s Telekomom Slovenije pri izboljšavah sistema za prenos alarmnih
signalov – infranet).
Za Evropsko bančno federacijo smo tudi letos izvedli anketo o ropih in drugih
škodnih dogodkih.
Delovna skupina je v sodelovanju z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega
varovanja začela oblikovati izhodišča za smernice pregleda izvajalcev zasebnega
varovanja v bankah.

Prepreč evanje pranja denarja
Odbor za preprečevanje pranja denarja je obravnaval vrsto aktualnih zadev,
kot so neobičajno poslovanje, medbančna razmerja, posredovanje podatka
o namenu transakcije med bankami, identifikacija stečajnih upraviteljev,
omejevalni ukrepi, izpostavljenost bančnih delavcev in pooblaščencev pri sodnih
obravnavah pranja denarja, in v zvezi s tem pripravil pobudo za spremembo
zakonodaje, Uradu za preprečevanje pranja denarja (UPPD) pa podal pobudo za
spremembo obrazcev za poročanje. Sprejeta je bila tudi odločitev, da izdelamo
brošuro o preprečevanju pranja denarja, namenjeno informiranju strank. Za ta
namen je odbor imenoval novo delovno skupino.
Banka Slovenije je pristopila k prenovi Smernic BS v zvezi s preprečevanjem
pranja denarja, pri čemer je sodeloval tudi odbor. Prenovljeno je bilo poglavje
Analiza tveganosti. Ustanovljena je bila tudi nova delovna skupina za dopolnitve
dokumenta Priporočila za računalniško podporo spremljanja neobičajnega
poslovanja, ki se je pri prenovi indikatorjev podpore spremljanja poslovanja
povezala tudi z Banko Slovenije. Na pobudo Urada za preprečevanje pranja
denarja sta odbor in delovna skupina za medbančna razmerja začela oblikovati
predloge za dopolnitve in spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja.
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Poslovanje s podjetji
Na področju poslovanja s podjetji je bilo težišče delovanja usmerjeno na
problematiko razdolževanja podjetij in sprejemanje sprememb insolvenčne
zakonodaje. V zvezi z razdolževanjem podjetij pri finančnih institucijah in
upravljanju slabih naložb so različni deležniki prispevali veliko idej, vladni
predstavniki pa so nakazali vsaj dve smeri reševanja zadev. Oblikovani so bili
splošni kakor tudi specialni predlogi za insolvenčno in izvršilno zakonodajo, ki
naj bi upnikom dali večji vpliv v insolvenčnih postopkih in jim omogočili boljše
poplačilo. Vladni predlogi so šli najprej v smer »debt to equity swap«, nato pa se je
smer videnja rešitev obrnila, tako da se je končna zakonska rešitev osredotočila
na podaljševanje rokov in zmanjševanje terjatev, predvsem finančnih institucij.
Del zakonodaje (ZFPPIPP-E) je bil sprejet in objavljen že v prvi polovici leta
2013. O drugem delu, ki je imel najprej delovni naslov Sistemska razdolžitev,
je intenzivna usklajevalna obravnava z različnimi deležniki potekala vzporedno
in se je pravnotehnično končala z osnutkom Zakona o sistemski razdolžitvi.
Zaradi pomislekov v strokovni in interesni javnosti glede (ne)kompatibilnosti z
obstoječo insolvenčno zakonodajo se je zadeva zaključila kot novela ZFPPIPPF, ki je začela veljati sredi decembra 2013. Osnutek pod naslovom Zakon o
sistemski razdolžitvi je bil pisan razumljivo in s konsenzom, ko pa je bila
sprejeta odločitev, da zakon izide kot novela ZFPPIPP-F, se je pisanje nadaljevalo
v naglici in v ozkem krogu, kjer je bilo Združenje vključeno (pre)pozno in nato
tudi njegove pripombe, predvsem v smislu poenostavitve in sledenja logiki
procesa prestrukturiranja terjatev, večinoma niso bile upoštevane. Tudi zato,
ker so se spet vpeljevale nekatere originalne slovenske rešitve, tuje pa samo
polovično, na kar so sproti opozarjali tudi tuji svetovalci, poleg tega, da je zakon
pravnotehnično napisan zelo zapleteno, ocenjujemo, da bo to povzročalo veliko
težav v praksi. In to bo predvidoma tudi glavna problematika, s katero se bo
ukvarjal odbor za podjetja in rekonstrukcije.

Pla č ilni promet in projekt SEPA
18

Odbor za plačilni promet kot Nacionalni odbor za implementacijo SEPA je na
svojih rednih in korespondenčnih sejah obravnaval večinoma zadeve, povezane
s SEPA. Na podlagi obravnave določil Uredbe (EU) št. 260/2012 o uvajanju
tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve
v evrih so bila v okviru delovnih skupin za kreditna plačila SEPA in direktne
obremenitve SEPA pripravljena vprašanja v zvezi z izvajanjem teh določil in
poslana v tolmačenje Banki Slovenije. Na Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje – ZPIZ je bila posredovana pobuda za uskladitev pošiljanja
podatkov o potrošniških kreditih z Uredbo (EU) št. 260/2012 v smislu uporabe
predpisanega standarda ISO 20022 XML, štiri banke članice delovne skupine za
kreditna plačila SEPA pa tvorijo ad hoc skupino za testiranja z ZPIZ.
Na podlagi ugotovitev odbora, da so banke dolžne različnim državnim
organom na njihove zahteve posredovati podatke o plačilnih transakcijah, je
bila ustanovljena delovna skupina za poročanje podatkov plačilnega prometa
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državnim organom, ki je v sodelovanju z Davčno upravo RS začela pripravljati
protokol za izmenjavo podatkov.
S potrditvijo dokumenta Procesiranje pokojnin prek plačilnega sistema SEPA
Interna Kreditna Plačila (SEPA IKP) so se končale aktivnosti delovne skupine
za migracijo pokojnin, v okviru delovne skupine za kreditna plačila SEPA pa je
bila ustanovljena skupina za pripravo protokola aktivnosti izmenjave plačilnih
nalogov med udeleženkami v primeru izrednih okoliščin za SEPA IKP, predvsem
zaradi ugotovitve, da je SEPA IKP sistemsko pomemben plačilni sistem in da bi
se v izrednih okoliščinah lahko zagotovil alternativni način izplačila pokojnin.
Delovna skupina za kreditna plačila SEPA je poleg izvajanja določil Uredbe
(EU) št. 260/2012 obravnavala tudi pravila delovanja za shemo SCT v.7 z
veljavnostjo 1. februar 2014, predlog za spremembo SCT RB v.8 (veljavnost
november 2015) in potrjene prevode novih kod namenov, ki jih nekajkrat
na leto objavlja organizacija ISO. V začetku leta 2013 je bil javno objavljen
brezplačen program za konverzijo podatkov o kreditnih plačilih iz standarda
TKDIS v standard ISO 20022 (Pretvornik ISO20022), ki je namenjen pretvorbi
paketa slovenskih plačilnih nalogov iz standarda TKDIS v standard ISO 20022
in pretvorbi izpiskov po standardu ISO20022 v standard TKDIS.
Po zaključku migracije na direktne obremenitve SEPA se je delovna skupina za
direktne obremenitve SEPA posvetila obravnavi sprotnih vprašanj pri izvajanju
plačil, potrdila predloge za spremembe delovanja programske opreme SEPA
DD, ki jih je pripravil Bankart, ter predlagala spremembe v plačilnih sistemih
SEPA IDD in EDD. Na podlagi vprašalnika Evropskega plačilnega sveta so
bila zbrana stališča bank članic Združenja do uvedbe sheme SDD s fiksnim
zneskom, skupina pa je obravnavala tudi spremembe pravil delovanja za shemo
SDD, ki se je začela uporabljati 1. februarja 2014.
Na podlagi prejete korespondence Evropskega združenja potrošnikov o izvajanju
SDD v Sloveniji po zaključeni migraciji v naši državi smo pripravili odgovor
oziroma pojasnila glede posameznih navedenih očitkov. Na podlagi prejetih
odgovorov Banke Slovenije v zvezi z določili Uredbe (EU) št. 260/2012 je bilo
pripravljeno še obvestilo za prejemnike plačil. Skladno z določili prej navedene
uredbe morajo prejemniki plačil omogočiti tudi izvajanje direktnih obremenitev
SEPA v breme računov pri tujih bankah.
Na področju gotovinskega poslovanja se je nadaljevalo spremljanje
implementacije 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. Uveljavitev Uredbe
1210/2010 morajo banke končati do izteka leta 2014. Spremljali smo uvedbo
novih bankovcev za pet evrov in priprave na uvedbo novih bankovcev za deset
evrov. Nadaljevalo se je uspešno sodelovanje z Banko Slovenije na področju
gotovinskega poslovanja.
Dejavnosti delovne skupine za e-račun so bile povezane z dogovorom o razvoju
novih vrste e-sporočil (e-dobavnica, e-naročilnica, e-opomin in zavrnitev
e-računa), začetkom priprav na organiziranje delavnice z večjimi izdajatelji
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e-računov v Sloveniji, ureditvijo procesiranja e-računov, ki jih v sistem E-račun
pošlje Uprava RS za javna plačila (UJP), ter z vzpostavitvijo sodelovanja z drugimi
procesorji e-računov v Sloveniji. E-računi so bili tudi ena izmed osrednjih tem
Posveta o plačilnem prometu 2013, na katerem so bile predstavljene domače
in tuje izkušnje na področju izmenjave e-računov.
Problematiki elektronskega vročanja sodnih pisanj v izvršilnih postopkih
bankam je bil posvečen skupni sestanek predstavnikov ožje delovne skupine
za e-izvršbe in predstavnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki so se
dogovorili za pospešitev dejavnosti za e-izmenjavo sklepov.
Odbor za plačilni promet in delovne skupine SEPA so v letu 2013 prek
predstavnikov Združenja v Evropskem plačilnem svetu (EPC) in njegovih
delovnih skupinah intenzivno spremljale dejavnosti na ravni EPC. Odbor se
je v okviru sej tekoče seznanjal tudi s poročili podjetja Bankart o izvajanju
dejavnosti na področju sistemov SEPA v okviru SIMP.

Infor matika
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Na področju standardizacije smo do konca leta 2013 razvili kodo
komunikacijskega vmesnika ZBS B2B ter ob tem začeli dejavnosti za uporabo
vmesnika pri bankah in partnerjih. Naloga odbora za informatiko je bila tudi
promoviranje komunikacijskega vmesnika pri partnerjih in intenzivno ponujanje
tako odjemalca kot strežniškega dela aplikacije. Za uspešno uveljavitev standarda
in komunikacijskega vmesnika ZBS B2B smo okrepili sodelovanje s preostalimi
odbori in delovnimi skupinami Združenja, da bi tako dosegli vpeljavo in uporabo
komunikacijskega standarda pri vseh prihodnjih projektih izmenjave sporočil in
podatkov. Banke članice, ki so vključene v izmenjavo podatkov z Upravo za
javna plačila (UJP), so komunikacijski vmesnik ZBS B2B že implementirale in
ga začele tudi uporabljati pri komunikaciji z UJP. Sledila je promocija standarda
ZBS_B2B v2.0. pri Banki Slovenije, Uradu za preprečevanje pranja denarja in
Davčni upravi RS. Namen, cilji in uporaba komunikacijskega vmesnika so bili
podjetjem predstavljeni na skupnem sestanku 15. februarja, institucijam pa 18.
januarja 2013.
Varnostni forum odbora za informatiko je v letu 2013 uskladil protokol
sodelovanja med Združenjem in policijo ob sumu zlorab na področju
elektronskega bančništva in prenovil Priporočila za ravnanje članic Združenja
bank Slovenije v primerih suma neupravičenih transakcij, ki izhajajo iz spletne
prevare. Glavna naloga varnostnega foruma je bila izmenjava izkušenj,
informacij in znanj s področja varnosti.
Delovna skupina za PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard)
je skrbela za pojasnila na področju PCI DSS in pregledala mandate Vise in
Mastercarda. Pristopila je tudi k pripravi izvedbenega načrta izpolnjevanja
samoocenitvenih vprašalnikov o skladnosti s PCI DSS za prodajna mesta.
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Skupina za varnost brezžičnih omrežij je pripravila dokument Analiza uvedbe
brezžičnega omrežja v bančno okolje 1.1 in ga nato s priporočilom za overjanje
naprav v brezžičnem omrežju tudi nadgradila v verzijo 1.2. To verzijo dokumenta
je varnostni forum potrdil na sestanku v marcu 2013 in je za nadaljnjo uporabo
članicam Združenja objavljena na ekstranetu.
Oblikovana je bila posebna delovna skupina za pripravo varnostnih zahtev za
mobilne naprave, ki se uporabljajo v bankah. V letu 2013 se je sestala na dveh
sestankih in oblikovala kazalo za nastanek dokumenta.
Delovna skupina za e-identiteto je spremljala dejavnosti na tem področju in
sodelovala z ministrstvom za pravosodje in javno upravo, ki projekt vodi.
Delovna skupina za Security Information and Event Management (SIEM),
ki je imela za nalogo izbrati ustrezne rešitve, pripraviti priporočila za izbor
ponudnika ter izdelati analizo skladnosti in vrzeli, v letu 2013 ni bila aktivna.
Odbor za informatiko je na svoji seji septembra 2013 ugotovil, da se SIEM v
bankah že izvaja, zato priprava priporočil ni več smiselna.
Posebna delovna skupina varnostnega foruma je opredelila umeščenost in vlogo
varnostnega inženirja IT v banki in pripravila dokument Problematika umestitve
pooblaščenca za varovanje informacij v bankah 1.0.
Delovna skupina za PKI (public-key infrastructure, infrastruktura javnih ključev)
se je ukvarjala z vprašanji infrastrukture javnih ključev v bankah na področju
informacijske podpore pri zagotovitvi poslovanja bank in pripravila strukturo
poglavij za nastanek dokumenta Zagotavljanje zaupnosti pri izmenjavi
informacij: Načrt uvedbe PKI.
Delovna skupina za upravljanje podatkovnih virov je januarja 2013 potrdila
dokument STD-DP-POD Priporočila in dobre prakse upravljanja podatkov
(UP) 0.5, v katerega sta vključeni poglavji F8 Upravljanje varnosti podatkov
in F9 Upravljanje matičnih in sklicevalnih podatkov. Na ekstranetu Združenja
je objavljen interni pripomoček STD-DP-POD Priporočila in dobre prakse
upravljanja podatkov (UP) 0.5.
Na področju upravljanja programske opreme je delovna skupina pregledala
in januarja dala pripombe k dokumentu STD-DP-SW Priporočila in dobre
prakse inženiringa programske opreme (IPO) 0.6, v katerega so vključena
poglavja F7 Procesi implementacije programske opreme, F8 Procesi ponovne
uporabe programske opreme in F11 Procesi podpore programske opreme. Na
ekstranetu Združenja je objavljen interni pripomoček STD-DP-SW Priporočila in
dobre prakse inženiringa programske opreme (IPO) 0.6.
Naloga odbora za informatiko je bila tudi spremljanje dejavnosti pri projektu
CAS – enkratne identifikacije, katerega pobudnik in investitor je podjetje
Bankart. Vprašanja, povezana s projektom CAS, je varnostni forum obravnaval
na sestanku v juniju 2013, kjer je bil sprejet sklep, da člani v svoji banki
preverijo, ali pri njih obstaja interes za skupno reševanje vprašanj v zvezi s
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CAS oziroma iskanje rešitve glede na ECB Recommendations for the security of
internet payments. Pozitivnih odgovorov nismo prejeli.

Socialno partnerstvo
Med pomembnejše zadeve, s katerimi se je ukvarjalo Združenje v letu 2013,
sodijo tudi dejavnosti na področju kolektivnega dogovarjanja oziroma socialnega
partnerstva.
Oktobra 2012 so se s sindikatoma začela pogajanja za sklenitev nove tarifne
priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije (KPDb), 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 sklenjen dogovor o novi tarifni prilogi,
ki je bila nato konec januarja 2013 tudi podpisana. Po opravljeni registraciji pri
ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bila nova
tarifna priloga objavljena v Uradnem listu RS.
Naj omenimo, da so bili januarja glede na določila kolektivne pogodbe usklajeni
zneski najnižjih osnovnih plač iz tarifne priloge KPDb, in sicer za 2,43 odstotka,
kar je bilo nato upoštevano tudi v novi tarifni prilogi.
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Pogajalska skupina Združenja, ki jo je nadzorni svet v letu 2012 imenoval
za pogajanja za novo tarifno prilogo, je po sprejetju nove delovnopravne
zakonodaje v aprilu 2013 ugotovila potrebo po uskladitvi nekaterih določil KPDb
z novim Zakonom o delovnih razmerjih. Tako se je skupina večkrat sestala in
pripravila nabor členov iz panožne kolektivne pogodbe, kjer so bile potrebne
spremembe. Zadeva je bila nato potrjena na odboru za kolektivno pogodbo in
tudi na seji nadzornega sveta Združenja, konec julija pa je Združenje obema
reprezentativnima sindikatoma poslalo predlog sprememb in dopolnitev
KPDb – z vabilom za začetek pogajanj. Pogajanja so se začela 10. oktobra,
skupaj je bilo devet pogajalskih srečanj. Po končanih pogajanjih sta predlog
sprememb in dopolnitev obravnavala odbor za kolektivno pogodbo in nadzorni
svet Združenja ter pripravljeno besedilo podprla. Konec decembra so bile
spremembe in dopolnitve podpisane in poslane v registracijo ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v začetku tega leta pa so bile
objavljene v Uradnem listu RS.
Lani je začela delovati komisija za razlago KPDb. Komisija se je sestala dvakrat,
mandat predsednici komisije za razlago KPDb pa je potekel 31. decembra 2013
in za zdaj še ni bil obnovljen.
Odbor za kolektivno pogodbo se je na svojih sejah največ ukvarjal z zgoraj
opisanimi temami.
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Področ je pravnih poslov
Področje pravnih poslov je skrbelo za sklic redne seje skupščine, več rednih
in korespondenčnih sej nadzornega sveta Združenja, sej odbora za pravna
vprašanja in sej odbora za kolektivno pogodbo ter večjega števila sestankov
delovnih skupin obeh omenjenih odborov.
V okviru področja smo ob sodelovanju bank in hranilnic pripravili vrsto pobud za
spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki so bile poslane pristojnim ministrstvom
ter Banki Slovenije, ob tem smo spremljali novosti na pravnih področjih, ki so
bila v ospredju. Posebej naj omenimo insolvenčno zakonodajo, Zakon o izvršbi
in zavarovanju, Zakon o bančništvu, Zakon o finančnih zavarovanjih in seveda
Zakon o delovnih razmerjih. Vključeni smo bili tudi v nekatere dejavnosti pri
oblikovanju predloga zakona o sistemski razdolžitvi, ki kasneje ni bil sprejet.
Sodelovali smo tudi pri oblikovanju pripomb k predlogu novele Zakona o
varstvu potrošnikov.
V določeni meri je pravno področje sodelovalo tudi pri vrsti aktivnosti, ki so
potekale v okviru drugih področij in so tam bolj podrobno opisane. Omeniti
je treba predvsem aktivnosti na področju poslovanja s prebivalstvom v zvezi
s pripravo obvestila o jamstvu za vloge, prenovo pravil za zamenjavo banke,
projekt finančnega opismenjevanja in obveščanje o novem bankovcu za pet
evrov. Sodelovali pa smo tudi pri oblikovanju stališč do fotokopiranja osebnih
dokumentov, izvršb na fiduciarne račune, jamstva za vloge ter pri prenovi
priporočila za ravnanje članic v primeru suma neupravičene transakcije. Prav
tako smo bili vključeni v pripravo protokola sodelovanja med Združenjem in
policijo v primeru suma zlorab na področju elektronskega bančništva, ki ga je v
izhodišču predlagala policija.
Na področju izvrševanja sklepov o izvršbi je potekala vrsta aktivnosti. Tako
smo se sestali na primer z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti v zvezi z morebitno uvedbo »socialnih računov«, organizirali
smo sestanek z AJPES, srečali smo se s predstavniki ministrstva za pravosodje
in ministrstva za finance ter Banke Slovenije, veliko kontaktov pa je bilo tudi
s Centrom za informatiko Vrhovnega sodišča RS. Kar nekaj aktivnosti je bilo
zaradi različnega razumevanja izvajanja 94. člena Zakona o davčnem postopku
v praksi. Odbor za pravna vprašanja Združenja je v tej zvezi menil, da ima
banka za poplačilo lastne terjatve prednost pri uporabi sredstev iz depozita, ki
ga je stranka (dolžnik) v korist banke (upnika) zastavila pred prejemom sklepa
o izvršbi za zavarovanje terjatve.
Aktivni smo bili tudi pri razjasnjevanju pravnih vprašanj pri pripravi
komunikacijskega vmesnika ZBS_B2B, sodelovali smo pri pripravi pogodb,
prevzemnih zapisnikov in izjave za omejitev odgovornosti ter izjave o nerazkritju
podatkov.
V sodelovanju z drugimi področji so bile oblikovane pripombe k predlogu
Direktive o primerljivosti provizij, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi
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plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov, ki so bile nato
posredovane ministrstvu za finance.
V okviru projekta SEPA je področje pravnih poslov sodelovalo s podporno
skupino za pravne zadeve SEPA. V okviru podporne skupine smo spremljali
tekoče aktivnosti pri projektu SEPA. Na področju plačilnega prometa smo
sodelovali pri razjasnitvi problematike 195. člena novega Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju glede vračila pokojnin in posredovanja podatkov o
umrlih prejemnikih.
Sodelovali smo pri nekaterih dejavnostih, povezanih s sistemom SISBON, in
s tem v zvezi tudi pri oblikovanju predlogov za prenovo člena 390.a Zakona o
bančništvu.
V minulem letu je potekel mandat poravnalnemu svetu pri Združenju, konec
leta so bili zato na seji nadzornega sveta Združenja imenovani nov predsednik
in člani poravnalnega sveta. Združenje se je v zvezi z nekaterimi vprašanji,
povezanimi z delovanjem organov za zunajsodno reševanje potrošniških
sporov, v minulem letu sestalo s tremi sorodnimi združenji (zavarovalništvo,
člani borze, investicijski skladi in družbe za upravljanje), prav tako smo o tem
vprašanjih razpravljali z Zvezo potrošnikov Slovenije.
Združenje je v letu 2013 prejelo pobudo Nove Ljubljanske banke za ustanovitev
častnega razsodišča, ki jo je konec leta obravnaval in podprl nadzorni svet
Združenja, aktivnosti v zvezi s tem se nadaljujejo v tem letu.
Lani je bil v sodelovanju s področjem lizinga prenovljen sporazum med
Združenjem in lizinškimi članicami glede uresničevanja članskih pravic. Prav
tako smo sodelovali pri prenovi aktov revije Bančni vestnik.
Področje pravnih poslov je skupaj z drugimi deležniki oblikovalo programe
za posvete pravnikov, kadrovikov, o skladnosti poslovanja in o poslovanju s
prebivalstvom, vključeni smo bili tudi v pripravo besedila, namenjenega
finančnemu opismenjevanju – Vse o banki.
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Združenje se je v letu 2013 vključilo v projekt Botrstvo, ki ga vodi Val 202, in
sicer z namenom pomagati občanom, ki so v finančni stiski in zoper katere
tečejo postopki izvršbe.
Na novo je lani začela delovati ad hoc skupina za izmenjavo izkušenj pri politikah
za oceno primernosti članov vodenja.
Pravni odbor
Odbor za pravna vprašanja je v preteklem letu na svojih sejah
obravnaval vrsto pomembnih zadev, kamor sodijo predvsem vprašanja,
povezana z zastavo depozita (v razmerju do 94. člena Zakona o davčnem
postopku – odbor in delovna skupina za navodilo za izvršbe sta obravnavala
stališče Davčne uprave RS o absolutni prednosti dospele davčne obveznosti
pred drugimi dospelimi obveznostmi zavezanca za davek; prav tako je bilo
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obravnavano vprašanje razmerja zastavljenega depozita do zajamčene vloge),
ter spremembe in dopolnitve Navodila o izvrševanju sklepov o izvršbi pri
bankah, Navodila o postopku in načinu unovčevanja izvršnic pri ponudniku
plačilnih storitev ter spremembe in dopolnitve Navodila glede posredovanja
zaupnih podatkov.
V letu 2013 je ministrstvo za pravosodje in javno upravo nadaljevalo aktivnosti
za prenovo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Odbor je sodeloval pri pripravi predlogov za
spremembe in dopolnitve insolvenčne zakonodaje, ki so bili poslani ministrstvu,
seznanil se je tudi s pripravami novega zakona o sistemski razdolžitvi. Na
pobudo delovne skupine za skladnost poslovanja smo na podlagi 181. člena
Zakona o plačilnih storitvah in sistemih organizirali izmenjavo zaupnih
podatkov z namenom preprečevanja, preiskovanja ali odkrivanja goljufij v
zvezi s plačilnimi storitvami (prevare oziroma goljufije v bankah in hranilnicah
s področja plačilnih storitev). V okviru odbora so bile tudi potrjene teme za
letni posvet bančnih pravnikov. Odbor se je pri svojem delu večkrat dotaknil
praktičnih vprašanj, povezanih z varstvom osebnih podatkov, o tem je bil
organiziran tudi sestanek z informacijskim pooblaščencem, na katerem smo
dobili konkretne odgovore.
Odbor se je med drugim opredelil tudi do vprašanj o zaščiti bančnih delavcev,
ki sodelujejo v procesu prijave sumljive transakcije Uradu za preprečevanje
pranja denarja, tako da bi to osebo zakon opredelil kot anonimno pričo, in tudi
do vprašanja o poročanju Davčni upravi RS o transakcijah, povezanih z igrami
na srečo.
Na novo je bila ustanovljena ad hoc delovna skupina za pogodbene klavzule
in zaveze, ki je na več srečanjih v sodelovanju s predstavniki centralne banke
oblikovala izhodišča za pripravo kreditne pogodbe za pravne osebe.
V okviru odbora je delo nadaljevala skupina za pripravo priporočila Navodila
za izvrševanje sklepov o izvršbi pri bankah, ki je večkrat sproti posodabljala
besedilo navodila in ob tem sodelovala tudi pri dopolnitvah šifranta za kode
namenov na področju plačilnega prometa, delovna skupina za pripravo
priporočila Navodila glede posredovanja zaupnih podatkov pa je ažurirala
navedeno navodilo.
Delovna skupina za Navodila o postopku in načinu unovčevanja izvršnic pri
ponudniku plačilnih storitev je na svojem srečanju oblikovala spremembe in
dopolnitve navodila ter vzorca obrazca izvršnice.
Delovna skupina za skladnost poslovanja je obravnavala vrsto aktualnih tem, v
zvezi s katerimi so člani skupine predvsem izmenjali svoje izkušnje iz prakse.
Poudarimo naj aktivnosti v zvezi s protikorupcijsko klavzulo in sodelovanje
predstavnikov delovne skupine v skupini za EMIR.
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Izobraževalni center
Izobraževanja v okviru Združenja smo izvajali po zastavljenem programu, ki
ga je potrdil odbor za izobraževanje. Izobraževalno ponudbo pa smo sproti
tudi prilagajali aktualnim razmeram in jo dopolnjevali s pobudami članic. V
programih v organizaciji Izobraževalnega centra Združenja smo imeli lani 3.215
udeležencev (2.600 v letu 2012). Od tega se jih je 1.700 udeležilo klasičnih
oblik izobraževanja (seminarji, delavnice, šole, strokovna srečanja …), 1.443
udeležencev je bilo vključenih v e- izobraževanje (757 v letu 2012), 18 pa v
študij na daljavo, ki smo ga lani uvedli prvič.
V letu 2013 je Združenje organiziralo tudi 19 strokovnih srečanj, na katerih
so sodelovali domači in tuji finančni strokovnjaki iz bank ter drugih finančnih
in nefinančnih institucij, Banke Slovenije, ministrstva za finance in drugih
ministrstev, Evropske centralne banke, Družbe za upravljanje terjatev bank
(DUTB) … Tako je bil lani prvič organiziran Posvet PR služb in po nekaj letih
ponovno Posvet o kartičnem poslovanju, dogodka za zakladnike in zaledne
službe pa smo združili v skupno srečanje. Izražena je bila pobuda, da se v letu
2014 združita tudi Posvet notranjih revizorjev in Posvet o skladnosti poslovanja.
Posvet o skladnosti poslovanja smo organizirali v sodelovanju s Slovenskim
zavarovalnim združenjem, interes za sodelovanje na posvetu v naslednjem letu
pa je izkazalo tudi Združenje DZU.
Največ zanimanja za udeležbo je bilo za Dneve slovenskih bančnikov, Bančno
konferenco, za delavnice Banke upnice in dopolnjena insolvenčna zakonodaja,
Prestrukturiranje dolžnikov s strani bank upnic in PPDFT – Dobro poznavanje
stranke in skrbno spremljanje njenih poslovnih aktivnosti. Med seminarji je bila
največja udeležba v programih Spremembe na področju kapitala, likvidnosti
in kreditnega tveganja kot posledica zahtev Basla III oziroma CRD IV/CRR, ki
smo ju pripravili v sodelovanju z Banko Slovenije, med posveti pa je bil najbolj
obiskan Posvet zakladnikov in zalednih služb.
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Na e-izobraževanju s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma (PPDFT) za banke je bilo 309 udeležencev (296 iz devetih bank in
hranilnic in 13 iz drugih institucij, od tega dveh zavarovalnic). V sodelovanju s
predstavniki NLB Leasinga, SKB Leasinga in Summit Leasinga Slovenija smo
lani pripravili nov e-program s področja PPDFT, prilagojen za potrebe lizinških
družb. Po pilotni izvedbi, ki so se je v obdobju od februarja do marca poleg
navedenih treh lizinških družb udeležili tudi predstavniki Banke Slovenije, Urada
RS za preprečevanje pranja denarja in Tržnega inšpektorata RS ter Združenja,
je program uspešno končalo 139 udeležencev. V obliki e-izobraževanja smo
po naročilu ene izmed članic poleti izvedli tudi usposabljanje za zaposlene
iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. V petih skupinah se je
programa udeležilo 995 zaposlenih. Program smo izvedli na e-portalu, ki ga
uporablja Izobraževalni center Združenja, in bo tudi v letu 2014 na voljo vsem
članicam Združenja.
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Poleg e-izobraževanja, katerega sestavni del je tudi preverjanje znanja, je
197 udeležencev opravilo preizkus znanja še v programih: Bančno poslovanje
(13), Plačilni promet (18), Bančna šola (16), Menjalniško poslovanje (43),
Prepoznavanje primernosti in pristnosti gotovine (100). V lanskem letu so imeli
udeleženci seminarja o menjalniškem poslovanju možnost pridobiti potrdilo o
uspešno opravljenem programu tudi iz prepoznavanja primernosti in pristnosti
gotovine brez dodatnih stroškov.
Posebej bi radi omenili program Bančno poslovanje, ki ga v letu 2012 prvič po
letu 2004 nismo izvedli, v letu 2013 pa smo ga ponudili v obliki samoučenja,
kar omogoča večjo dostopnost tako z vidika bistveno nižje cene kakor tudi
lažje prilagodljivosti časa učenja. Program predstavlja temelje bančništva in
ga priporočamo vsem novozaposlenim, predvsem pa vsem, ki nimajo ustrezne
bančne izobrazbe. V program se je prijavilo 16 udeležencev, 13 jih je program že
uspešno opravilo in bodo v kratkem prejeli evropski bančni certifikat »European
Foundation Certificate in Banking«, ki ga skupaj izdajata European Banking &
Financial Services Training Association in Združenje bank Slovenije. Udeleženci
programa so se lahko brez dodatnih stroškov vključili tudi v e-program iz
PPDFT.
Programe Izobraževalnega centra Združenja priznava Slovenski inštitut
za revizijo kot dopolnilno izobraževanje za podaljšanje oziroma ohranjanje
licenc zaposlenim 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. Za seminar Hramba dokumentarnega gradiva v banki s poudarkom
na elektronskem arhiviranju podeljuje kreditne točke Arhiv Republike Slovenije,
skladno s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev, javnopravnih
oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom.
V letu 2013 smo se udeležili dveh srečanj članic European Banking & Financial
Services Training Association (EBTN), na katerih je tekla razprava predvsem o
trenutnih razmerah v bančništvu, aktualnosti programov, izkušnjah članic ter
smernicah v izobraževanju v bančnem in finančnem sektorju na evropski ravni.
Odbor za izobraževanje
Odbor za izobraževanje je obravnaval načrtovane dejavnosti in izvedbo
programa Izobraževalnega centra, dajal pobude za dopolnitve programa
ter sprejel načrt izobraževanj za leto 2014. Med drugim se je seznanil tudi
s smernicami OECD za finančno opismenjevanje in z različnimi pobudami
zunanjih ponudnikov izobraževanj. Tako je bila denimo septembra pred
odborom organizirana predstavitev podjetja Transformacija »Štiri področja
učinkovitosti zaposlenih«. V sodelovanju z odborom je bil marca organiziran
posvet kadrovikov in izobraževalcev v bankah.
S pobudami za dopolnitev programa se je odbor usmeril predvsem na
e-izobraževanje in učenje na daljavo. Pri tem je bila v ospredju potreba po
skupnem nastopu članic pri zunanjih ponudnikih storitev, povezanih z
e-programi. Sprejeta je bila tudi pobuda, da se v letu 2014 program Bančno
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poslovanje (za pridobitev evropskega bančnega certifikata EFCB) ponovno
ponudi v obliki samoučenja. Ta način učenja zelo poceni stroške izobraževanja,
čas učenja je bolj prilagodljiv, prva skupina udeležencev v letu 2013 pa je
preizkus znanja tudi uspešno opravila.
V drugi polovici leta 2013 je bila imenovana delovna skupina za revizijo
poklicnih standardov v bančništvu. Delovna skupina, v kateri so sodelovali
predstavniki Abanke Vipa d.d., Banke Celje d.d., Nove KBM d.d., Izobraževalnega
centra Združenja in Centra za poklicno izobraževanje, je decembra pripravila
predlog za revizijo poklicnega standarda referent v bančni komerciali, ki ga
bo obravnaval odbor za izobraževanje. Delo za pripravo predlogov za revizijo
preostalih poklicih standardov se nadaljuje v letu 2014.
Na predlog odbora za izobraževanje je bila na poziv ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti v področni odbor poklicnih standardov
predlagana vodja Izobraževalnega centra Združenja.

Ban č ni vestnik
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Na začetku leta 2013 smo se tudi v uredništvu revije spraševali, zakaj se finančnogospodarska kriza v naši državi tako drastično poglablja. Dokazovali smo, da
smo kategorijo posojilnega kapitala pri nas razvrednotili, da je bil koncept
menedžerskih odkupov podjetij z bančnimi krediti napačen in da nismo izpolnili
nekaterih makroekonomskih pogojev za zdravo delovanje slovenske ekonomije.
Tako smo imeli tudi lani težave zaradi prevelikega javnofinančnega primanjkljaja
in premajhnih dobičkov številnih podjetij, stroški zadolževanja države v tujini
pa so se zvišali. V intervjuju z nekdanjim guvernerjem Banke Slovenije smo
poskušali bralcem revije opisati temeljne značilnosti monetarne politike
Evropske centralne banke (ECB) in nadzora Banke Slovenije nad poslovanjem
domačih bank. Monetarno politiko ECB smo primerjali z delovanjem švicarske
centralne banke, ki se je z globalno finančno krizo spopadla na specifičen način
s posebnim ozirom na gibanje vrednosti švicarskega franka in tekočo inflacijo.
Vprašali smo se, kako daleč od uveljavitve je dejansko projekt enotne evropske
bančne unije, saj so nekaterim zamislim o enotnem nadzoru evropskih bank
posamezne države glasno nasprotovale.
V prvi polovici leta smo se posebej osredotočili na projekt prestrukturiranja
podjetij, pri katerem sta tesno sodelovala Banka Slovenije in Združenje.
Poudarjali smo, da se morajo posamezni dolžniki prestrukturirati finančno,
poslovno in lastniško. V sodelovanju z ECB, UniCredit Group in Banko Slovenije
smo organizirali pisno okroglo mizo in posvet o evropski bančni reformi kot
odzivu Evropske unije na finančno krizo v svetu. Predstavili smo nekatere
dileme okoli oblikovanja evropske bančne unije, saj ostajajo nekatera pereča
vprašanja o nadzoru evropskih bank, načinu reševanja bank in enotni jamstveni
shemi še odprta. Za našo državo je posebej pomembno vprašanje, kakšne
bodo po novem pristojnosti naše centralne banke in kakšna bo dejanska vloga
lokalnega regulatorja pri nadzoru domačih bank. Za Evropsko komisijo pa je
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ključen izziv, kako bolje regulirati tako imenovano bančništvo v senci, omejiti
preveč tvegane posle investicijskih bank in preprečiti nova sistemska tveganja
v okviru EMU. Obstaja precejšnja verjetnost, da bo morala ECB odslej v veliko
večji meri skrbeti tudi za finančno in ne le cenovno stabilnost.
V rednih številkah revije smo analizirali, kako domače banke upravljajo kreditna
in druga bančna tveganja. Predstavili smo mnenja bančnikov domačih bank v
tuji lasti, da je tristopenjsko upravljanje veliko bolj učinkovito kot enostopenjsko.
Težava za vse domače banke pa je, da je veliko podjetij prezadolženih in da se
njihov finančni vzvod prepočasi zmanjšuje. Čeprav je splošno mnenje javnosti
drugačno, so obrestne marže bank nizke, tekoče izgube bank in celotnega
bančnega sektorja pa so se v drugi polovici leta zelo povečale. Kot so pokazale
dosedanje izkušnje bank, se lastniki podjetij na nujnost sanacije odzivajo
pasivno, brez vlaganj v podjetja. Zato so bile banke tudi lani prisiljene ukvarjati
se z vodenjem in upravljanjem podjetij, kar pa ni njihova osnovna dejavnost.
Bančniki so zato že sredi leta opozarjali, da sanacije podjetij ne moremo v
neskončnost izvajati s prelaganjem bremen na upnike.
Ker smo del evrskega območja, smo ustrezno pozornost namenili aktualnim
dogajanjem v drugih državah članicam, ki uporabljajo skupno evropsko valuto
evro. Spremljali smo razplet bančne krize na Cipru, ki nas je presenetila
zaradi uveljavitve načela »bail-in« pri reševanju bank in razlastitve tistega dela
varčevalcev, ki so imeli v ciprskih bankah depozite v znesku nad 100.000 evrov.
Ker se je delež slabih naložb v naših bankah povečeval, smo bralcem revije
predstavili postopek ugotavljanja dovoljene državne pomoči bankam pred
Evropsko komisijo. Ta postopek je enak za vse banke, pravno podlago zanj pa
daje Pogodba o delovanju EU. Kot se je pokazalo kasneje, je Evropska komisija
tudi od naših bank zahtevala načrt prestrukturiranja, lasten prispevek banke za
njeno sanacijo in spoštovanje konkurenčnosti na evropskem trgu.
Spremljali smo obisk predstavnikov OECD v Sloveniji, ki so v ekonomskem
poročilu poudarili, da kljub recesiji od nas pričakujejo temeljitejše reforme. Kot
je bilo poudarjeno v razpravi, nam priznavajo določen napredek pri strukturnih
reformah, a pozivajo k nadaljnjim korakom. Tudi Evropska komisija je lani
spomladi opozorila na nekatera makroekonomska neravnovesja v Sloveniji, nas
pozvala k rekapitalizaciji, konsolidaciji in privatizaciji državnih bank.
V drugi polovici leta smo opozorili na nekatere težave cenilcev pri vrednotenju
premoženja bank. Ugotavljali smo, da izbor ocenjevalcev pri nekaterih naročnikih
praviloma poteka nepregledno. Postavili in javno smo testirali trditev, da bi
morala država poskrbeti za ustvarjanje dolgoročnega kapitala. Poudarjali smo,
da so bančne bilance odsev razmer v gospodarstvu, da je treba zdrava jedra
podjetij reševati, slaba podjetja pa prodati vsaj za minimalno ceno, ne pa jih
pustiti propadati. Udeležili smo se jubilejne finančne konference, na kateri je
bilo poudarjeno, da smo pri nas v devetdesetih letih načrtno zavirali razvoj
domačega trga kapitala. Toda v zdajšnjem trenutku je pravi izziv za Slovenijo,
kako privabiti tuje investitorje ter jih vključiti v sanacijo bank in realnega
sektorja.
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Poročali smo z okrogle mize o tako imenovani slabi banki, na kateri je bilo
rečeno, da čiščenje bančne aktive pri nas nima alternative, saj so to naredili
tudi v drugih državah. Naša težava pa je, da nam primanjkuje znanja in
strokovnjakov za upravljanje slabih naložb bank.
Udeležili smo se srečanja guvernerjev regije jugovzhodne Evrope v Rovinju, na
katerem je bilo ugotovljeno, da so največje centralne banke v svetu nemočne v
boju proti recesiji. Poleg tega se je v najbolj razvitih in manj razvitih državah,
vključno s slovenskim bančnim sistemom, pokazalo, da transmisijski mehanizem
monetarne politike ne deluje in da rekordno nizka osnovna obrestna mere ECB
ni pomagala pri obvladovanju recesije. Tudi politika drastičnega zmanjševanja
proračunskih primanjkljajev v perifernih državah evrskega območja ni pripeljala
do oživljanja gospodarske rasti.
Pereče vprašanje reševanja dolžniško-upniških razmerij med bankami in
podjetji pri nas je bila lani insolvenčna zakonodaja, v okviru katere so lastniki
zadolženih podjetij pogosto izigravali upnike in odlagali sanacijo podjetij. Tudi
različni interesi bank v postopkih prisilne poravnave so naredili svoje, nekatere
banke pa so bile premalo dejavne pri prestrukturiranju najbolj zadolženih
podjetij. Izražena je bila pobuda za spremembo zakonodaje in nastajati je začel
zakon o sistemski razdolžitvi, ki pa kasneje ni bil deležen ustrezne podpore
resornega ministrstva.
V uredništvu revije smo posebej opozorili na številne razsežnosti sedanje krize,
ki ni le ekonomska, ampak tudi razvojna in družbena, saj gre tudi za krizo
vrednot. Pisali smo o vlogi upravljanja zaposlenih v bankah, ki so »naše največje
bogastvo« v marsikaterem primeru le na papirju. Tako pa je zato, ker nekateri
odlični strokovnjaki nimajo znanj in veščin za vodenje ljudi. Toda poslovna etika
postaja v svetu financ vse bolj pomembna, česar se v razvitih državah zavedajo
veliko bolj kot pri nas.
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Na pobudo NLB smo posebno pozornost namenili procesom prestrukturiranja v
naši največji banki, zniževanju operativnih stroškov poslovanja in racionalizaciji
poslovanja v poslovni mreži. Bančnim strankam smo pojasnili, zakaj poravnalni
svet počasi ugaša in kje se skrivajo razlogi za iskanje drugačnih rešitev
urejanja sporov med bankami in komitenti. Predstavili smo projekt finančnega
opismenjevanja strank bank in hranilnic pod geslom »Vse o banki«. Posebej smo
poročali o vseh pomembnejših strokovnih posvetih, ki so potekali v organizaciji
Izobraževalnega centra Združenja, s posebnim poudarkom na pobudah za
modernizacijo insolvenčne zakonodaje.
Osrednja tema mednarodne številke Bančnega vestnika je bila namenjena
sanaciji bank in podjetij na evrskem območju in v naši državi. Tuji avtorji razprav
so bralcem revije in udeležencem Dnevov slovenskih bančnikov predstavili
sanacijo avstrijskih, nemških, irskih in španskih bank ter makroekonomske
vidike dolžniške krize na evrskem območju. Analize domačih avtorjev so bile
bolj osredotočene na dobre in slabe plati ustanavljanja tako imenovane slabe
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banke, pravne vidike razdolževanja podjetij, dileme pri uveljavljanju načela
»bail-in« pri reševanju naših bank in na upadajoči donos na kapital v evropskih
bankah nasploh.
Uredniški odbor revije je lani največ pozornosti namenil oblikovanju vsebinske
zasnove mednarodne številke revije, njenemu vključevanju v uveljavljene
mednarodne bibliografske baze ekonomskih revij in razpravi o anketi bralcev
revije o njenem vsebinskem profilu. Člani odbora so podprli organiziranje pisnih
okroglih miz in posvetov o aktualni problematiki domačih bank, na katerih naj
bi tudi v prihodnje sodelovali tuji bančniki in finančni strokovnjaki.
Konec leta je uredništvo revije drugič zapored organiziralo delovno srečanje
s področnimi uredniki, ki z odgovornim urednikom revije redno sodelujejo
pri oblikovanju koncepta posameznih številk revije. Podprta je bila ideja
odgovornega urednika o še tesnejšem sodelovanju področnih urednikov, ki
lahko na podlagi dobre poslovne prakse pripomorejo k hitrejšemu reševanja
konkretnih težav v domačih bankah. Pomembno bo predvsem, da imajo uprave
bank jasno vizijo, kako bodo banke spet pozitivno poslovale, kreditirale uspešne
izvoznike in komitente spodbudile k večjemu varčevanju.

Internet in publicistika ter PR aktivnosti
To področje je skrbelo za vsebinsko urejanje in vzdrževanje nacionalne spletne
strani SEPA (www.sepa.si), javne spletne strani (www.zbs-giz.si) in ekstraneta
Združenja (info.zbs-giz.si).
Skozi vse leto smo z objavami podpirali celotno dejavnost tako Združenja kot
njegovih delovnih teles. Ažurno smo posodabljali vsebino naštetih spletnih
strani, pri čemer je bilo največ aktivnosti na ekstranetu, ki je namenjen
interni bančni javnosti. Vsak teden ob četrtkih smo za uporabnike ekstraneta,
zaposlene pri članicah Združenja, pripravili ZBS eBilten. Ta prinaša povzetek
dejavnosti Združenja v minulem tednu in kratek pregled objav tako na javnih
spletnih straneh Združenja kot na spletnih straneh domačih in tujih finančnih
institucij. V letu 2013 smo oblikovali novo rubriko na ekstranetu, mešana
skupina za FATCA.
Izdali smo Letno poročilo Združenja bank Slovenije 2012. V okviru PR aktivnosti
Združenja smo skrbeli za reaktivno komuniciranje z javnostmi oziroma mediji.
V sodelovanju s strokovnimi službami Združenja in PR predstavniki članic smo
pripravljali in usklajevali odgovore na novinarska vprašanja. Sodelovali smo
pri pripravi sporočil za javnost Združenja in krepili proaktivno komuniciranje z
javnostmi na področju posodobitve pravil za varno rabo kartic in elektronskega
bančništva. Organizirali smo novinarsko konferenco ob objavi spletnih strani
Vse o banki in izdali elektronsko brošuro Vse o banki. Pripravili smo PR posvet
s srečanjem s predstavniki medijev, ki je bil izobraževalne narave. Nadgradili
smo e-arhiv Bančnega vestnika, tako da smo članom uredniškega odbora in
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knjižnicam omogočili brezplačen dostop do e-ahiva revije. Sodelovali smo pri
pripravi prenovljenega letaka Združenja in Banke Slovenije o jamstvu za vloge
ter prenovljene zgibanke o postopkih za zamenjavo banke.

Področ je lizinga
Najprej lahko ugotovimo, da so pretekli napori za prepoznavanje lizinške
dejavnosti kot posebne oblike financiranja vsaj pri nekaterih ključnih akterjih,
kot je denimo ministrstvo za finance, le obrodili sadove, kar se kaže v tem, da je
lizing vse bolj prepoznan kot specifična dejavnost in ga tako tudi obravnavajo.
Odbor za lizing, njegove stalne in ad hoc komisije so obravnavali različne zadeve,
pomembne za to področje. Pri tem so bile nekatere problematike prenesene še
iz preteklega obdobja, nekatera vprašanja so se odprla na novo, nekatera pa
bodo na našo dejavnost vplivala še v prihodnjih obdobjih.
Na področju premičnin smo pri pripravi sprememb Zakona o pravilih cestnega
prometa, ki naj bi prvenstveno ponovno uvedle s prejšnjo novelo znižane
kazni, oblikovali in na odboru državnega zbora za infrastrukturo zagovarjali
dopolnilo k 23. členu zakona, ki nedomišljeno posega v lastninsko pravico
lizinških družb pri odvzemih motornih vozil. Nadalje smo dokončno vpeljali
»protokol delovanja dvojnih šasij«. Na ministrstvo za finance smo poslali dopis
o zaznanem negativnem vplivu dodatnega davka na luksuzna vozila. Odgovor je
bil, da po njihovem mnenju, kar naj bi jim potrjevale tudi statistike, ne zaznavajo
negativnih posledic.
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Na davčno-računovodskem področju smo pozornost namenili več temam. Pri
davku na nepremičnine večje vrednosti se je – ob ureditvi, da lizinške družbe
niso zavezanci, če finančni najem evidentirajo v Evidenci trga nepremični (ETN)
– postavilo vprašanje, kako evidentirati finančni najem nepremičnin, da lizinška
družba ne bo zavezanec. Po dogovoru z Geodetsko upravo RS (GURS) je bilo
vprašanje glede evidentiranja urejeno. Zadeva v zvezi z bazami podatkov je
bila spet aktualna tako v Zakonu o davku na nepremičnine (ZDN) kot tudi v
Zakonu o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS 1415). Nadalje smo se ukvarjali z
osnutkom in uveljavljanjem davka na finančne storitve, kjer so zavezanci tudi
lizinške družbe. V ospredju je bil problem obdavčitve »kreditnih posrednikov«,
kjer je bilo ugotovljeno, da so slednji zavezanci za plačilo davka, in kjer se je
v oktobru dokončno opredelila tudi osnova za obdavčitev, ki je nižja, kot je
Davčna uprava RS (DURS) razlagala v svojih prvih mnenjih. Kot tretje vprašanje
lahko omenimo (dodaten) obračun DDV po prodaji zaseženih predmetov lizinga,
ki še vedno ostaja brez odgovora, glede na informacije pa se zadeva razčiščuje
s pregledi v lizinških družbah in bo skladno z dogovorom poslan nov elaborat na
DURS. Pri sprejemanju davka na nepremičnine smo dosegli, da je pri finančnih
najemih davčni zavezanec ostal lizingojemalec, čeprav je to v vmesni različici
izpadlo. Enako je bilo pri ZIPRS 1415.
Na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)
so potekala vsebinska usklajevanja s ponudnikom tehničnih rešitev za
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poenostavitev nadaljnje podpore procesa PPDFT. Vpeljana je bila tehnična
podpora za ponovno preverjanje strank kakor tudi proces tehnične podpore
začetnega procesa PPDFT. Izobraževalni center Združenja je v sodelovanju s
članicami pripravil modul spletnega izobraževanja PPDFT, namenjen lizinškim
družbam, ki so ponudbo tudi sprejele. Spremembe zakonodaje na tem področju
se napovedujejo za leto 2014, ko naj bi bila predhodno sprejeta tudi nova
direktiva kot podlaga za spremembo zakonodaje.
Spremljanje podatkov o lizinški dejavnosti in njihovo pridobivanje se je prilagajalo
spremenjenim potrebam ciljnih javnosti, kot so mediji, članice in Leaseurope.
Oblikovali smo tudi osnutek tako imenovanega lizinškega barometra. Prek
spletnih servisov je zdaj lizinškim družbam omogočeno dostopanje do podatkov
AJPES, z dostopom do drugih baz pa so še težave, na primer z dostopom do
baze podatkov o vozili, ker dostop ni urejen niti za državne organe.
Veliko smo se ukvarjali s spremembami potrošniške zakonodaje (ZPotK-1).
Tržni inšpektorat RS (TIRS) se je po nekaj letih drugačne prakse ponovno,
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa prvič postavilo
na stališče, da je treba EOM nebančnih ponudnikov primerjati z »zgornjo
mejo EOM« bančnih ponudnikov, kar pomeni nižjo dopustno EOM nebančnih
pobudnikov. Pripravili smo obrazložen predlog rešitve, ki temelji na zakonu, kot
si ga mi zamišljamo, in ga kot podlago za usklajevanje predstavili MGRT, TIRS
in Banki Slovenije, kar pa ni prineslo želenega rezultata. Ob obvestilu o začetku
procedure za sprejetje ZPotK-1 smo predlagali dodatne spremembe poleg
tistih, ki jih je pripravil MGRT, izrecno pa smo zahtevali odpravo ponovnega
pridobivanja licenc, saj to pomeni le nepotrebno birokratsko oviro. Spremembe
niso bile upoštevane, dodatno je MGRT poskušal vpeljati nove pogoje, ki so
bili predvideni za »kreditne posrednike«, tudi za »kreditne posrednike v
pomožni funkciji«, kar bi pomenilo hud udarec poslovanju lizinških družb. Po
intenzivnem dopisovanju z MGRT in po našem pozivu tudi vključitvi Trgovinske
zbornice Slovenije (TZS) je obveljalo, da sprememb ne bo, kar je bilo urejeno
tudi z novim pravilnikom. Zaradi usklajevanja z direktivo EU se je spreminjal
tudi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-F). Pri tem smo dodatno predlagali
ureditev nekaterih že prej obravnavanih vprašanj v zvezi z garancijami za
rabljena vozila, odgovornostjo lizinške družbe za napake, ki jih imajo predmeti
v lizingu, in podobno.
Skupaj z bančnim delom članstva smo 13. in 14. junija 2013 v Portorožu
organizirali Lizinške dneve. Odzivi so bili tudi tokrat pozitivi. Prvič je bilo na
srečanju izvedeno interaktivno sodelovanje udeležencev s predavateljem
(televoting). Med članicami se je postavilo vprašanje, ali naj bodo Lizinški dnevi
samostojen dogodek ali skupni projekt z bančnim delom, kar smo obravnavali
tudi v odboru. Obveljalo je, da Lizinški dnevi v prihodnje ostajajo skupen
dogodek.
Na pobudo BPF Financiranja d.o.o. smo se v odboru intenzivno pogovarjali
o pridružitvi omenjene družbe, a je zaradi njihovih notranjeorganizacijskih
vprašanj v okviru skupine postopek vstopanja v članstvo trenutno zamrznjen.
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V mednarodnem okviru smo sodelovali pri različnih projektih združenja
Leaseurope. Sodelovanje je bilo tudi dvostransko, in sicer z nekaterimi
članicami združenja Leaseurope (Nemčija, Avstrija, Italija), ki je bilo namenjeno
predvsem seznanitvi z uveljavljanjem za lizinško dejavnost pomembne evropske
zakonodaje, še posebej v zvezi s pogoji za opravljanje dejavnosti kreditnih
posrednikov.

Poravnalni svet pri ZBS
Poravnalni svet pri ZBS za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko
v letu 2013 ni obravnaval nobene zadeve, čeprav so se stranke po pomoč nanj
obrnile v 27 primerih. V letu 2012 je nadzorni svet Združenja namreč spremenil
Akt o ustanovitvi in delu poravnalnega sveta in odločil, da bo v prihodnje
poravnalni svet presojal le o tistih zadevah, za katere se banka vnaprej
opredeli, da se bo poravnala pri tem organu. Banke so se v vseh 27 primerih
izrecno pisno opredelile, da se ne bodo poravnavale pred poravnalnim svetom,
zato je predsednica poravnalnega sveta v vseh 27 primerih izdala sklep o
ustavitvi postopka. Veliko strank je po sklepu o ustavitvi postopka izrazilo svoje
razočaranje, želele so, naj jim kljub vsemu prisluhnemo in odločamo o zadevi.
Spori, ki jih poravnalni svet sicer ni obravnaval, so zadevali hipotekarni kredit
in izvršbo na hišo, hranilno knjižico, dvig denarja z otrokovega računa, tatvino
kartice in dvig denarja, zlorabo kartic, odplačilo dolga, modro varčevanje,
izvršbo na TRR, obračun obresti, provizije in zaračunavanje stroškov.

Mednarodne dejavnosti
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Mednarodno sodelovanje je bilo intenzivno zlasti v okviru Evropske bančne
federacije (EBF), kjer smo se udeleževali sestankov izvršnega odbora (Executive
Committee) in bili povabljeni tudi v novoustanovljeno strateško skupino
za Enotni mehanizem nadzora ECB (Strategy Group on Single Supervisory
Mechanism).
V Evropski bančni federaciji še naprej sodelujemo v odborih za monetarne
zadeve, za finančne trge in za davčne zadeve, spremljamo pa aktivnosti odbora
za računovodstvo, odbora za socialni dialog in odbora za komunikacije.
Strokovnjaki iz bank so sodelovali tudi na plenarnih srečanjih in pri delu
področnih delovnih skupin Evropskega plačilnega sveta (European Payments
Council), kjer pa se je s koncem leta 2013 naše članstvo izteklo.
V novembru 2013 smo na povabilo madžarskega bančnega združenja prvič
sodelovali na srečanju tako imenovane Višegrajske skupine V-4, ki je potekalo
v Budimpešti. Skupina, ki jo sestavljajo predstavniki bančnih združenj iz
Madžarske, Poljske, Češke in Slovaške, se sestaja dvakrat na leto in razpravlja
o vprašanjih evropske bančne zakonodaje ter bančni problematiki.
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Naše sodelovanje pri preostalih mednarodnih povezavah, kot so Leaseurope,
International Chamber of Commerce (ICC) in Commercial Crime Services (CCS),
je bilo osredotočeno predvsem na udeležbo na letnih skupščinah in nekaterih
tematskih srečanjih. Balkanski bančni forum v letu 2013 ni organiziral srečanj.
Naš Izobraževalni center še naprej intenzivno sodeluje v okviru mreže European
Bank Training Network (EBTN).
Predstavniki Združenja sodelujejo tudi v bančni komisiji Mednarodne trgovinske
zbornice (MTZ) in pri arbitraži zbornice po pravilih DOCDEX.

Dokumentarni ban č ni pos li
Odbor za dokumentarne bančne posle je na mednarodnem področju sodeloval
pri delu organov Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ), predvsem pri
delu komisije za bančno tehniko in prakso, ter se vključeval v delo ad hoc
skupin po posameznih delovnih področjih zbornice. Predstavnica odbora za
dokumentarne bančne posle je kot redna članica sodelovala pri reševanju
sporov pri dokumentarnih instrumentih v skupini mednarodnih strokovnjakov
in v okviru enotnih pravil DOCDEX za arbitražo. Odbor je redno sodeloval z
nacionalnim odborom MTZ, ki ima sedež pri Gospodarski zbornici Slovenije
(GZS).
Dvakrat v letu 2013 so se predstavniki odbora in posameznih bank udeležili
delovnih sestankov komisije za bančno tehniko in prakso MTZ, in sicer enkrat v
Parizu in enkrat na Dunaju. Komisija MTZ je lani praznovala 80. obletnico prve
izdaje Enotnih pravil za dokumentarne akreditive (iz leta 1933), ki so bila po
osamosvojitvi Slovenije prvič izdana tudi v slovenščini. Prav tako je odbor za
dokumentarne bančne posle v zadnjih letih zagotovil izdajo vseh pomembnih
publikacij in pravil MTZ v slovenskem jeziku. Predstavnik odbora je prek poročil
s sestankov komisije za bančno tehniko in prakso MTZ slovenskim bančnikom,
članom odbora, predstavil letni načrt dela te komisije, potek in napredek dela
v specializiranih delovnih skupinah ter sklepe komisije v strokovnih odgovorih
na vprašanja držav članic.
Na domačem terenu je odbor za dokumentarne bančne posle sodeloval pri
predstavljanju novosti in reševanju strokovnih vprašanj, prenašal novosti na
svoje članice, torej slovenske banke, in ministrstvu za finance v obliki seminarjev
pomagal prenašati znanje za uveljavitev Enotnih pravil za garancije na poziv pri
slovenskih javnih naročilih. Odbor je pripravil kar nekaj strokovnih odgovorov
na vprašanja različnih institucij, ki delajo z garancijami (domača javna naročila
in mednarodne garancije), in posameznim podjetjem, ki so potrebovala ali
pomoč pri težavi ali samo strokovne nasvete pred izvedbo posla.
Poleg običajnega reševanja medbančnih težav na področju Enotnih pravil
za dokumentarne akreditive (EPO 600), Enotnih pravil za garancije na poziv
(EPGP 758), Enotnih pravil za inkase (EPI 522) in oblikovanja uradnih mnenj
na strokovna vprašanja bank in gospodarskih subjektov je bil odbor dejaven
tudi pri pripravah prenavljajočih se mednarodno veljavnih ISBP (Priporočila za
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pregled akreditivnih listin v bankah po mednarodni standardni bančni praksi).
Revizija ISBP je bila leta 2013 potrjena na mednarodni ravni, prenovljena
priporočila pa so natisnjena v brošuri MTZ št. 745.
Odbor je skupaj z drugimi specialisti za bančno področje in skupino SWIFT
sodeloval pri razvoju novega mednarodnega instrumenta za zmanjševanje
tveganj, imenovanega bančna plačilna obveza (Bank Payment Obligation, BPO).
Komisija za bančno tehniko in prakso MTZ je sredi leta 2013 potrdila uporabo
pravil za novi elektronski dokumentarni plačilnozavarovalni instrument BPO
in jih tudi izdala. Ta instrument je elektronsko podprt tudi z novim formatom
SWIFT in največja slovenska banka ga je že začela implementirati. Za promocijo
novega instrumenta je odbor za dokumentarne bančne posle s pomočjo NLB,
nacionalnega odbora MTZ in GZS organiziral enodnevno izobraževanje za
banke in podjetja, ker gre pri tem instrumentu za »business to business« tok
zavarovanega plačila posla. Enotna pravila za BPO je MTZ izdala v brošuri št.
750. V slovenščino jih še nismo prevedli. Sledili smo tudi pripravi in razvoju
pravil za forfetiranje. Pravila za forfetiranje so bila v minulem letu sprejeta,
potrjena in izdana v brošuri MTZ. V slovenščino jih nismo prevedli, ker izvajalci
na področju forfetiranja niso izkazali interesa ali potrebe.
Na podlagi članstva Združenja pri Commercial Crime Services (CCS) bo odbor
še naprej prejemal mesečne biltene in opozorila te organizacije ter članice
Združenja seznanjal z mednarodnimi goljufijami na področju dokumentarnih
instrumentov, s čimer bo skrbel za varnost članic pred tveganji pri delu z
domačimi in mednarodnimi dokumentarnimi instrumenti.
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Slovenska skupina SWIF T
V minulem letu je bilo spet v ospredju izvajanje strategije SWIFT2015, kjer je
bil dosežen odličen napredek. Na letni ravni se je število transakcij povečalo za
več kot 10 odstotkov. Družba je pozorno spremljala operativne stroške, kar je
omogočilo znižanje cen storitev, ob tem pa je ohranila visoko raven operativne
odličnosti. Razpoložljivost sistemov FIN in SWIFTNet je bila 100-odstotna.
Projekt FIN »renewal« se je uspešno izvajal, prav tako je bil uspešen začetek
delovanja SOC (Swiss operating centre – EU zone).
Dve stvari sta ključni: pet let po zlomu banke Lehman Brothers SWIFT zaznava
pomembno okrevanje – s potrebno mero previdnosti – in hitro spreminjanje
regulativnega okolja, ki povzroča čedalje večje breme pri zagotavljanju
skladnosti. Zato smo se vprašali, kako lahko pri tem pomaga SWIFT. V
dokumentu Know Your Customer Registry so bila obravnavana področja, na
katerih lahko SWIFT pomeni dodano vrednost. Rezultat teh obravnav pa je
dokument Roadmap for Compliance.
Pomemben korak naprej je bil narejen pri projektu LEI, predvsem v razmerju
do projekta Target 2 Securities (T2S) na ravni Evrosistema. Skupina SSS je
sodelovala z vsemi deležniki tega projekta v okviru nacionalne podstrukture
T2S (NUG, MIG; uporabniška in implementacijska skupina). Uspešen razvoj
in implementacija LEI sta namreč zelo pomembna za uspešno delovanje
poravnalne komponente T2S (denarne in vrednostnih papirjev).
V okviru rednih dejavnosti je slovenska skupina SWIFT organizirala sestanke
uporabniške skupine in sledila razvoju storitev SWIFT (Lite2, Sanctions
screening and testing, refdata). Predsednika obeh skupin (Member in User) sta
se udeležila Operativne konference SIBOS2013, predsednik Member skupine
pa tudi rednih sestankov razširjene avstrijske skupine SWIFT na Dunaju.
SIBOS2013 je bil velik uspeh, saj je bil drugi največji doslej (v 40-letni zgodovini).
Udeležilo se ga je 7.650 delegatov in 204 razstavljavcev programskih rešitev za
finančno poslovanje, organiziranih pa je bilo 211 sekcij s 479 referenti.
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Članice Združenja
Abanka Vipa d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
BKS Bank AG
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 Banka d.d.
Sberbank banka d.d.
SID banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Zveza bank, Celovec
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Lizinška podjetja
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.
S 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.
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Ekipa Združenja
Dr. France Arhar, direktor
Mag. Irena Vodopivec Jean, namestnica direktorja
Jelka Vydra, vodja tajništva
Novica Novaković, vodja pravne pisarne
Mateja Lah Novosel, vodja področja poslovanja s prebivalstvom
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, administratorka
Bančni vestnik
Mag. Emil Lah, odgovorni urednik Bančnega vestnika
Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra
Irena Lavrič, strokovna sodelavka
Mojca Novak, strokovna sodelavka
Bojan Butolen, organizator
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