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1

S P O R O Č I LO PR EDSEDNIKA NA DZORNEGA SVETA
Spoštovani kolegi in partnerji,
minulo leto se je začelo z žalostno novico o izgubi dotedanjega predsednika
nadzornega sveta Združenja bank Slovenije gospoda mag. Dušana Drofenika,
ki je v Združenju in na vseh nas, ki smo imeli čast, da ga spoznamo in z njim
sodelujemo, pustil neizbrisen pečat. Ko se obračam na vas, je moja prva misel,
da se s hvaležnostjo spomnim nanj in na dragoceni prispevek, ki ga je dal
Združenju.
Zaradi tega in glede na siceršnji potek mandata je skupščina Združenja
na aprilski seji imenovala nov nadzorni svet, ta pa je nato na svoji prvi seji
imenoval mene za predsednika nadzornega sveta ter gospoda Janka Medjo in
gospoda Aleša Hauca za namestnika.
Nadzorni svet Združenja je v lanskem letu poglobljeno obravnaval vrsto zelo
pomembnih zadev, ki so vplivale na celoten bančni sektor, in se opredelil do njih.
V svoji uvodni besedi k letnemu poročilu za 2014 bi vas opozoril na nekatere
od njih, zlasti na tiste, ki so prinesle poglobljen pregled nad našimi aktivnostmi
v odgovoru na dogodke v okolju, v katerem se finančne storitve izvajajo na
nacionalni kot tudi na mednarodni ravni.
Med najpomembnejše teme, ki smo se jim posvečali v preteklem letu, prav
gotovo sodi korporacijsko prestrukturiranje. Bolj natančno povedano, sprejeli
smo prostovoljne smernice za prestrukturiranje dolgov v gospodarstvu, ki so
zdaj del celotnega dokumenta z naslovom »Slovenska načela prestrukturiranja
dolgov v gospodarstvu«. Večkrat smo obravnavali tudi dve drugi zelo pomembni
zadevi, in sicer vprašanja davčne obravnave odpisov in bančnih oslabitev
terjatev ter problematiko, povezano s prenovo in nadgradnjo ter prenosom
sistema SISBON na Banko Slovenije z namenom, da se vzpostavi enotni kreditni
register.
Na področju socialnega partnerstva smo se konec leta s sindikati dogovorili
o določitvi novih tarif v zvezi z dolžnostmi zaposlenih za leto 2015. Ob tem
pa smo se še načelno zavezali, da bomo v prihodnjih pogajanjih konstruktivno
sodelovali ter pri tem upoštevali zlasti aktualne razmere v bančništvu in cilj, da
se socialni dialog ohrani.
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Še ena pomembna aktivnost v letu 2014 je bila priprava in sprejetje sprememb
in dopolnitev Akta o ustanovitvi in delu Poravnalnega sveta pri Združenju bank
Slovenije za zunajsodno reševanje sporov. Poravnalni svet ima pomembno vlogo
v zunajsodnem reševanju sporov in menimo, da bodo spremembe, ki so bile
vpeljane v letu 2014, omogočile učinkovitejše in hitrejše delovanje tega organa
pod predsedstvom gospoda Franca Testena, ki je vodenje prevzel v začetku leta.
Poleg tega, gledano širše, so se zbližala naša stališča do spremembe Bančnega
kodeksa, s katero se uvaja častno razsodišče, kar je na dnevnem redu letošnje
skupščine.
Veliko časa je bilo namenjenega tudi obravnavi novosti Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja ter pobudam in pripravi konkretnih predlogov v
zvezi z oblikovanjem novega Zakona o bančništvu.
Omeniti gre tudi sprejetje odločitve o ponovnem vstopu Združenja v Evropski
plačilni svet v letu 2014 po krajši odsotnosti, kar bo okrepilo prispevek
slovenskih bank k izgradnji trdnega in zaupanja vrednega evropskega bančnega
trga.
Na koncu menim, da lahko med pomembne delovne dosežke v letu 2014 uvrstim
tudi iskreno in konstruktivno sodelovanje, ki smo ga uspešno vzpostavili
s pristojnimi institucijami v državi. Hkrati sem prepričan, da je Združenje s
svojimi aktivnostmi na področju izobraževanja, publicistike in skozi udeležbo
v javnih razpravah pripomoglo k ohranjanju velikega ugleda slovenskih bank in
hranilnic ter, posledično, k pozitivnemu vtisu pri njihovih komitentih.
S tem v zvezi so odbori in delovne skupine Združenja tekoče obravnavali več
zadev in vprašanj s posameznih področij, Izobraževalni center ZBS in Bančni
vestnik pa sta uspešno nadaljevala svoje poslanstvo z aktualnimi programi in
stimulativnimi intelektualnimi prispevki strokovnih avtorjev.
Vse to smo delali v okolju, v katerem še vedno prevladujejo težavne razmere
za bančni sektor in slovensko gospodarstvo nasploh, takšno stanje pa nam je
naložilo tudi racionalizacijo naše organizacije s ciljem, da je delovanje Združenja
učinkovito in pozorno na stroške.
Na koncu se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem članom nadzornega sveta
Združenja in njihovim namestnikom ter še posebej gospodu direktorju
Združenja dr. Francetu Arharju in zaposlenim, ki so vsi skupaj veliko prispevali
k uspešnemu delovanju Združenja bank Slovenije in s tem k boljši podobi bank
in hranilnic v javnosti.
Giancarlo Miranda,
predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije
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UVO D N A B ESEDA DIR EKTO R JA Z DRUŽENJA
Šest let po uradnem začetku finančne krize sta se tako bančni kot celotni realni
sektor še vedno spopadala z njenimi negativnimi posledicami, ki so se kazale v
bistveno poslabšanih bilancah bank, krčenju financiranja nebančnega sektorja,
zmanjšanju medbančnega financiranja, zahtevah po večjem kapitalu kot tudi v
velikih spremembah denarne politike, predvsem v okviru evropske monetarne
unije. Kljub tej skupni karakteristiki evropskega bančnega trga smo bili v
Sloveniji priča dvema pomembnima premikoma: s pomočjo dokapitalizacije in
s prenosom slabih posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) so
se izboljšale bilance bank, hkrati pa je celotno gospodarstvo leto končalo s
pozitivno gospodarsko rastjo.
Dokapitalizacija treh bank v višini 3,2 milijarde evrov in prenos slabih posojil v
znesku 4,6 milijarde evrov s teh istih bank na DUTB je bilo dvoje dejanj v smeri
krepitve stabilnosti bank in zaupanja vanje, tako na domačem kot na tujih trgih.
Na teh materialnih izhodiščih se je ob spremenjeni insolvenčni zakonodaji
povečala tudi aktivnost celotnega bančnega sektorja v procesu razdolževanja
gospodarskih družb in njihovega poslovnega prestrukturiranja. Konkretno
pridobljena spoznanja in praksa, ob priporočilu in aktivnem sodelovanju tudi
z Banko Slovenije, so pripomogli, da so banke junija 2014 sprejele »Načela
finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu«, s katerimi se je seznanila
tudi DUTB z namenom, da jih tudi sama spoštuje, ko bo skupaj z bankami iskala
rešitve za prezadolžene dolžnike.
Sanacija na upniški in dolžniški strani pomeni temeljni kamen za novo
gospodarsko rast, za nove investicije v kapital in tehnologijo, za novo agregatno
povpraševanje, ki si ga želijo tudi finančni posredniki, in sicer na podlagi
čim bolj realne investicijske analize, ki bo na koncu vodila tudi k uspešnemu
konkurenčnemu nastopu na svetovnem trgu. Kljub različnim prizadevanjem
Evropske centralne banke, ki želi z nestandardnimi instrumenti denarne politike
povečati gospodarsko rast, preprečiti deflacijo, okrepiti zaupanje v evro in
celoten bančni sistem, je jasno vidno, da dodatne količine denarja ob simbolični
obrestni meri in poostrenih kriterijih financiranja ne dajejo želenih rezultatov,
kajti komercialno tveganje ob vseh dobrih namerah ob znani transmisiji
centralnobančnega denarja še naprej ostaja na bankah, kar pomeni, da se mora
doma in v tujini najprej vrniti zaupanje v celoten, ne le bančni sistem, stabilnost
na trgu in prihodnjo gospodarsko rast.
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Morda je nastala situacija tudi primeren trenutek za razmislek v domačem
bančnem sektorju glede obrestnega modela z gibljivo obrestno mero, ki
se prakticira že vrsto let. Ničelna ali celo negativna obrestna mera odpira
vprašanje postopnega uvajanja fiksne obrestne mere tudi pri aktivnih bančnih
poslih ob primernih obrestnih klavzulah, kajti neto obrestni prihodki bodo
tudi v prihodnje temeljni steber bančnega zaslužka. V preteklem letu doseženi
rezultati so sicer spodbudni, hkrati pa opozorilo, da ima hiter upad pasivnih
obrestnih mer svoje meje, prek katerih banke ne morejo in ne smejo, če želijo
imeti stabilne finančne vire.
Na eni strani stabilni prihodki, na drugi strani pa zniževanje stroškov, predvsem
v obliki rezervacij in slabitev, sta garanciji za konkurenčnost domačega
bančnega sektorja v primerjavi s tistim v evropski monetarni uniji.
Kakovost bančne aktive, predvsem pa izvajanje načel »skrbnega bankirja« v
zvezi z njo sta v minulem letu spodbudila obširno razpravo med Finančno
upravo RS in bančnim sektorjem. Najbolj kritična točka ostaja vprašanje, kako
se omenjeno načelo uporablja za preteklo petletno obdobje, ob dejstvu, da
načelo skrbnosti ni konkretizirano v pozitivni zakonodaji, medtem ko je dolžnost
oblikovanja rezervacij in slabitev jasno predpisana s strani Banke Slovenije.
Tak pristop za nazaj vsekakor odpira vrsto vprašanj, hkrati pa vzbuja dvom
o pravni varnosti in pomeni odstop od dobre mednarodne prakse. Reševanju
problemov na tak način bi se morali v prihodnje izogniti z natančno regulativo
in navodili za »vodenje postopkov za naprej in ne za nazaj«.
Končno, še nekaj velja omeniti v zvezi z letom, ki je za nami: začetek delovanja
enotne nadnacionalne supervizije, ki naj bi nadzirala tudi tri banke v Sloveniji.
Želimo si, da bi evropska bančna unija tudi s pomočjo te institucije čim prej
zaživela, da bi se tudi tako zmanjšala segmentacija posameznih trgov pri enaki
bančni regulativi. Čas bo pokazal, kdaj in koliko se bodo naša pričakovanja
uresničila.
Iz teh nekaj splošnih ugotovitev je razvidno, da je bilo delo v številnih odborih
in delovnih skupinah, ki so vzpostavljeni v okviru Združenja bank Slovenije,
zahtevno, kajti treba je bilo rešiti vrsto konkretnih vprašanj in poiskati za
sedanji trenutek primerne rešitve.
Zato se zahvaljujemo vsem članom teh teles iz različnih bank in hranilnic za
njihovo sodelovanje in prizadevanje, da je bilo zastavljeno delo korektno in
profesionalno opravljeno.
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Na letni skupščini Združenja bank Slovenije v mesecu aprilu je bil izvoljen tudi
nov nadzorni svet, ki je na prvi seji v juniju za predsednika izvolil g. Giancarla
Mirando, predsednika uprave Banke Koper d.d., ter za namestnika g. Janka
Medjo, predsednika uprave NLB d.d., in g. Aleša Hauca, predsednika uprave
NKBM d.d. Vsem članom nadzornega sveta iskrene čestitke ob izvolitvi in hkrati
zahvala za skrb in delo v nadzornem svetu Združenja.
Na tem mestu bi se zahvalil tudi vsem sodelavcem, ki s svojimi aktivnostmi,
temelječimi na znanju in izkušnjah, skupaj s člani različnih organov iščejo
rešitve za različne konkretne težave, ki jih prinaša dnevna praksa.
Zavedanje, da samo profesionalno, zavzeto in na etičnih prvinah temelječe delo
prinaša trajne in dobre rezultate v vseh kolektivih, naj ostane cilj in izziv za
prihodnost ter hkrati garancija za zadovoljstvo pri članstvu.
Dr. France Arhar,
direktor Združenja bank Slovenije
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NADZ ORNI SVET 1
PREDSEDNIK

mag. Giancarlo Miranda, Banka Koper d.d.

NAMESTNIKA

PREDSEDNIKA

Aleš Hauc, Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Janko Medja, Nova Ljubljanska banka d.d.

ČLANI

Sonja Anadolli, Deželna banka Slovenije d.d.
Andrej Andoljšek, Gorenjska banka d.d.
dr. Heribert Fernau, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
mag. Jože Lenič, Abanka Vipa d.d.
Davorin Leskovar, Banka Celje d.d.
Marko Novak, Probanka d.d.
Mitja Otorepec, Summit Leasing Slovenija d.o.o.
mag. Vojka Ravbar, SKB banka d.d.
mag. Sibil Svilan, SID banka d.d.
Stefan Vavti, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Hranilnica Lon d.d.

NAMESTNIKI

ČL ANOV

mag. Marko Bošnjak, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
mag. Damijan Dolinar, UniCredit Banka Slovenija d.d.
Igo Gruden, Probanka d.d.
Igor Kragelj, Banka Koper d.d.
Bojan Mandič, Hranilnica Lon d.d.
Nataša Mohorčič Zobec, SKB banka d.d.
Mojca Osolnik Videmšek, Gorenjska banka d.d.
Bojan Pecher, SID banka d.d.
Igor Stebernak, Abanka Vipa d.d.
Mojca Štajner, Deželna banka Slovenije d.d.
Aleksander Vozel, Banka Celje d.d.
Leasing predstavnik
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.

1

Sestava na dan 31. 12. 2014.
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N E KAT E R I P ODATKI ZA SLOV ENSKO
M A K R OE KO N O MSKO O KO LJE I N BANČNI SEKT OR
Makroekonomski podatki za Slovenijo
2014
2013
Realna rast BDP (v %)
2,6
2,1
Letna rast cen, inflacija v letu (v %)
0,2
0,7
Povprečna letna inflacija (v %)
0,2
1,8
Presežek države na računu tujine (v mio EUR)
2.162
1.746
Primanjkljaj države (v mio EUR)
1.837 oz. 4,9 % BDP
5.380 oz. 14,9 % BDP
Dolg države (v mio EUR)
25.427 oz. 70,3 % BDP 30.313 oz. 80,9 % 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

2013
(v mio EUR)
40.344
3.670
29.199
7.729
22.550
708
1.091
721
3.438

2014
(v mio EUR)
38.754
4.237
26.884
6.221
24.426
831
1.232
686
67

Vir: Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, Banka Slovenije, februar 2015

Število zaposlenih v bančnem sektorju
Vir: Poročila članic ZBS
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A KTI V NO STI Z DRUŽENJA V L ET U 2 014
Ekonomika bančnega poslovanja
Celotno leto 2014 je bilo na širšem področju ekonomike bančnega poslovanja,
ki združuje bančno računovodstvo z davki ter poročanje ITS/EBA (Internal
Technical Standards Evropskega bančnega organa) in ECB (Evropski centralni
banki), upravljanje tveganj in notranjo revizijo, v znamenju intenzivnega
sodelovanja z Banko Slovenije, ministrstvom za finance in Finančno upravo
Republike Slovenije.
Poudarek je bil na aktivni udeležbi pri obravnavi predloga novega Zakona o
bančništvu (ZBan-2) ter Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB),
pri uvajanju novih enotnih tehničnih standardov ITS/EBA v poročevalski okvir,
pripravi podatkovnih podlag za enotni kreditni register v Banki Slovenije ter na
spremljanju novosti davčne zakonodaje, vključno s problematiko spremenjene
davčne obravnave odpisov in oslabitev ter zahtev za poročanje bank na podlagi
julija 2014 podpisanega meddržavnega sporazuma FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) med RS in ZDA.

ODBOR

Z A R A Č U N OVO D S T VO

Člani odbora so v prvih mesecih leta 2014 intenzivno spremljali informacije
Banke Slovenije v zvezi s potrebo po široki podatkovni podlagi za vzpostavitev
novega enotnega kreditnega registra, ki naj bi bil povezan s projektom ECB
Ana Credit. Marca smo Banki Slovenije poslali obširen komentar Združenja s
številnimi pomisleki in konkretnimi pripombami glede ustreznosti omenjene
obsežne podatkovne zasnove in glede nesorazmernega povečevanja
poročevalskega bremena ter zviševanja stroškov na strani bank.
Vse leto smo se na ravni odbora ukvarjali z reševanjem računovodskih vprašanj
v bankah, z izmenjavo strokovnih stališč in izkušenj dobre prakse, bodisi na
sejah ali dopisno. Veliko nejasnosti je bilo pri implementaciji direktive BRRD
(Bank Resolution and Restructuring Directive), zlasti v delu, ki se nanaša na
prispevke v nacionalni sklad za reševanje (kapitalska naložba) in v evropski
reševalni mehanizem (strošek).
Zaradi odloga v postopku končne potrditve standarda MSRP 9 na ravni
IASB in Evropske komisije odbor v letu 2014 v zvezi s to zadevo ni izvajal
11
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posebnih aktivnosti, prav tako ni bilo predvidene tematske delavnice; ta bo zdaj
organizirana predvidoma v prvi polovici leta 2015.
Skupina za poročanje
V okviru skupine za poročanje so bile zelo dejavne podskupine za splošno
poročanje COREP in finančno poročanje FINREP, ki so pripravljale odgovore
na vprašanja v zvezi s kompleksnimi poročevalskimi obrazci ITS/EBA glede
kapitalskih zahtev za kreditno tveganje in geografsko razdelitev, glede velike
izpostavljenosti, finančnega vzvoda ter količnika likvidnostnega tveganja in
NSFR (net stable financial ratio). Zaradi vpliva na različna poslovna področja
v bankah je bilo potrebno širše usklajevanje z odborom za računovodstvo in
odborom za tveganja.
Organiziranih je bilo več operativnih sestankov s predstavniki strokovnih služb
Banke Slovenije po posameznih področjih poročanja, z namenom razčistiti
vprašanja zaradi naknadnih popravkov pri uradnih odgovorih EBA oziroma
nejasnosti pri spremnih navodilih.
Skupina za davke
Dogajanje je bilo intenzivno tudi v skupini za davke, ki je tekoče obravnavala
spremembe davčne zakonodaje (spremembo Zakona o davku na finančne
storitve, Zakona o davčnem postopku, Pravilnika o obračunu davka na dodano
vrednost, prenehanje zahtev na podlagi Zakona o davku na bilančno vsoto …)
ter s svojimi predlogi in komentarji tvorno sodelovala v postopkih predhodnih
javnih posvetovanj.
Največji poudarek je bil namenjen problematiki davčne obravnave odpisov in
oslabitev terjatev v bankah, ki se je v letu 2014 še dodatno zaostrila na podlagi
marca izdanega mnenja Finančne uprave RS (FURS). Slednje za banke izrazito
neugodno tolmači posamezne določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb, in sicer tako, da povečuje davčno negotovost in tveganje dodatne davčne
obveznosti iz odpisov in oslabitev kreditov, izvedenih v preteklih letih.
Kljub številnim prizadevanjem in usklajevanjem med ministrstvom za finance,
FURS ter bankami oziroma Združenjem to vprašanje ostaja še naprej odprto
in s tem predmet nadaljnjih dvostranskih pogovorov med ožjo skupino bank in
davčnimi oblastmi.
V zadnjih mesecih leta 2014 se je veliko dogajalo tudi na ravni EU, in sicer
v okviru evropskega mehanizma okrepljenega sodelovanja (»enhanced
cooperation«) za uvedbo davka na finančne transakcije, v katerem sodeluje tudi
Slovenija – vendar ministrstvo za finance po informacijah, ki smo jih pridobili
od tega ministrstva, za zdaj ne razmišlja o uvedbi omenjenega davka.
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Skupina za FATCA
V prvi polovici leta 2014 so predstavniki skupine s svojimi komentarji in
vprašanji uspešno sodelovali s strokovnimi službami ministrstva za finance pri
pripravi končne oblike sporazuma FACTA in aneksa k njemu; sporazum FATCA
je bil nato julija ratificiran v državnem zboru.
Sodelovanje s finančnim ministrstvom in Finančno upravo RS se je v drugi
polovici minulega leta še okrepilo, saj se banke v svojih pripravah na poročanje
in pri identifikaciji oziroma skrbnem pregledu strank vsakodnevno srečujejo z
novimi operativnimi vprašanji.
Na pobudo Združenja je bil v septembru organiziran tudi sestanek s pristojnimi
za FATCA na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, na katerem smo predstavili naše
dotedanje aktivnosti (sporočila za javnost, izdaja zgibanke za pomoč strankam,
izvedba priložnostnih izobraževanj in organizacija posebne delavnice, objava
strokovnih člankov o FATCA v publikacijah Združenja, slovenski neuradni
prevod ameriških obrazcev in navodil za samocertificiranje strank).
Rezultat sestanka sta bila dopolnitev spletne strani ameriškega veleposlaništva
s posebnim poglavjem, namenjenim FATCA (http://slovenia.usembassy.gov/
irs_taxes.html), in imenovanje posebne kontaktne osebe za stik s finančnimi
institucijami.
V zadnjih mesecih leta so banke intenzivno pristopile k skrbnim pregledom svojih
komitentov, ki izkazujejo tako imenovane US-indice oziroma ZDA-kazalnike, saj
morajo sredi leta 2015 pripraviti prvo obvezno poročanje Finančni upravi RS in
nato naprej ameriškim davčnim oblastem.

ODBOR

Z A U P R AV L JA N J E T V E G A N J

Člani odbora so v letu 2014 med drugim intenzivno sodelovali s strokovnimi
službami Banke Slovenije pri obravnavi definicije in zahtev poročanja o
nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenostih (NPE in FBE). Spremljali so
tudi informacije Banke Slovenije v zvezi s postopkom vzpostavitve enotnega
kreditnega registra pri Banki Slovenije v povezavi s projektom Ana Credit
Evropske centralne banke. V razpravi s predstavniki Banke Slovenije je bila
natančno opredeljena tudi nova zahteva po izračunu dodatne kapitalske potrebe
za tveganje previsokega finančnega vzvoda v bankah.
Ena od pomembnih nalog odbora je bila tudi priprava programskega dela
tradicionalnega letnega posveta o upravljanju tveganj v bankah, na katerem
so bile v ospredju zlasti naslednje teme: obravnavanje slabih naložb, sistemi
zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja in makrobonitetni
nadzor bank.
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Skupina za kreditna zavarovanja
Največjo pozornost so člani skupine namenjali dejavnostim bank na področju
vrednotenja stanovanjskih nepremičnin in kakovosti dela cenilcev z usmeritvijo,
da se poskusijo poenotiti standardi bank za delo cenilcev glede vsebine, oblike
in drugih parametrov cenitve nepremičnin, strojev in opreme.
Opravljena je bila uvodna razprava o predlogu projekta Možnosti integracije
podatkov zemljiške knjige in zemljiškega katastra ter ustanovljena ožja
delovna skupina predstavnikov bank, ki bo pripravila poenoten nabor podatkov
Geodetske uprave RS (GURS), ki bi bili vsem bankam na voljo prek spleta.
V aktualnih postopkih prestrukturiranja se pojavljajo posamezni primeri,
ko cenilci in svetovalci niso med seboj neodvisni in nepovezani. Tak konflikt
interesov na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin oziroma prodaje
nepremičnin pa za banke pomeni operativno tveganje, ki ga je težko obvladovati
predvsem takrat, ko je v posel vključenih več bank.

ODBOR

ZA NOTRANJO REVIZIJO

Tudi v letu 2014 so bile ključne aktivnosti odbora povezane zlasti s strokovno
pripravo in organizacijo tradicionalnega letnega posveta notranjih revizorjev;
ta je tokrat prvič potekal skupaj s predstavniki bank, pristojnimi za skladnost
poslovanja. V ospredju so bile teme z naslednjih področij: učinkovit sistem
notranjih kontrol, varstvo osebnih podatkov, politika ocenjevanja primernosti
članov uprav, nadzornih svetov in nosilcev ključnih funkcij, predstavljene pa so
bile tudi smernice konkretne banke pri obravnavi pritožb strank.
Na svojih srečanjih so člani odbora veliko pozornosti namenili obravnavi
aktualne problematike dela notranjih revizorjev, saj so notranji revizorji v
bankah razpeti med svojimi standardnimi tekočimi nalogami ter novimi in
dodatnimi zahtevami nadzornih svetov po natančnem pregledovanju poslov »za
nazaj«, za dolga pretekla obdobja.
Člani odbora so sodelovali tudi pri pripravi predlogov pripomb in komentarjev
k besedilu predloga novega Zakona o bančništvu (ZBan-2); na podlagi širšega
usklajevalnega sestanka so tako pripravili konkretne amandmajske predloge
sprememb nekaterih členov, ki urejajo delovanje službe notranje revizije v
banki.
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Denarni in kapitalski trgi
ODBOR

Z A Z A K L A D N I Š T VO

Odbor za zakladništvo se je zaradi zaostrenih tržnih razmer tudi v minulem
letu intenzivno ukvarjal z vodenjem dejavnosti, ki so potekale med bankami
članicami odbora, ministrstvom za finance in Banko Slovenije, z namenom
sprejemanja pravočasnih ukrepov pri upravljanju likvidnosti bančnega sistema.
Ena od glavnih nalog odbora je namreč pravočasna identifikacija in obravnava
problematike, povezane z zakladniško funkcijo v bankah.
Na svojih rednih sejah je ob navzočnosti predstavnikov Banke Slovenije in
ministrstva za finance spremljal in obravnaval tekoče informacije monetarnih
in fiskalnih oblasti s poudarkom na spremembah v regulativi centralne banke
(še posebej na področju operacij refinanciranja in primernega premoženja za
zavarovanje).
Odbor je analiziral razmere na dolžniških trgih in razpravljal o možnostih
financiranja, usklajeval pobude za enoten nastop članic pri zagotavljanju
sistemskih pogojev za likvidnost bančnega sektorja ter oblikoval predloge
rešitev za morebitno institucionalizacijo denarnega trga in druge ukrepe.
Poseben poudarek je namenil regulatornim zahtevam, ki neposredno ali
posredno vplivajo na področje zakladništva v bankah in so predmet razprave v
zdajšnjih zaostrenih razmerah za bančni sektor, in sicer: regulativi s področja
poročanja o likvidnosti in upravljanju likvidnostnega tveganja, davka na finančne
transakcije in tako imenovani slabi banki.
Odbor za zakladništvo je spremljal tudi druge aktualne informacije s finančnih
trgov in s področja širše regulative (direktiva o EMIR, CRR/CRDIV, bančna
unija), sodeloval s preostalimi delovnimi telesi Združenja (delovna skupina za
Basel III skupaj z odborom za upravljanje tveganj, delovna skupina za EMIR
skupaj z odborom za zaledna in skrbniška vprašanja), nadaljeval je aktivnosti
zbiranja in izmenjave informacij s področja zakladništva med člani odbora
ter zagotavljal strokovno pomoč pri oblikovanju izobraževalnih programov za
področje zakladništva.

ODBOR

Z A Z A L E D N A I N S K R B N I Š K A V P R A Š A N JA

Odbor za zaledna in skrbniška vprašanja je v okviru rednih sej spremljal in
proučeval dogajanja, ki so vplivala na njegovo delovno področje, torej zaledne
funkcije finančnih trgov in skrbništvo vrednostnih papirjev.
Dejavnosti odbora na področju zakonodaje so bile usmerjene v spremljanje
priprave novih aktov, povezanih s finančnimi instrumenti, skrbniškimi storitvami
15
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in zalednimi vprašanji, hkrati pa je odbor skupaj z delovno skupino za davke
sodeloval pri obravnavi davčnih zadev na področju poslovanja s finančnimi
instrumenti. Delovna skupina za vprašanja skrbniških bank je obravnavala
teme s področja skrbništva po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (ZISDU) ter pri tem sodelovala z nadzornimi ustanovami.
Dejavnosti odbora na področju dobre prakse pri poslovanju s finančnimi
instrumenti so bile osredotočene na poravnave poslov s finančnimi instrumenti,
načine vrednotenj finančnih instrumentov ter obravnavo mednarodnih pogodb.
Odbor je sodeloval tudi pri razpravah o oblikovanju infrastrukture kapitalskega
trga in o večstopenjskem sistemu lastništva vrednostnih papirjev. Delo na tem
področju se bo nadaljevalo tudi v obliki sodelovanja v skupinah NUG in MIG ter v
okviru dveh mešanih delovnih skupin, ene za tržna tveganja in druge za račune
DCA. Delovna skupina za EMIR je nadaljevala v letu 2013 začete dejavnosti
za uveljavitev evropske regulative na področju tržne infrastrukture (European
Market Infrastructure Regulation, EMIR) v Republiki Sloveniji in prav tako
dejavnosti pri vzpostavitvi dialoga z nadzornimi ustanovami glede vsebine in
tehničnega načina poročanja. Pri obravnavi teh tem in iskanju ustreznih rešitev
je odbor tvorno sodeloval z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Klirinško
depotno družbo (KDD), Združenjem članov borze vrednostnih papirjev, Banko
Slovenije in drugimi institucijami kapitalskega trga.

P O S L O VA N J E

S P R E B I VA L S T V O M

Odbor za poslovanje s prebivalstvom je vse leto spremljal projekt vzpostavitve
enotnega kreditnega registra in s tem povezane predvidene spremembe pri
sporočanju podatkov (dodatno za samostojne podjetnike), pri politiki dostopa
do informacij in pri organizaciji. Tudi v letu 2014 je nadaljeval obravnavo
problematike uporabe osebnih računov za poslovne namene in skladno z
ugotovitvami dal pobudo za spremembo Zakona o davčnem postopku. V
povezavi s tem je bilo obravnavano tudi vprašanje polaganja iztržkov gotovine
samostojnih podjetnikov na osebne transakcijske račune (TRR) in naknadno
usmerjanje na poslovne račune. Za mnenje v zvezi z dopustnostjo takega
poslovanja smo med drugim zaprosili Finančno upravo RS. Odbor je tudi v
minulem letu obravnaval problematiko neobičajnega poslovanja, predvsem v
povezavi z zlorabami otroškega računa s strani enega od staršev. Z namenom
vzpostavitve enotne prakse je bilo obravnavano izplačevanje pogrebnih
stroškov s TRR umrlih strank še pred pravnomočnostjo sklepa o dedovanju.
Jeseni je bilo aktualno tudi financiranje nakupa nepremičnin, ki jih je prodajal
Stanovanjski sklad RS, ko še ni vzpostavljena etažna lastnina in zavarovanje
s hipoteko ni mogoče. Na pobudo preostalih delovnih teles Združenja smo se
posvečali vprašanjem v zvezi s predlogom poizvedb o stanju na računih pri
drugih bankah pa v zvezi z vinkulacijo zavarovalnih polic, ko zavarovalnica
zaradi neplačila zavarovanja odpove zavarovalno pogodbo, in z unovčevanjem
zbirateljskih kovancev za tri evre.
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Člani odbora so vse leto spremljali novosti pri pripravi nove zakonodaje (Zakon
o bančništvu, Direktiva o osnovnem bančnem računu, Uredba o dokumentih s
ključnimi informacijami za male vlagatelje, Zakon o alternativnem reševanju
potrošniških sporov, Zakon o varstvu potrošnikov) ter smernic za njeno
izvajanje (Smernice o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev in
bančništva, Dokument s ključnimi informacijami za naložbene produkte za male
vlagatelje). Odbor se je redno seznanjal tudi s študijami Evropske komisije,
povezanimi s potrošniki (na primer o prezadolženosti gospodinjstev, varstvu in
zadovoljstvu potrošnikov na področju finančnih storitev).
Na pobudo odbora smo v okviru delovne skupine za spremljanje aktivnosti za
zamenjavo banke pregledali spletne strani bank in obiskali poslovalnice, kjer
smo preverili, ali so na voljo informacije (zloženke) o pravilih in postopkih
za zamenjavo banke, na podlagi anketnih vprašalnikov pa smo opravili tudi
raziskavo o poteku postopkov v praksi.
Spletna stran www.vseobanki.si je bila dopolnjena z nekaj novimi izrazi in
vsebinami. Pripravljeno pa je bilo tudi opozorilno sporočilo za javnost o
tveganjih, ki so jim potrošniki izpostavljeni pri poslovanju z virtualnimi valutami.

ODBOR

Z A K A R T I Č N O P O S L O VA N J E

Odbor za kartično poslovanje se je v letu 2014 sestal na petih rednih sejah in
eni korespondenčni ter skupaj z delovnimi skupinami in forumi, ki delujejo v
okviru odbora, izpeljal vse načrtovane naloge.
Potrdil je analize, ugotovitve in predloge ukrepov v zvezi s plačilnim sistemom
Poravnava bankomatov za leto 2014, ki jih je pripravil njegov upravljavec, družba
Bankart d.o.o., in s tem v zvezi sprejel ustrezne sklepe. Obravnaval in potrdil
je spremembe ter dopolnitve dokumenta »Zagotavljanje informacijske varnosti
v plačilnem sistemu Poravnava bankomatov« in njegove priloge »Seznam
varnostnih kontrol plačilnega sistema Poravnava bankomatov«. Na podlagi
odločbe Banke Slovenije o izdaji dovoljenja za spremembo pravil plačilnega
sistema Poravnava Multilateralnega kliringa MasterCard je dokončal vse
potrebno za podpis dopolnjenih dokumentov (Pogodba o poravnavi obveznosti
in terjatev iz Multilateralnega kliringa MasterCard in Pravila delovanja sistema
Poravnava Multilateralnega kliringa MasterCard). Odbor je tudi spremljal
statistična poročila o stanju na področju kartic v Sloveniji, ki jih je četrtletno
zagotavljala Banka Slovenije, ter se seznanil z novimi poslovnimi modeli družbe
MasterCard in obravnaval predpisane oblike modelov. V sodelovanju s policijo
je organiziral delavnico o zlorabi plačilnih kartic, na kateri smo obravnavali
konkretne primere, poudarjen pa je bil tudi pomen okrepitve izmenjave
informacij med predstavniki posameznih institucij. Odbor je skozi vse leto
spremljal dogajanja, povezana s sprejetjem Uredbe o medbančnih provizijah za
kartične plačilne transakcije (uredba MIF). Predstavnice odbora so se v zvezi s
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to temo sestale tudi z evropsko poslanko in jo seznanile s ključnimi pripombami
slovenskih bank k predlogu uredbe. V zvezi s prevodom dokumentov, povezanih
s sprejetjem uredbe MIF, je bila po prizadevanjih Združenja vzpostavljena
povezava med Združenjem ter prevajalci v Luxembourgu in Bruslju.
V sodelovanju z delovno skupino PCI DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) in pravno službo Združenja je odbor pripravil predlog za
vsebinsko dopolnitev pogodb s prodajnimi mesti zaradi spoštovanja varnostnih
standardov PCI DSS pri kartičnem poslovanju. Pri načrtovanju vpeljave novosti
v prakso se je odbor povezal tudi s Trgovinsko zbornico Slovenije.
V okviru prenove pravnega okvira plačilnega sistema Poravnava bankomatov
je odbor potrdil predlagano spremembo postopkov, zapisano v Priporočilu iz
naslova neporavnane obveznosti dveh ali več udeležencev plačilnega sistema
Poravnava bankomatov.
Forum principalov, ki deluje v okviru odbora, je obravnaval in potrdil sprejetje
Delavske hranilnice d.d. v Multilateralni kliring MasterCard.
Delovna skupina za mobilna plačila je pripravila pripombe k osnutku dokumenta
ECB Priporočila za varnost m-plačil, delovna skupina za priporočila BA, POS in
kartičnega poslovanja pa je oblikovala Priporočila o varnostnih standardih na
področju kartičnega poslovanja. Varnostni forum odbora pa je tako kot vsako
leto v času pred dopusti dopolnil in posodobil sporočilo za javnost o varni
uporabi kartic.
Delovna skupina za varnost oseb in premoženja
Na svojih sestankih je skupina redno obravnavala kriminalna dejanja (ropi,
napadi na bankomate, goljufije…) in izredne razmere (na primer žledolom),
glavni del aktivnosti pa je usmerjala v naloge preventivne zaščite, kar
neposredno zmanjšuje možnost škodnih dogodkov. Posvečala se je tudi drugim
aktualnim zadevam (sodelovanje s Telekomom pri izboljšavah sistema za prenos
alarmnih signalov) in sodelovala z različnimi institucijami (Zbornica za razvoj
slovenskega zasebnega varovanja, Informacijski pooblaščenec). Predstavnika
skupine od lani tudi dejavno sodelujeta v delovni skupini za prenovo Pravilnika
o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, ki deluje v
koordinaciji Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
Tudi v letu 2014 je bila izvedena nacionalna raziskava o ropih in drugih oblikah
napadov na banke, ki poteka v državah članicah EU v okviru Evropske bančne
federacije.
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Odbor za preprečevanje pranja denarja se je ukvarjal z vrsto aktualnih tem, kot
so na primer različne oblike neobičajnega poslovanja (predvsem v povezavi z
zlorabami vrste računa), opravljanje gotovinskih transakcij prek pooblaščenca,
dokazila o izvoru sredstev, dokumentacija, potrebna pri sklepanju dodatnega
poslovnega razmerja, in obravnava strank, katerih dejavnost je povezana
s poslovanjem z virtualnimi valutami. Na več sejah je bila obravnavana tudi
kontrola transakcij SEPA, ki se izvajajo med slovenskimi bankami, v povezavi
z vključenostjo prejemnikov sredstev na sezname oseb, zoper katere veljajo
omejevalni ukrepi. V zvezi s tem je bilo tudi pridobljeno mnenje Banke Slovenije
o potrebnosti izvajanja nadzora na prilivnimi domačimi transakcijami. Odbor
je obravnaval tudi novo storitev nekaterih bank, imenovano avtomatski polog
na bankomatu, ki omogoča polaganje velikih zneskov gotovine (ne)komitentom
bank. V zvezi z dilemami pri kriterijih za sporočanje takšnih transakcij in dilemami
pri identifikaciji strank smo z namenom enotnega ravnanja bank zaprosili za
tolmačenje Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD). Obravnavana je
bila tudi predvidena uvedba nesorazmerno visokih kazni za sistemske napake
finančnih institucij v predlogu Direktive o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. V zvezi s tem smo dali
pobudo za ustreznejšo ureditev tega področja na Evropsko bančno federacijo
(EBF); ta jo je nato vključila v svoja pogajalska izhodišča.
V sodelovanju z Banko Slovenije in Informacijskim pooblaščencem so bila na
skupnem sestanku s predstavniki odbora oblikovana izhodišča, ki bodo bankam
olajšala poslovanje v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP) in hkrati tudi z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (ZPPDFT).
Predstavniki odbora so sodelovali tudi pri projektu Nacionalna ocena tveganosti,
ki je potekal v koordinaciji UPPD z namenom, da se identificirajo področja z
največjim tveganjem za pranje denarja oziroma financiranje terorizma v državi
oziroma v posameznih sektorjih.
Na pobudo UPPD sta odbor in delovna skupina za medbančna razmerja
pripravila predloge za dopolnitve in spremembe Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
Delovna skupina za pripravo brošure o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma za stranke je pripravila vsebino, namenjeno informiranju
strank, izdajo brošure pa sta podrla tudi Banka Slovenije in UPPD. Končna
različica je bila prevedena tudi v angleški jezik.
Delovna skupina za dopolnitev Priporočil za računalniško podporo spremljanja
neobičajnega poslovanja je temeljito posodobila in dopolnila indikatorje
podpore spremljanja neobičajnega poslovanja, ki bi lahko bilo povezano z
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različnimi kaznivimi dejanji in prevarami. Pri svojem delu se je povezala tudi z
Banko Slovenije.
Na novo je bila ustanovljena delovna skupina za omejevalne ukrepe, ki je začela
pripravljati izhodišča priporočil za ravnanje v primeru omejevalnih ukrepov, ki
bi bila univerzalne narave (veljala bi za vse države, proti katerim so uvedeni
omejevalni ukrepi).
Delovna skupina za alternativne oblike identifikacije pa je začela pripravljati
nabor produktov, ki so manj tvegani za pranje denarja oziroma financiranje
terorizma, zato bi se identifikacija pri sklepanju poslovnega razmerja lahko
opravila na alternativne načine.

P O S L O VA N J E

S PODJETJI

Področje poslovanja s podjetji je tudi v letu 2014 zaznamovala problematika
slabih kreditov s poudarkom na najbolj obsežnih primerih. Nove rešitve v
insolvenčni zakonodaji, ki so bile vpeljane v letu 2013, so tudi po ugotovitvah
tujih strokovnjakov, na primer Mednarodnega denarnega sklada (IMF), strokovno
vprašljive, na kar je ob sprejemanju zakona opozarjalo že Združenje, a je bil
ta kljub vsemu potrjen. Zakonodaja še naprej ostaja zapletena in nedosledna,
ob tem pa je vpeljala še vrsto dodatnih instrumentov, ki naj bi ponujali nove
možnosti za urejanje razmerij med dolžniki in upniki, a so rešitve glede na
primerljive zakonodaje vprašljive. Pri tem bi v ospredje postavili nedokončan
poskus vpeljave pravila absolutne prednosti (»absolute priority rule«) tudi
v postopke prisilne poravnave, kjer pa smo ostali na pol poti. Dobrodošla
je sicer ponovna vpeljava prodaje tako imenovanih zdravih jeder, ki poleg
boljšega poplačila upnikov omogoča tudi nadaljevanje podjetniškega podjema.
Ni pa zakonodaja dala nekaterih bistvenih pogojev za uspešnost reševanja
podjetniških podjemov, kot je na primer sistemsko zavarovanje vmesnega
nujno potrebnega financiranja v času odločanja o potrditvi prisilne poravnave.
Glede na opisano stanje smo se v zvezi s to zakonodajo lotili sistematičnega
izobraževanja v članicah in dodatnega razjasnjevanja zadev tudi s pomočjo
Banke Slovenije in drugih deležnikov pri sprejemanju te zakonodaje.
Domače in tuje izkušnje kažejo, da je reševanje prezadolženih dolžnikov
smotrno začeti čim prej, in to usklajeno, ter ne čakati na sprožitev formalnih
insolvenčnih postopkov. Pri takem pristopu članic so se pojavljala številna
vprašanja, zato smo se na Združenju lotili oblikovanja Slovenskih načel
finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu in jih tudi sprejeli. V njih je
bila upoštevana dobra praksa s tega področja v finančnem svetu, oprli smo se
zlasti na tako imenovani londonski pristop (»London approach«). S temi načeli
smo vzpostavili okvir za usklajeno in ciljno usmerjeno delovanje finančnih
upnikov pri reševanju slabih terjatev v podjetjih, kjer nastopa več upnikov. Pri
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tem je dejavno sodelovala Banka Slovenije, ki je ta načela kot primer dobre
prakse povzela tudi v svoji regulativi.
Pri praktičnem izvajanju novosprejete zakonodaje in načel so se nato pokazala
različna pojmovanja in interpretacije med deležniki, ki so pri tem nastopali
tudi v različnih statusih, zato smo precej svojih aktivnosti namenili reševanju
teh vprašanj med njimi. O zaznanih ovirah in na tej podlagi nastalih predlogih
za izboljšanje delovanja na tem področju, predvsem na strani državnih in
paradržavnih udeležencev, smo sproti obveščali pristojne državne organe,
zlasti pravosodno, gospodarsko in finančno ministrstvo, vendar na številne
pobude, kljub našim stalnim dodatnim pozivom, za zdaj ni bilo odziva. Tako se
bomo na tem področju trudili še naprej.

PLAČILNI

PROMET IN PROJEKT

S EPA

Odbor za plačilni promet je po izstopu Združenja iz članstva v Evropskem
plačilnem svetu (EPC) z letom 2014 po svojih možnostih nadaljeval spremljavo
vzdrževanja že uvedenih rešitev SEPA. Tako sta delovna skupina za kreditna
plačila SEPA in delovna skupina za direktne obremenitve SEPA pristopili k
posodobitvi obstoječih dokumentov z novostmi, ki so jih prinesle nove verzije
pravil sheme in implementacijskih smernic. V okviru kreditnih plačil SEPA
ostaja aktualna stalna naloga obravnavanja novih kod namenov, ki jih objavlja
Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for
Standardization, ISO), in ažuriranja slovenske verzije šifrantov kod namenov.
Podporna skupina za standarde je objavila priročnik Standard ISO 20022 XML
za izmenjavo podatkov za kreditna plačila v B2B načinu izmenjave podatkov.
Na področju gotovinskega poslovanja smo spremljali uveljavljanje Uredbe (EU)
1210/2010 o preverjanju pristnosti evrokovancev in ravnanju z evrokovanci,
neprimernimi za obtok, izvajale so se tudi dejavnosti za uvedbo novih bankovcev
za deset evrov v obtok.
Na vseh področjih SEPA so v ospredju spremljanje razpoložljive dokumentacije
EPC (objavljene na javnih spletnih straneh EPC), sprotno posodabljanje spletne
strani SEPA Slovenija in spremljava odziva javnosti na novosti. Sodelujemo tudi
v Nacionalnem svetu za plačila pri Banki Slovenije, kjer sta bila na decembrski
seji preostalim deležnikom predstavljena pobuda za uvedbo optično čitljive
kode na obrazec UPN in vprašanje e-soglasij v shemah direktnih obremenitev
SEPA.
Delovna skupina za e-račun je začela aktivnosti za vključevanje drugih
procesorjev elektronskih dokumentov kot potencialnih novih udeležencev
sistema e-račun in obravnavala vprašanja, povezana z začetkom izdajanja
elektronskih računov javnemu sektorju s 1. januarjem 2015. Aprila 2014 je
bila s pomočjo delovne skupine organizirana delavnica z večjimi izdajatelji
e-računov v Sloveniji. Delovna skupina je tudi nadaljevala aktivnosti za razvoj
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novih storitev v sistemu e-račun, in sicer za uvedbo storitve direktno plačilo za
e-račun, uvedbo novih vrst sporočil (naročilnica, dobavnica, opomin), uvedbo
zavrnitve e-računa, proučevala pa je tudi možnosti ureditve storitve arhiviranja
e-računov in drugih e-dokumentov.
Delovna skupina za e-izvršbe je skupaj s predstavniki Finančne uprave RS
intenzivno sodelovala pri pripravi dopolnjene različice dokumentacije za
elektronsko izmenjavo sklepov o izvršbi ter se dogovarjala o aktivnostih za
dejanski začetek elektronskega prejemanja sklepov o izvršbi v začetku leta
2015.
S Finančno upravo RS smo se dogovorili tudi za elektronski način
posredovanja podatkov o prilivih na transakcijske račune fizičnih oseb z
uporabo komunikacijskega vmesnika ZBS_B2B in podpisali skupno navodilo
o posredovanju podatkov iz bančnih evidenc na FURS za namene davčnega
nadzora, vodenja postopkov davčne izvršbe ter za vodenje postopkov odloga,
odpisa ali obročnega plačila.

D O K U M E N TA R N I

BANČNI POSLI

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 (bančna komisija), in se vključeval v
dejavnosti ad hoc delovnih skupin po posameznih delovnih področjih MTZ.
Predstavnica odbora je kot redna članica sodelovala pri reševanju sporov
pri dokumentarnih instrumentih v skupini mednarodnih strokovnjakov in v
okviru enotnih pravil DOC DEX za arbitražo. Odbor je redno sodeloval tudi z
nacionalnim odborom MTZ, ki ima sedež pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Dvakrat v letu 2014 so se predstavniki odbora in posameznih bank udeležili
delovnih sestankov bančne komisije MTZ, in sicer spomladi v Dubaju in jeseni v
Istanbulu. Predstavnik odbora je prek poročil s sestankov bančne komisije MTZ
slovenskim bančnikom, članom odbora, predstavil načrt dela bančne komisije
za leto 2015, potek in napredek dela v specializiranih delovnih skupinah ter
sklepe bančne komisije pri strokovnih odgovorih na vprašanja iz držav članic.
Na domačem delovnem področju je odbor sodeloval pri predstavljanju novosti in
reševanju strokovnih vprašanj, prenašal novosti na svoje članice ter ministrstvu
za finance pomagal s prenosom znanja in literature pri uveljavitvi uporabe
Enotnih pravil za garancije na prvi 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 posameznih podjetij, ki so potrebovala ali pomoč pri težavi ali
samo strokovne nasvete pred izvedbo posla.
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Skupaj z drugimi specialisti za bančno področje in skupino SWIFT je sodeloval
pri razvoju in promociji novega mednarodnega produkta za zmanjševanje
tveganj, imenovanega bančna plačilna obveza (Bank Payment Obligation, BPO).
Med drugim je bil novi instrument predstavljen predstavnikom podjetij in bank
v okviru Posveta o plačilnem prometu Združenja bank Slovenije. Pravila MTZ
za ta novi elektronski instrument zavarovanja plačil so bila izdana leta 2013, v
slovenščino pa jih še nismo prevedli.
Na podlagi članstva Združenja pri Commercial Crime Services (CCS) v Londonu
bo odbor še naprej prejemal mesečne biltene in opozorila na mednarodne
goljufije na področju dokumentarnih instrumentov ter s svojim obveščanjem
skrbel za varovanje članic pred tveganji pri delu z domačimi in mednarodnimi
dokumentarnimi instrumenti.

I N F O R M AT I K A
Odbor za informatiko se je v letu 2014 sestal na šestih sejah. Ukvarjal se je
zlasti z nadgradnjo in širitvijo uporabe komunikacijskega vmesnika ZBS B2B kot
enotnega mehanizma izmenjave podatkov med članicami Združenja, podjetji in
institucijami, s katerimi si članice izmenjujejo kakršnekoli podatke, poročila ali
datoteke. Dejavnosti za vzpostavitev izmenjave podatkov prek vmesnika ZBS
B2B smo izvajali skupaj z Upravo RS za javna plačila, Davčno upravo RS, Banko
Slovenije, Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, Kmetijsko-gozdarsko
zbornico Slovenije, Bankartom, Vrhovnim sodiščem in Radiotelevizijo Slovenija.
Na javni spletni strani smo februarja objavili novo, dopolnjeno različico Tehnične
specifikacije ZBS B2B – komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil med
partnerji in bankami, v 2.11. Dopolnjeni standard je bil februarja tudi potrjen
na odboru za informatiko, dopolnitve pa se nanašajo na pošiljanje sporočil po
delih, omogočanje omejitev prejemanja vsebin in omogočanje urnikov izmenjav.
Marca smo končali nadgradnjo komunikacijskega vmesnika ZBS B2B, ki jo je po
vsebini pripravila delovna skupina za e-standarde. Namestitveni paketi, tehnična
dokumentacija, uporabniška navodila programske rešitve komunikacijskega
vmesnika ZBS B2B so bili na javni spletni strani Združenja objavljeni prav tako
v marcu. Programska rešitev komunikacijskega vmesnika tako ustreza Tehnični
specifikaciji ZBS B2B – komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil med
partnerji in bankami, v 2.11. Tehnična dokumentacija informacijske rešitve
ZBSB2B pa je bila nato junija dopolnjena še z nekaterimi spremembami, ki so
se nanašale na področje varnosti.
V juniju smo začeli priprave na izvedbo varnostnega pregleda komunikacijskega
vmesnika ZBS B2B, k oddaji ponudb je bilo povabljenih več IT-podjetij in nato
novembra eno tudi izbrano. Ker je bilo pri uporabi komunikacijskega vmesnika
ZBS B2B ugotovljenih nekaj varnostnih pomanjkljivosti, smo junija izvedli še
poziv za pripravo ponudbe za dopolnitev vmesnika ZBS B2B. Ponudba za delno
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izvedbo varnostnih popravkov vmesnika ZBS B2B je bila nato potrjena oktobra,
nadgradnja pa se je začela izvajati decembra.
Nadgrajena različica komunikacijskega vmesnika ZBS B2B je bila uspešno
nameščena pri vseh članicah Združenja in Upravi RS za javna plačila (UJP).
Sledila je izvedba testa poročanja izmenjave izpiskov ISO prek vmesnika ZBS
B2B med UJP in tremi testnimi bankami. Produkcijska izmenjava med UJP in
bankami se je začela s 1. februarjem 2014. Oktobra je bila nato med članicami
in UJP prek vmesnika ZBS B2B vzpostavljena še izmenjava podatkov po Zakonu
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).
V prizadevanjih za vzpostavitev poročanja prek komunikacijskega vmesnika
ZBS B2B med Uradom RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) in članicami
Združenja smo se januarja skladno z zahtevo UPPD sestali tudi z Uradom Vlade
RS za varovanje tajnih podatkov s prošnjo, da urad prouči ustreznost uporabe
vmesnika ZBS B2B za izmenjavo poročil med članicami Združenja in UPPD.
Izmenjava podatkov prek komunikacijskega vmesnika ZBS B2B med UPPD in
članicami Združenja v letu 2014 še ni bila vzpostavljena, je pa UPPD pri sebi
namestil vmesnik in opravil testiranje s testno banko. Nadaljevanje aktivnosti
se pričakuje v letu 2015.
S Finančno upravo RS (prejšnji DURS) nam je v letu 2014 uspelo pripraviti
podlago za testiranje in kasneje za produkcijsko pošiljanje podatkov o prilivih
na TRR fizičnih oseb prek komunikacijskega vmesnika ZBS B2B. Obveznost
poročanja bank izhaja iz 37. člena Zakona o davčnem postopku in Pravilnika
o vsebini, načinu in rokih pošiljanja podatkov o prilivih na TRR fizičnih oseb.
Produkcija se pričakuje v februarju 2015. V nadaljevanju se bodo začele še
priprave na izvajanje Skupnega navodila FURS in ZBS o posredovanju podatkov
iz bančnih evidenc na FURS. Tudi za to poročanje se bo uporabljal komunikacijski
vmesnik ZBS B2B.
Uporabo komunikacijskega vmesnika ZBS B2B za izmenjavo poročil med
članicami Združenja in Banko Slovenije je Banka Slovenije podprla v novembru
in začetek testiranja pošiljanja poročila o sodobnih plačilnih instrumentih SPI
po standardu Združenja oziroma prek komunikacijskega vmesnika ZBS B2B
napovedala za januar 2015.
Komunikacijo o uporabi komunikacijskega vmesnika ZBS B2B za izmenjavo
podatkov o e-izvršbah med članicami Združenja in Vrhovnim sodiščem bomo
nadaljevali v letu 2015, saj na junija poslano specifikacijo implementacije
podpore vročanju sodnih pisanj po Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) v rešitvi
Združenja Vrhovno sodišče še ni odgovorilo.
O možnostih brezplačne uporabe komunikacijskega vmesnika ZBS B2B smo v
letu 2014 obvestili tudi Gospodarsko zbornico Slovenije in nekatera IT-podjetja,
ki sodelujejo s članicami. Za nekatera podjetja je delovna skupina za e-standarde
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pripravila tudi predstavitvene sestanke. Ti so bili izvedeni tudi s Kmetijskogozdarsko zbornico Slovenije in RTV SLO, saj bi bilo možno komunikacijski
vmesnik ZBS B2B uporabiti tudi za izmenjavo podatkov o e-izvršbah.
Slovensko zavarovalno združenje, Združenje družb za upravljanje investicijskih
skladov, Združenje članov borze vrednostnih papirjev, Klirinško depotno družbo
in lizinške članice Združenja smo obvestili o možnosti uporabe komunikacijskega
vmesnika ZBS B2B za izmenjavo podatkov oziroma poročanje po FATCA
Finančni upravi RS kot tudi za druge izmenjave in poročanja.
Začetni sestanki o uporabi komunikacijskega vmesnika ZBS B2B za izmenjavo
podatkov med članicami Združenja in Bankartom so bili izpeljani v juniju,
novembra pa je bil podprt predlog Bankarta, da članice Združenja za izmenjavo
podatkov z Bankartom preidejo na uporabo vmesnika ZBS B2B pod pogojem, da
hkrati migrirajo vse članice Združenja. V ta namen naj bi članice izvedle popis
podatkov oziroma prenosov z Bankartom, za strokovno koordinacijo enotnega
prehoda pa je bila oblikovana posebna delovna skupina. V decembru smo nato
od članic Združenja pridobili izjave o enotnem načinu prehoda na uporabo
komunikacijskega vmesnika ZBS B2B za namen izmenjave z Bankartom.
Z namenom dobre obveščenosti o obstoju enotnega mehanizma izmenjave
– komunikacijskega vmesnika ZBS B2B – smo članice Združenja, odbore in
delovne skupine redno obveščali v dopisih, obvestilih in eBiltenu. Posebno
predstavitev vmesnika ZBS B2B smo marca pripravili za delovno skupino za
e-izvršbe, vodstvo odbora za računovodstvo in vodstvo skupine za poročanje.
Maja so se o tej temi znova sestali predstavniki delovne skupine za e-izvršbe,
odbora za informatiko in vodstva Združenja.
Večino aktivnosti pri dopolnitvah standarda Tehnične specifikacije ZBS B2B –
komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil med partnerji in bankami,
predstavitvah ter dopolnitvah rešitve kot tudi aktivnosti za vsa testiranja
novih različic vmesnika ZBS B2B ter testiranja med bankami in institucijami
je izvedla delovna skupina za e-standarde. Skupina je novembra pripravila tudi
vzorca pristopnic za testiranje in produkcijo – izmenjava prek komunikacijskega
vmesnika ZBS B2B in tehnična navodila za prilagoditev vmesnika ZBS B2B, tako
da je izmenjava podatkov o e-izvršbah prek vmesnika ZBS B2B tudi mogoča.
Varnostni forum odbora za informatiko se je v letu 2014 sestal na petih srečanjih,
njegova stalna naloga je bila izmenjava informacij in izkušenj na področju
informacijske varnosti. V marcu so bila objavljena posodobljena priporočila
za ravnanje članic Združenja v primerih suma neupravičene transakcije, ki
izhaja iz spletne prevare, ki jih je pripravil varnostni forum. V istem mesecu
je Združenje podpisalo protokol o sodelovanju med Združenjem in policijo v
primeru suma zlorab na področju elektronskega bančništva. Februarja je
varnostni forum pripravil celodnevno delavnico o tolmačenju priporočil ECB
za varnost spletnih plačil ter na ravni bančnega sektorja uskladil razumevanje
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teh priporočil. Marca smo nato prejeli še mnenja, stališča in odgovore Banke
Slovenije v zvezi s priporočili ECB za varnost spletnih plačil.
Delovna skupina za PCI DSS je imela tri sestanke, na katerih se je ukvarjala
s tolmačenjem standarda Payment Card Industry Data Security Standard 3.0
(PCI DSS). Skupina je uskladila prevode samoocenitvenih vprašalnikov PCI
DSS in pripravila gradivo za izvedbo delavnice, namenjene predstavitvi PCI
DSS strokovnim službam Trgovinske zbornice Slovenije v maju in predstavitvi
kartičnemu odboru.
Svoje delo je končala tudi skupina za pripravo varnostnih zahtev za mobilne
naprave in decembra pripravila končno različico varnostnih priporočil za
mobilne naprave, ki jih uporabljajo banke in hranilnice. Priporočila so bila na
varnostnem forumu sprejeta v januarju 2015.

SOCIALNO

PA R T N E R S T V O

Med pomembnejše zadeve, s katerimi se je ukvarjalo Združenje v letu 2014,
sodijo tudi dejavnosti na področju kolektivnega dogovarjanja oziroma socialnega
partnerstva.
Januarja so bile v Uradnem listu RS objavljene Spremembe in dopolnitve
Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije, ki so bile sprejete in
podpisane decembra 2013. Omeniti gre tudi, da so bili januarja glede na
določila kolektivne pogodbe usklajeni zneski najnižjih osnovnih plač iz tarifne
priloge Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije (KPDb).
Sredi junija je Združenje obema sindikatoma poslalo predlog nove tarifne priloge
h kolektivni pogodbi, saj je bila tedaj sklenjena tarifna priloga veljavna do 31.
decembra 2014. Predlog je pripravila posebna ad hoc delovna skupina, potrjen
pa je bil na odboru za KPDb in nato z modifikacijo sprejet še na nadzornem
svetu Združenja. Združenje je sindikatoma predlagalo sklenitev nove tarifne
priloge v enakem besedilu, kot je bila dotedanja, vendar za dobo pol leta (do 30.
junija 2015). Prvo pogajalsko srečanje je bilo sredi oktobra, sledilo je še nekaj
srečanj in po vzajemnem popuščanju je bilo dogovorjeno, da se nova tarifna
priloga sklene za eno leto. Ob tem je delodajalska stran predlagala podpis izjave
o dogovoru glede nadaljnjega sodelovanja in upoštevanja razmer v bančništvu,
s čimer sta se oba sindikata strinjala. Sledili sta obravnava in potrditev na sejah
odbora za KPDb in nadzornega sveta Združenja. Nova tarifna priloga je bila
podpisana sredi decembra, nato pa je bila poslana v registracijo pristojnemu
ministrstvu in objavljena v Uradnem listu RS še pred iztekom leta 2014.
Strankam kolektivne pogodbe pa se ni uspelo dogovoriti o imenovanju
predsednika komisije za razlago KPDb, tako da je bila komisija nedelujoča in se
v lanskem letu ni sestajala.
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Odbor za KPDb
Odbor za KPDb se je na svojih sejah največ ukvarjal z zgoraj opisanimi zadevami
in ob tem potrjeval predloge gradiv za seje nadzornega sveta.

Področje pravnih poslov
Področje pravnih poslov je skrbelo za sklic redne seje skupščine, več rednih in
dopisnih sej nadzornega sveta Združenja, sej odbora za pravna vprašanja in sej
odbora za KPDb 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
in Banki Slovenije, ob tem smo spremljali novosti na pravnih področjih, ki so
bila v tem obdobju v ospredju. Omeniti gre pobude za spremembe in dopolnitve
Zakona o izvršbi in zavarovanju (več predlogov), Stvarnopravnega zakonika
(revolving krediti), Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (izvršnica),
Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (fiduciarni računi), Zakona o finančnih
zavarovanjih ter novele Zakona o gospodarskih družbah. Posebej gre omeniti še
sodelovanje pri oblikovanju pripomb in predlogov za novi Zakon o bančništvu
in pripomb k predlogu novega Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov.
Kar nekaj aktivnosti je bilo potrebnih zaradi različnih razumevanj 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 (upnice)
zastavila za zavarovanje terjatve pred prejetjem sklepa o izvršbi.
V zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi smo oblikovali in pristojnim institucijam
poslali več pobud, ena najpomembnejših je prav gotovo pobuda ministrstvu za
pravosodje, s katero bi se Zakon o izvršbi in zavarovanju še bolj poenotil z
Zakonom o davčnem postopku v praksi, tako da bi za vse fizične osebe in espeje
določili minimalni znesek, ki bi bil izvzet iz izvršbe ne glede na vrsto priliva.
Ob tem smo večkrat opozorili Vrhovno sodišče, da se s pošiljanjem sklepov o
izvršbi za zaprte račune bankam in hranilnicam povzročajo nepotrebni stroški.
Na pobudo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije smo se sestali s predstavniki obeh
institucij, in sicer z namenom, da bi poiskali možnosti za uvedbo »socialnega
računa« ali podobnega instrumenta, ki bi prezadolženim osebam z blokiranimi
računi olajšal prejemanje socialnih dodatkov, ustrezne rešitve kljub naporom
še nismo našli.
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Pravno področje je sodelovalo tudi pri vrsti aktivnosti, ki so potekale v okviru
drugih delovnih področij in so tam podrobneje opisane. Poudariti je treba
predvsem dejavnosti na področju elektronskega bančništva in spletnih prevar
(protokol s policijo in priporočila članicam), dejavnosti v zvezi s pošiljanjem
sodnih sklepov bankam in hranilnicam v varen elektronski predal, reševanje
dilem v zvezi z ločenim računom za samostojne podjetnike in zasebnike,
dejavnosti, povezane z varnostnim standardom PCI DSS, in navsezadnje
spremljanje problematike prenosa enotnega kreditnega registra v Banko
Slovenije. Področje pravnih poslov je bilo udeleženo tudi v vrsti aktivnosti,
povezanih s komunikacijskim vmesnikom ZBS B2B, od izdelave, nadgradnje pa
do varnostnega pregleda.
V minulem letu je začel teči nov mandat poravnalnemu svetu pri Združenju,
pred tem je bil imenovan nov predsednik, Franc Testen. V začetku leta je
novoimenovani predsednik v sodelovanju s strokovnimi službami Združenja
pripravil mnenje o ureditvi poravnalnega sveta. Mnenje je obravnaval odbor
za pravna vprašanja, ki se je strinjal z ugotovitvami in iz pravnoformalnih in
moralno-etičnih razlogov predlagal, da se začnejo postopki za spremembo akta
o delu poravnalnega sveta. Skladno s tem je bil pripravljen osnutek sprememb
in dopolnitev akta. Na srečanju članov poravnalnega sveta Združenja je bil
osnutek potrjen kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Osnutek sprememb
in dopolnitev akta sta nato obravnavala in potrdila odbor za poslovanje s
prebivalstvom in odbor za pravna vprašanja, kasneje pa tudi odbor za strateška
vprašanja. Nadzorni svet Združenja je na prvi seji v juniju potrdil spremembe
in dopolnitve, veljavnost prenovljenega akta je bila po zbiranju pristopnih izjav
članic razglašena s 1. julijem 2014.
V zvezi s problematiko reševanja potrošniških sporov smo se sestali z Zvezo
potrošnikov Slovenije, vendar navkljub prizadevanjem ni prišlo do dogovora o
sodelovanju oziroma do njihove vključitve v delo poravnalnega sveta.
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 so se nadaljevale v preteklem letu.
Pripravljen je bil predlog, ki ga je nadzorni svet obravnaval na junijski seji in
sklenil, da je predlog z manjšimi popravki sprejemljiv ter s tem primeren za
odločanje na prihodnji seji skupščine Združenja, do takrat pa je nadzorni svet
predlagal članicam prostovoljno uporabo pripravljenega pristopa.
Področje pravnih poslov je skupaj z drugimi deležniki oblikovalo programe za
posvet pravnikov, posvet kadrovikov in posvet o skladnosti poslovanja za leto
2014, kot partnerska organizacija pa smo sodelovali pri oblikovanju 6. dnevov
mediacij, v okviru katerih je bila tudi posebna sekcija Mediacija v finančnem
sektorju v praksi.
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ODBOR

Odbor za pravna vprašanja je na svojih sejah obravnaval vrsto pomembnih
zadev, kamor sodijo predvsem vprašanja, povezana s 94. členom Zakona o
davčnem postopku, s problematiko novele Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (ZDIJZ), potrdil pa je spremembe in dopolnitve Navodila o
izvrševanju sklepov o izvršbi pri bankah, spremembe in dopolnitve Navodila
o postopku in načinu unovčevanja izvršnic pri ponudniku plačilnih storitev ter
spremembe in dopolnitve Navodila glede posredovanja zaupnih podatkov.
Odbor za pravna vprašanja se je seznanil s pobudo odbora za strateška vprašanja
glede ustavne presoje ZDIJZ in menil, da je pobuda tega odbora smiselna, pri
čemer je predlagal, da se prizadete tri banke po posvetovanju s strokovnjaki z
ustavnopravnega področja skupaj odločijo o nadaljnjih postopkih.
V zvezi s prodajo zastavljenih nepremičnin v postopkih izvršbe so bile izmenjane
izkušnje po posameznih bankah. Prav tako so člani odbora izmenjali poglede
na problematiko vinkulacij in glede pobude skupine za zavarovanja za združitev
zemljiške knjige in katastra.
Odbor se je pri svojem delu večkrat dotaknil konkretnih vprašanj, povezanih
s posredovanjem zaupnih podatkov, pripravljeno pa je bilo tudi stališče do
zastave sredstev na TRR, o katerem smo za mnenje zaprosili Banko Slovenije.
Odbor je spremljal aktivnosti na področju prestrukturiranja in pri pripravi
Slovenskih načel prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu. V okviru odbora so
bile tudi potrjene teme za letni posvet bančnih pravnikov.
Odbor se je med drugim opredelil do vprašanj neobičajnega poslovanja strank
in poslovanja z otroškim računom (Varuh človekovih pravic RS), obravnaval je
problematiko zakonodaje, ki se dotika dohodkov vodstev v prestrukturiranih
podjetjih, kjer so državne banke večinski lastniki, glede primernega nagrajevanja
vodstev, prav tako je sprejel stališče v zvezi s pobudo za dopolnitev Bančnega
kodeksa in ustanovitev častnega razsodišča.
Odbor je potrdil izhodišča za pripravo kreditne pogodbe za pravne osebe, ki so
bila pripravljena kot priporočilo oziroma pripomoček članicam.
V okviru odbora je delo nadaljevala delovna 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, pripravila je tudi
vzorec obrazca BON 2 (podatki o plačilni sposobnosti). Delovna skupina je
opozorila izdajatelje sklepov na neustreznost paketnega pošiljanja večjih količin
sklepov. Prav tako je delovna skupina oblikovala ožjo delovno skupino, in sicer
za pregled Uredbe EU o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev
bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in
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gospodarskih zadevah. Ožja delovna skupina je začela svoje delo, končni cilj je
priprava nove spremembe navodila, s katero bi zajeli zahteve uredbe.
Delovna skupina za skladnost poslovanja je spremljala aktualne dogodke v
zvezi z Uredbo o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uredba EMIR), seznanila se je z
novostmi na področju FATCA, izmenjane so bile izkušnje glede CRD 4 in CRR
ter glede smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) na
temo politik prejemkov po MiFID.
Delovna skupina za pripravo priporočila Navodila o posredovanju zaupnih
podatkov je posodobila omenjeno navodilo. Delovna skupina za Navodilo za
unovčevanje izvršnic je na svojem srečanju oblikovala spremembe in dopolnitve
navodila in vzorca obrazca izvršnice. Delovna skupina za skladnost poslovanja
je obravnavala vrsto aktualnih vprašanj, o katerih so člani skupine tudi izmenjali
svoje izkušnje iz prakse.

Izobraževalni center
Izobraževalni center Združenja je pri svojem delu sledil programu izobraževalnih
aktivnosti, ki jih je po obravnavi pri članicah Združenja potrdil tudi odbor za
izobraževanje. Katalog izobraževalnih programov je bil objavljen na spletnih
straneh Združenja, kjer so ažurno objavljeni tudi vsi aktualni razpisi ter vse
dopolnitve in spremembe načrtovanih aktivnosti.
Tudi v letu 2014 smo izvajali različne oblike izobraževanj: seminarje, delavnice,
šole, e-izobraževanja, učenje na daljavo, strokovna srečanja, okrogle mize, na
katerih je bilo skupaj 2.513 udeležencev (3.215 v letu 2013). Med klasičnimi
programi v organizaciji Izobraževalnega centra Združenja, kjer je bilo skupno
1.451 udeležencev, imeli pa smo 291 izobraževalnih dni, je bil lani največji
interes izkazan za strokovna srečanja in konference, na katerih smo imeli 772
udeležencev iz bank, lizinških družb ter drugih finančnih in nefinančnih institucij,
ter za nove programe, na katerih je bilo 558 udeležencev. Pri e-učenju, kjer je
bilo skupno 1.062 udeležencev, pa še vedno prevladujejo programi s področja
preprečevanja pranja denarja s 598 udeleženci.
Med 14 strokovnimi srečanji, na katerih so sodelovali domači in tuji finančni
strokovnjaki iz bank, lizinških družb, Banke Slovenije, Evropske centralne banke,
ministrstva za finance ter drugih finančnih in nefinančnih institucij, je bilo tudi
lani največje zanimanje za Dneve slovenskih bančnikov in Bančno konferenco
– slednjo organiziramo skupaj s posvetom za lizinške družbe. Med posveti pa
sta bila najbolj obiskana posvet o skladnosti poslovanja in notranji reviziji ter
posvet o tveganjih. Po zgledu posveta za zakladništvo in zaledne službe smo
septembra organizirali posvet za skladnost poslovanja in notranjo revizijo, za
katerega skupno organizacijo so zanimanje, poleg Slovenskega zavarovalnega
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združenja, ki se nam je pridružilo že leto poprej, izkazala tudi druga gospodarska
interesna združenja, in sicer Združenje članov borze vrednostnih papirjev in
Združenje družb za upravljanje. Aprila smo v sodelovanju z Bančnim vestnikom
organizirali okroglo mizo z naslovom Perspektive evropskega in slovenskega
bančnega sistema. Gostitelj srečanja Dnevi slovenskih bančnikov (130
udeležencev) in okrogle mize (62 udeležencev) je bilo Združenje bank Slovenije.
Poleg e-izobraževanja s področja preprečevanja pranja denarja smo po naročilu
za članice izvedli tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne
varnosti (71 udeležencev) in informacijske varnosti na delovnem mestu (393
udeležencev). Slednjega smo omogočili tudi zaposlenim na Združenju in članom
varnostnega foruma pri Združenju. Varnostni forum smo zaprosili za strokovno
mnenje oziroma morebitne dopolnitve programa, o čemer smo obvestili tudi
izvajalca. Z licenčnim najemom e-gradiva Informacijska varnost na delovnem
mestu od maja lani je program na voljo tudi v letu 2015. Pri e-programih smo
od 28 razpisanih imeli 23 izvedb v 493 dneh (na razpolago za učenje je bilo več
programov hkrati).
Sestavni del vseh izobraževalnih programov v obliki e-izobraževanja je
tudi preverjanje znanja. Preizkus znanja smo izvajali tudi v programih, ki
potekajo v učilnicah. Izpite je v prejšnjem letu opravilo 148 kandidatov, in
sicer v programu Bančna šola 10, Plačilni promet 16, Bančno poslovanje 11,
Menjalniško poslovanje 33 ter Prepoznavanje primernosti in pristnosti gotovine
78 kandidatov. Ker je program Prepoznavanje primernosti in pristnosti gotovine
sestavni del programa Menjalniško poslovanje, sta udeležencem programa
Menjalniško poslovanje priznana oba programa.
V programih, ki jih izvajamo v obliki šol, to so Bančno poslovanje, Bančna
šola, Plačilni promet in Finančna analiza podjetja, je lani sodelovalo skupaj
67 udeležencev. Po programu Bančna šola je v januarju tretji del predavanj in
izpit opravilo 10 udeležencev, oktobra in novembra pa je potekal prvi in drugi
del predavanj za skupino 17 udeležencev, ki je izobraževanje končala januarja
2015. V dveh izvedbah, spomladi in jeseni, štiridnevnega programa Plačilni
promet je izobraževanje uspešno opravilo 16 udeležencev. Glede na zahtevnost
programa, veliko število predavateljev in velikost skupin udeležencev v zadnjem
času ocenjujemo, da bi bilo smiselno program do nadaljnjega razpisati le enkrat
na leto.
Program Bančno poslovanje je v letu 2014 uspešno končala druga generacija,
ki se je na izpit za pridobitev evropskega bančnega certifikata »European
Foundation Certificate in Banking – EFCB« pripravila na podlagi gradiva s
samoučenjem in štirimi srečanji udeležencev. Zaradi načina izvajanja je program
cenovno dostopen širšemu krogu zaposlenih, predvsem pa omogoča lažje
prilagajanje časa in kraja učenja. Program Bančno poslovanje je na Združenju
nadomestil nekdanjo Šolo za pripravnike, v njem so predstavljeni temelji
bančništva in ga priporočamo vsem novozaposlenim, predvsem pa vsem, ki
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nimajo ustrezne bančne izobrazbe. Udeležencem programa smo omogočili tudi
vključitev v e-program iz preprečevanja pranja denarja, ki ga tudi priporočamo
vsem zaposlenim v bankah in lizinških družbah.
V letu 2014 smo imeli osem novih programov v 13 izvedbah. Največ interesa je bilo
za e-program Informacijska varnost na delovnem mestu, preostali programi, ki
smo jih lani izvajali prvič, pa so še: Banke upnice in nova insolvenčna zakonodaja
– ekonomski in pravni vidik, Slovenska načela finančnega prestrukturiranja,
Analiza načrtov in denarnih tokov v podjetju, Metode odkrivanja in preiskovanja
prevar v finančnih institucijah, Unovčevanje domiciliarnih menic pri bankah,
Postopek osebnega stečaja in vloga banke, Pravni in procesni položaj bank v
insolvenčnih postopkih. Na pobudo članic Združenja smo za področje zalednih
služb v sodelovanju z DC Gardner z Londona pripravili in tudi dvakrat razpisali
program v angleščini »Bank Operations Management: Best Practice Middle
and Back Office Operations«, ki pa ga zaradi premajhnega števila prijav nismo
izvedli.
Izobraževanje po naročilu smo v lanskem letu izvajali za dve članici, Abanko
Vipa d.d. in Banko Sparkasse d.d., januarja 2014 pa tudi delavnico o novi
insolvenčni zakonodaji za Banko Slovenije. Z Banko Slovenije nadaljujemo
zelo dobro sodelovanje tudi pri organizaciji več seminarjev, dejavna vloga
predstavnikov centralne banke je še posebej cenjena na strokovnih srečanjih,
ko so obravnavane zakonske novosti in nas zanimajo njihovi pogledi in
pričakovanja pri uveljavljanju teh novosti.
Programe Izobraževalnega centra Združenja priznava Slovenski inštitut za
revizijo kot dopolnilno izobraževanje za podaljšanje oziroma ohranjanje licenc
zaposlenih na področju računovodstva, revizije, poslovnih financ, informacijskih
sistemov in davkov. Udeleženci in predavatelji vlogo za priznanje kreditnih točk
s potrdilom o udeležbi in programom vložijo sami neposredno pri inštitutu.
Konec leta smo se s predstavniki odbora za notranjo revizijo, strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo in Agencije za nadzor nad revidiranjem sestali,
da poiščemo in oblikujemo ustreznejšo rešitev trenutnega sistema Slovenskega
inštituta za revizijo pri priznavanju izobraževanj zunanjih institucij. Seminarju
Hramba dokumentarnega gradiva v banki s poudarkom na elektronskem
arhiviranju podeljuje kreditne točke Arhiv RS, skladno s Pravilnikom o strokovni
usposobljenosti uslužbencev, javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov
storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Prakso Arhiva RS, ki programe
izobraževanja točkuje že pred izvedbo programa, ocenjujemo za primerno
tudi pri točkovanju Slovenskega inštituta za revizijo, saj je takšno prakso v
preteklosti že imel.
Vodja Izobraževalnega centra Združenja se je junija udeležila seje področnega
odbora za poklicne standarde na Centru RS za poklicno izobraževanje, kjer je
bila med drugim dana pobuda, da banke nadaljujejo aktivnosti v zvezi z revizijo
poklicnih standardov za bančništvo.
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V lanskem letu smo se udeležili dveh srečanj članic Evropskega združenja
bančnih in finančnih izobraževalnih institucij in sestanka članic Evropske bančne
federacije, ki sodelujejo pri projektu »European Money Week« – Evropskega
tedna denarja, namenjenega finančnemu opismenjevanju. Različne dejavnosti
bančnih združenj bodo v vseh sodelujočih državah potekale med 9. in 13.
marcem 2015. Združenje bank Slovenije bo k sodelovanju povabilo tudi banke
članice, preostala finančna združenja, Banko Slovenije, predstavnike šolstva in
druge deležnike na področju finančnega izobraževanja.

ODBOR

Z A I Z O B R A Ž E VA N J E

Odbor za izobraževanje je obravnaval načrtovane aktivnosti in izvedbo programa
Izobraževalnega centra, predlagal pobude za dopolnitve programa ter sprejel
načrt izobraževalnih programov za leto 2015. Med drugim je potrdil predlog
delovne skupine za revizijo poklicnega standarda Referent v bančni komerciali,
ki smo ga posredovali Centru RS za poklicno izobraževanje. Delovna skupina
bo v letu 2015 nadaljevala pripravo predloga revizije preostalih treh poklicnih
bančnih standardov.
Na odboru za izobraževanje je bila predstavljena tudi projektna naloga za
opredelitev poklicnega standarda Blagajnik. Člani odbora so se seznanili s
potekom in rezultati anketiranja za opredelitev poklicnega standarda, v katero
so bili vključeni tako blagajniki, vodje področij, kadrovske službe, delovne
skupine Združenja kot Banka Slovenije. Predstavniki odbora za izobraževanje,
ki so pri pripravi ankete zagotovili tudi strokovno pomoč, so predlagali, da se
končni rezultati naloge predstavijo na eni od naslednjih sej odbora.
Odbor je razpravljal tudi o prehodu s klasičnih na elektronske ankete, pomenu
razpolaganja z ocenami izobraževalnih programov za zagotavljanje kakovosti
izobraževanja kakor tudi pomenu seznanitve predavateljev s strukturo
udeležencev. Ne le opredelitev ciljne skupine pri razpisu programa, tudi
poznavanje dejanske strukture udeležencev, s katerega področja prihajajo in
na kakšnih mestih v bankah delajo, lahko bistveno pripomore k uspešnejši in
kakovostnejši izvedbi programov.
Na predlog odbora smo marca organizirali posvet kadrovskih služb. Srečanje je
bilo namenjeno predvsem razpravi o novostih Zakona o delovnih razmerjih in
spremembah kolektivne pogodbe dejavnosti, politiki prejemkov in predstavitvi
dobre prakse kompetenčnih modelov v bančništvu. V okviru posveta je direktor
Združenja podelil evropske bančne certifikate »European Foundation Certificate
in Banking«.
V letu 2014 je odbor dobil novo članico. Nova Ljubljanska banka d.d. je
namesto Saše Fajmut, vodje Izobraževalnega centra NLB d.d., zaradi njene
daljše odsotnosti za članico odbora imenovala Sonjo Veber Mihor. Odboru za
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izobraževanje je v decembru potekel štiriletni mandat, članice Združenja so bile
pozvane, da v odbor za naslednje mandatno obdobje predlagajo svoje kandidate,
o čemer bo nadzorni svet Združenja odločal predvidoma marca 2015.

Bančni vestnik
V začetku leta 2014 je bila osrednja pozornost sodelavcev revije namenjena
začetku sanacije bank in njihovi dokapitalizaciji. Ugotavljali smo, da se je
kapitalska ustreznost dokapitaliziranih bank bistveno izboljšala, po drugi strani
pa smo iskali odgovor na vprašanje, ali se bo povečala tudi kreditna dinamika
poslovnih bank. Kot se je pokazalo že v začetku leta, se je zaupanje finančnih
trgov v očiščene banke občutno okrepilo, enako pa je veljalo za kredibilnost
države, saj so se zahtevani donosi na dolgoročne državne obveznice Slovenije
precej znižali. Dokapitalizirane banke so v prvi polovici leta izboljšale rezultate
poslovanja in poslovale z nekaj dobička, toda zaradi še vedno prevelikega
deleža slabih posojil so morale v drugi polovici leta ustvariti nove rezervacije in
oslabitve. Celoten slovenski bančni sistem je tako v lanskem tretjem trimesečju
imel minimalen bruto dobiček in okoli šestodstotni donos na kapital. Krčenje
bilančne vsote bank se je v minulem letu nadaljevalo, zmanjševalo se je tudi
kreditiranje nefinančnih družb. V intervjuju z guvernerjem Banke Slovenije dr.
Boštjanom Jazbecem smo pojasnili, na podlagi kakšne metodologije so bili
izvedeni stresni testi izbranih slovenskih bank, zakaj so bili stroški teh testov
tako visoki in kako je bilo v naših bankah uveljavljeno tako imenovano načelo
bail-in reševanja bank.
Znova se je pokazalo, da so zlasti za državne banke slaba posojila velik problem
in da je prestrukturiranje največjih podjetij ključnega pomena za finančno trdnost
bank. Nova insolvenčna zakonodaja je vsem deležnikom omogočila, da delujejo
preventivno, pospešijo sanacijo podjetij in poiščejo kompromisne rešitve. Vse
večjo vlogo pri finančnem, poslovnem in lastniškem prestrukturiranju podjetij je
začela opravljati tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Gospodarski
optimizem se je skozi leto začel povečevati, saj smo v vseh trimesečjih dosegali
pozitivno gospodarsko rast, procesi konsolidacije bank pa so se nadaljevali.
Evropska komisija in misija Mednarodnega denarnega sklada sta nas pozvali,
naj nadaljujemo privatizacijo državnih bank in podjetij, vendar so se v domačem
političnem okolju nasprotovanja hitri privatizaciji za vsako ceno okrepila.
Predvidena privatizacija in prodaja NKBM ni bila izpeljana, zaradi krčenja
bilančne vsote pa se je nadaljevala racionalizacija poslovanja državnih bank.
V prvi polovici leta smo organizirali pisno okroglo mizo o perspektivah evropskega
in domačega bančništva, na kateri so sodelovali predstavniki ECB, Evropske
bančne federacije, Banke Slovenije, poslovnih bank in ekonomske stroke. Na
posvetu »v živo« se je razvila polemična razprava o vse obsežnejši evropski
regulativi, ki duši normalno poslovanje bank, enotnem bančnem nadzoru, ki je
ob koncu leta prešel v roke ECB, ter težavah perifernih držav in bank. Pokazalo
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se je, da se načelo bail-in reševanja bank uporablja le v nekaterih primerih, da
veljajo v EU dvojna merila in da so banke manjših držav v veliko težjem položaju
kot velike banke. Egon Zakrajšek, monetarni strokovnjak Feda, je v intervjuju
za Bančni vestnik poudaril, da krčenje bančne aktive ni prava pot za sanacijo
naših bank in njihove razvojne potenciale. Toda slovenska praksa je pokazala,
da so premoženjske bilance bank prenapihnjene in da je recesija z dvojnim
dnom odločilno vplivala na poslovanje bank. ECB je našim bankam pomagala
vzdrževati visoko raven likvidnosti, obvladovanje kreditnega tveganja in velik
delež slabih naložb pa sta težavi, ki nista rešljivi na kratek rok.
V reviji smo nazorno prikazali realno stanje v slovenskih podjetjih, ki so
prezadolžena in imajo na razpolago premalo lastnega kapitala. Specialisti za
prestrukturiranje podjetij so na podlagi primerjave finančnih kazalnikov naših
in evropskih podjetij ter panog pojasnili, da je hitra razdolžitev naših podjetij
boleč, a neizogiben ukrep. Predsednica upravnega odbora SKB banke Cvetka
Selšek je v intervjuju povedala, da tuji kapital in tuje investitorje potrebujemo,
a privabi jih lahko le pozitivna družbena klima. Podatki o deležu neposrednih
tujih naložb kažejo, da nam tega cilja ni uspelo doseči in da je zdajšnja pozitivna
gospodarska rast negotova. Naša podjetja in banke namreč v povprečju
ustvarjajo premajhne dobičke, podjetja so premalo inovativna, njihova oprema
pa je pogosto tehnološko zastarela. Po drugi strani je dohodkovno tveganje
bank razmeroma veliko, vprašanje pa je, kako bodo banke sklenile nove posle,
saj se s tujih trgov umikajo.
V mednarodni številki Bančnega vestnika so se domači in tuji avtorji osredotočili
na problematiko usihanja kreditne aktivnosti bank in zelo majhne gospodarske
rasti. Predstavnik ECB je na letnem srečanju slovenskih bančnikov predstavil
osnovne instrumente tako imenovane nekonvencionalne monetarne politike,
predstavnica Mednarodnega denarnega sklada pa je opozorila na negotovo
gospodarsko rast v razmerah usihajoče kreditne dinamike bank. Poudarila
je, da je bančno kreditiranje naših podjetij nujno za dolgoročno gospodarsko
prosperiteto. Preostali avtorji so v prispevkih opozorili na pomen razvoja
domačega finančnega trga. Slovenska posebnost je namreč, da so podjetja
usodno odvisna od bančnih kreditov. Tudi monetarna politika kvantitativnega
sproščanja našim bankam in posledično podjetjem ne koristi prav dosti, saj se
kljub razmeroma visoki likvidnosti bank kreditna ponudba bank ne povečuje. V
evropskem in slovenskem bančnem sistemu naj bi prišlo po oceni predstavnika
Evropske bančne federacije do strukturnih sprememb, banke pa naj bi
spremenile in posodobile obstoječe poslovne modele. Finančni vzvod bank
naj bi se znižal, kreditna dinamika bank pa naj bi bila bolj odvisna od obsega
depozitov bančnih strank.
V rednih številkah revije smo posebno pozornost namenili posvetom o
insolvenčni zakonodaji, pravni problematiki bančnega poslovanja, predavanju
člana izvršilnega odbora ECB Benoîta Coeuréja, uvajanju fiskalnega pravila v
naši državi, srečanju guvernerjev regije jugovzhodne Evrope in najbolj zanimivim
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mednarodnim konferencam. Zanimalo nas je, kako perspektive domačega
bančnega sektorja ocenjuje novi predsednik nadzornega sveta cehovskega
bančnega združenja Giancarlo Miranda, kateri so najpomembnejši strukturni
izzivi ekonomske politike z zornega kota Banke Slovenije in kakšne so napovedi
Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) o gospodarski rasti v
bližnji prihodnosti. Posebej smo poročali o stališčih DUTB do prestrukturiranja
velikih podjetij, posvetu o upravljanju bančnih tveganj, novostih na področju
kartičnega poslovanja in izobraževalni aktivnosti NLB. V zadnji številki revije smo
objavili kratko analizo o solidni gospodarski rasti in premajhni kreditni podpori
bank, s katero se soočajo domača podjetja. Kot so pojasnili nekateri bankirji,
je pogoj za večjo kreditno ponudbo večja gospodarska rast, ne pa obratno.
Objavili smo tudi zanimiv prispevek o problematiki varčevalcev Ljubljanske
banke, za katere je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da jim
mora slovenska država izplačati njihove devizne vloge. Sodelavci revije so bili
kritični tudi do evropskih stresnih testov, predvsem zaradi sporne metodologije
in ugotovljenega minimalnega primanjkljaja regulatornega kapitala v NLB in
NKBM.
Izognili se nismo niti uvedbi novega makrobonitetnega kazalnika ter prvim
izkušnjam in dilemam pri njegovi uporabi. Pojasnili smo, kakšna je pri nas
pravna ureditev občutljivih notranjih informacij v bankah, obširno pa smo
poročali tudi o dvodnevni razpravi na letnem srečanju slovenskih bančnikov.
Uredniški odbor Bančnega vestnika se je na začetku leta največ ukvarjal
z oblikovanjem predlogov aktualnih tem in usmeritev uredniške politike.
V razpravi je bilo med drugim poudarjeno, da je upravljanje naših bank
slabo in da nekateri bančniki niso spoštovali temeljnih pravil učinkovitega
upravljanja bančnih tveganj. Izraženo je bilo tudi mnenje, da gre za sistemski
problem bančnih tveganj, saj imajo banke preveliko in preveč koncentrirano
izpostavljenost do domačih komitentov. Ob tem smo se dogovorili, da bomo v
reviji objavili tudi več pozitivnih primerov dobre bančne prakse.
Sodelavce smo obvestili, da bomo v sodelovanju z Narodno in univerzitetno
knjižnico (NUK) poskušali doseči vključitev revije v Scopus, multidisciplinarno
mednarodno bibliografsko zbirko revij s citatnim indeksom. To zbirko gradi
največji založnik mednarodne znanstvene literature B. V., ki ponuja različna
orodja za analizo citiranosti avtorjev ali dokumentov, odmevnosti revij ali celih
institucij. Zapisi Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje
informacij, kot so EBSCO EDS, Primo ali Summon. Člani uredniškega odbora
so menili, da velja razmisliti tudi o morebitni vključitvi revije v bazo poslovne
periodike (Association of Business School).
Namen vključitve revije v Scopus je pridobitev večjega števila kakovostnih
akademskih razprav za objavo v rubriki znanstvenih in/ali strokovnih člankov.
Zaradi dostopnosti revije in člankov za širše mednarodno raziskovalno okolje je
bilo predlagano, da se odpre dostop do vseh angleških člankov, ki so bili doslej
objavljeni v posebni mednarodni številki revije. To smo konec leta tudi naredili,
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tako da ima širša strokovna javnost zdaj prost dostop do pomembnejših
člankov, objavljenih v angleškem jeziku.
Dobili smo tudi informacijo, da je nadzorni svet Združenja sprejel terminološko
posodobljene interne akte uredništva revije, in sicer Sklepa o izdajanju Bančnega
vestnika ter Pravilnika o urejanju in izdajanju revije.
Vodstvo bančnega združenja je lani Slovenskemu zavarovalnemu združenju
dalo pobudo za skupno izdajanje in financiranje finančne revije, ki ga vodstvo
zavarovalnega združenja ni podprlo. Prav tako smo Banki Slovenije predlagali,
da poveča letno donacijo za revijo v letu 2015, kar tudi ni bilo sprejeto. Člani
uredniškega odbora so se sicer seznanili s krčenjem vseh stroškov poslovanja
bančnega združenja, katerega sestavni del je tudi publicistična dejavnost.
Dogovorili so se, da bodo po sprejetju finančnega načrta za leto 2015 po potrebi
začrtali nove usmeritve uredniške politike revije za prihodnje obdobje.

INTERNET

IN PUBLICISTIKA TER

PR

AKTIVNOSTI

V letu 2014 smo vsebinsko urejali in vzdrževali nacionalne spletne strani SEPA
(www.sepa.si), javne spletne strani (www.zbs-giz.si) in ekstranet Združenja
(info.zbs-giz.si).
Skozi vse leto smo z objavami podpirali celotno dejavnost tako Združenja kot
njegovih delovnih teles. Ažurno smo objavljali in urejali naštete spletne 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, izdali smo 38 številk. Ta po vsebini
prinaša najprej povzetek aktivnosti Združenja v minulem tednu in nato še kratek
pregled objav tako z javnih spletnih strani Združenja kot tudi s spletnih strani
domačih in tujih finančnih institucij. V letu 2014 smo opravili tudi vsebinsko
prenovo celotnih spletnih strani SEPA.
Izdali smo Letno poročilo Združenja bank Slovenije 2013. V okviru PR aktivnosti
Združenja smo skrbeli za odzivno komuniciranje z javnostmi oziroma mediji.
V sodelovanju s strokovnimi službami Združenja smo organizirali, pripravili
in uskladili odgovore na novinarska vprašanja. Sodelovali smo pri pripravi
sporočil za javnost Združenja in krepili proaktivno komuniciranje z javnostmi z
namenom ozaveščanja o temeljnih pravilih za varno rabo kartic in pripravili druga
sporočila za javnost. Skupaj smo objavili 14 sporočil za javnost. Organizirali
smo PR posvet s srečanjem s predstavniki medijev, ki je bil izobraževalne
narave. Na javni spletni strani smo oblikovali novo rubriko Bančnega vestnika z
naslovom Special Issues of Bancni vestnik in English – free downloads, v kateri
objavljamo elektronsko različico posebnih izdaj revije v angleškem jeziku, ki so
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tako brezplačno dostopne tako domačim kot tujim uporabnikom. Redno smo
skrbeli za polnjenje e-ahiva s članki revije Bančni vestnik. Sodelovali smo pri
izdaji zgibanke o FATCA.

Področje lizinga
Med najpomembnejšimi stalnimi nalogami na področju lizinga je povečevanje
prepoznavnosti in razumevanja lizinga kot finančne dejavnosti. Pri tem je bilo
tudi v letu 2014 zaznati nadaljevanje dosedanjega pozitivnega trenda. Premiki
v prepoznavi in pripoznavi lizinga kot posebne oblike financiranja se kažejo v
dodatnih ključnih akterjih, na primer ministrstvu za gospodarstvo, v zvezi s
spremembo potrošniške zakonodaje. V tej dejavnosti so se pri nekaterih članicah,
kot na primer Hypo Leasingu, zgodile znatne organizacijske spremembe,
vstopila je RCI Banque Podružnica Ljubljana, nekatere so zaradi opustitve
dejavnosti napovedale izstop, opravljeni so bili tudi pogovori z nekaterimi
novimi potencialnimi članicami. Z iskanjem razlag za razumevanje mehanizmov
poplačil v lizinški dejavnosti, še posebej pri odvzemih predmetov lizinga, smo
se srečali ob primeru »Štorman«, ki je zahteval sprotno spremljanje celotne
zadeve in vzpostavljanje korektnosti medijskega poročanja s pravočasnimi
pojasnili o posebnostih poslovanja te dejavnosti. Navezali smo stike in se
srečali s predstavniki Slovenskega zavarovalnega združenja, s katerimi smo si
izmenjali poglede na nekatera vprašanja in se dogovorili za nadaljnje korake,
saj bi radi vzpostavili vnaprej znano in predvidljivo pošteno prakso ravnanja v
ta razmerja vpletenih akterjev.
Najpomembnejše področje dejavnosti tako pri nas kot drugje v Evropi so
motorna vozila, zato je spremljanje razmer v tem segmentu in sprememb
zakonodaje ključna naloga. Sprememba Zakona o motornih vozilih (ZMV) je
bila enkrat umaknjena iz državnozborske procedure, nato ponovno vložena,
podani so bili predlogi in dopolnila. Pri pripravi sprememb Zakona o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP) so bila oblikovana dopolnila k 23. členu zakona,
ki nedomišljeno posega v lastninsko pravico lizinških družb pri odvzemih
motornih vozil; predsednik in vodja lizinškega področja sta se v zvezi s tem
udeležila seje odbora državnega zbora za infrastrukturo. Izdelana je bila
procedura in končno vpeljan »protokol delovanja dvojnih šasij«. Spodbudili smo
obravnavo problematike pri izmenjavi podatkov o lastništvu vozil na pristojnem
ministrstvu. Rešiti je treba še vprašanja z zavarovalnicami pri praksi izvajanja
zavarovalnih pogodb z lizinškimi družbami, kjer je lizingojemalec v prometnem
dovoljenju naveden kot uporabnik, s čimer je povezana njegova odgovornost.
V procesu usklajevanja so spletni servisi za zastavljena/zarubljena vozila pri
AJPES; če bodo usklajevanja uspešna, bo nato postopek vzpostavljanja spletnih
servisov pri ministrstvu, pristojnem za promet, spet stekel.
Na področju preprečevanja pranja denarja smo se s tehničnim podpornikom
dejavnosti dogovarjali o parametrih nadaljnje avtomatizacije procesa
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preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT). Kot
rezultat je bilo vpeljano avtomatizirano ponovno preverjanje strank kakor
tudi avtomatiziran začetni proces PPDFT. Izobraževalni center Združenja
je v sodelovanju s članicami izdelal modul spletnega izobraževanja o PPDFT
za lizinške družbe; te so ponudbo sprejele in modul tudi uporabljajo. Modul
naj bi bil nadgrajen še za kreditne posrednike. Na Urad RS za preprečevanje
pranja denarja (UPPD) smo poslali nerešena vprašanja, predvsem o kreditnih
posrednikih. V nadaljevanju smo se na uradu dogovorili za sestanek in ga tudi
izpeljali. Na Leaseurope smo poslali pripombe zaradi previsokih kazni po
predlogu nove direktive PPDFT.
Na davčnem področju je bil v ospredju davek na nepremičnine večje vrednosti
(60. člen Zakona o izvrševanju proračunov RS, ZIPRS), kjer je bilo – ob ureditvi,
da lizinške družbe niso zavezanci, če finančni najem evidentirajo v Evidenci trga
nepremičnin (ETN) – vprašljivo, kako evidentirati finančni najem nepremičnin,
da ne bo zavezanec lizinška družba. Po dogovoru z Geodetsko upravo RS (GURS)
je bila težava odpravljena. Zadrega glede baz podatkov pa je spet aktualna
tako v Zakonu o davku na nepremičnine (ZDN) kot tudi ZIPRS 1415. Nadalje
smo se ukvarjali z osnutkom in vpeljavo predpisa o davku na finančne storitve,
kjer so zavezanci lizinške družbe. Obravnavali smo tudi obdavčitev kreditnih
posrednikov, kjer je zdaj osnova za obdavčitev nižja, kot je bilo predvideno
v prvih mnenjih Davčne uprave RS (DURS). O (dodatnem) obračunu DDV po
prodaji zaseženih predmetov lizinga je bilo končno izdano mnenje DURS, ki v
največjem delu sledi našim predlogom. Sprejet in razveljavljen je bil davek na
nepremičnine, kjer nam je, kakor tudi pri ZIPRS 1415, uspelo, da je pri finančnih
najemih davčni zavezanec ostal lizingojemalec. Sprožili smo razpravo o vplivu
dodatnega davka na luksuzna vozila na prodajo in davčni prihodek. Finančna
uprava RS (FURS) nam je odgovorila, da ne zaznavajo negativnih posledic
uvedbe, kar naj bi potrjevale tudi statistike. Od FURS smo prejeli tudi mnenje
glede DDV pri predčasnih odpovedih pogodb, ki je skladno z našimi usklajevanji
s FURS.
Poročanje Banki Slovenije poteka brez večjih težav. Banko Slovenije smo
pozvali, naj nam začne pošiljati načeloma že dogovorjene analize na podlagi
poročanj, vendar so odgovorili, da iz različnih vzrokov tega v tem trenutku še
ne morejo izvajati. Podatki poročanja so delno na voljo v Poročilu o finančni
stabilnosti 2013. Opravili smo tudi pogovor z Banko Slovenije o namerah
praktičnega ravnanja Banke Slovenije pri makrobonitetnem nadzoru, kjer ima
centralna banka izrecno pristojnost nad lizingi; dobili smo neformalen odgovor,
da se za zdaj ne predvidevajo nobene posebne aktivnosti.
Dobršen del finančne dejavnosti, tako tudi lizing, se je ukvarjal predvsem s
slabimi naložbami iz preteklosti in njihovim prestrukturiranjem. Terjatve iz
poslov finančnega najema so lahko, tako kot terjatve iz drugih finančnih poslov,
vključene v samostojno »preventivno prestrukturiranje« brez prestrukturiranja
poslovnih terjatev, kjer je mogoče prisilno podaljševati roke zapadlosti, kar je
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za lizinške družbe lahko sporno zaradi upadanja vrednosti predmeta najema,
ki obenem pomeni tudi zavarovanje, s čimer se posledično zniža tudi vrednost
zavarovanja.
V zvezi s potrošniškim kreditiranjem sta se Tržni inšpektorat RS po nekaj letih
drugačne prakse ponovno, ministrstvo za gospodarstvo pa prvič postavila na
stališče, da je treba efektivno obrestno mero (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 ga razumemo mi, in ga predstavili ministrstvu za gospodarstvo,
Tržnemu inšpektoratu RS in Banki Slovenije kot podlago za usklajevanje, ki pa
ni prineslo želenega rezultata. Ob obvestilu o začeti zakonodajni proceduri za
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotk-1) smo predlagali dodatne spremembe
poleg tistih, ki jih je pripravilo ministrstvo za gospodarstvo, izrecno pa smo
zahtevali odpravo vnovičnega pridobivanja licenc, saj bi bila to nepotrebna
birokratska ovira. Predlagane spremembe niso bile upoštevane, dodatno je
ministrstvo za gospodarstvo poskušalo 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 ministrstvom in našem angažiranju tudi Trgovinske zbornice Slovenije pri
tem je obveljalo, da teh sprememb ne bo, kar je bilo nato uveljavljeno tudi z
novim pravilnikom. Zaradi usklajevanja z evropsko direktivo se je spreminjal
tudi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-F). Izkoristili smo priložnost in
predlagali ureditev nekaterih starih težav v zvezi z garancijami za rabljena
vozila, odgovornostjo lizinških družb za napake, ki jih imajo stvari v lizingu,
in podobno. Prejeli smo povratno informacijo, da je pri odgovornosti lizinških
družb za napake na blagu sprejet naš koncept, in sicer, da bo izrecno odgovarjal
dobavitelj in ne lizinška družba.
V statistično poročilo je bila dodana večletna »časovna vrsta« spremljanja
dejavnosti, niti članice niti Leaseurope potreb po drugih spremembah med
letom niso izrazili, smo se pa proti koncu leta zaradi zunanjih okoliščin in
sprememb pri članicah odločili za preučitev morebitnih sprememb statističnega
poročanja.
V mednarodnem okviru smo sodelovali predvsem z Leaseurope, in sicer
s predlogi k osnutkom evropske zakonodaje in predlogi o izpolnjevanju
statističnih poročil. Dodatno smo bili v stikih z nekaterimi njenimi članicami
(Avstrija, Italija, Nemčija) zaradi primerjave vpeljave zakonodaje, temelječe na
evropskih direktivah, in poskusov posameznih držav vpeljati višje standarde
(»golden plating«), kar je za zavezance običajno neugodno. Izrecno pa smo se
posvetovali o zahtevah za kreditne posrednike (v pomožni funkciji). Prav tako
smo se obrnili na kolege iz Avstrije, Srbije, Hrvaške in Italije v zvezi z rešitvami
potrošniške zakonodaje; njihovi odzivi so nam pomagali pri iskanju poštenih
rešitev za lizing, ki smo jih nato predlagali v procesu sprejemanja sprememb
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potrošniške zakonodaje. Kot gostje smo z referatom sodelovali na dnevih
srbskega lizinga.
Dneve lizinga smo soorganizirali skupaj z bančnim delom članstva, in sicer 12.
in 13. junija v Portorožu. Poskrbljeno je bilo tudi za interaktivno sodelovanje
udeležencev s predavateljem (televoting). Med članicami se je postavilo
vprašanje, ali naj bodo Dnevi lizinga samostojen dogodek ali naj še naprej
potekajo skupaj z bančnim delom; morebitno spremembo koncepta smo
obravnavali na seji odbora za lizing, ki je sprejel usmeritev, naj Dnevi lizinga
tudi v prihodnje potekajo v soorganizaciji.

P O R AV N A L N I

SVET PRI

ZB S

Poravnalni svet je v letu 2014 prejel 23 pritožb. V 13 zadevah, v katerih so banke
dale odgovor pred 1. julijem, je bil postopek na podlagi starega akta ustavljen s
sklepom brez obravnave, ker so banke dale pisno izjavo, da poravnave oziroma
sporazuma o ureditvi spornega razmerja ni mogoče doseči. Od preostalih
10 pritožb je predsednik poravnalnega sveta eno zavrgel, ker je bilo o njej že
dvakrat odločeno – sicer obakrat z ustavitvijo postopka, vendar prvič že pred
dvema letoma, predsednik pa je presodil, da je že potekel rok šestih mesecev,
določen v 8. členu akta. Odločanje o dveh zadevah je bilo preneseno v leto 2015.
Sedem zadev je bilo obravnavanih na treh narokih, in sicer 23. septembra, 24.
oktobra in 20. novembra 2014. Od teh sta se dve zadevi končali s poravnavo, v
eni je senat ustavil postopek, ker je banka izpolnila zahtevek in pritožnik ni imel
več pravnega interesa. V štirih zadevah stranki nista mogli doseči sporazumne
rešitve spora, zato je poravnalni senat postopek ustavil in sprejel pisno
obrazloženo mnenje o spornem razmerju.
Število pritožb, prejetih v letu 2014
Ustavitev brez obravnave
Zavrženje
Sporazumna rešitev spora
Ni sporazuma – mnenje
Preneseno v leto 2015

23
13
1
3
4
2

Poleg aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka sprememb Akta o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta je predsednik opravil še druge aktivnosti.
Dne 13. februarja je bil na sedežu Združenja organiziran sestanek s člani sveta,
predstavniki bank. Na sestanku je bil obravnavan osnutek sprememb akta.
Predstavniki bank so podprli predlagane rešitve in dali nekaj pripomb, ki so bile
upoštevane v končnem predlogu besedila akta.
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Dne 13. junija je predsednik poravnalnega sveta sodeloval na bančni konferenci
na Brdu pri Kranju s prispevkom Novi okvir delovanja poravnalnega sveta ZBS.
Dne 3. oktobra so se direktor ZBS dr. France Arhar, pravni svetovalec Novica
Novaković in predsednik poravnalnega sveta Franc Testen udeležili sestanka
s predstavnicama Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Bredo Kutin in Živo Drol
Novak. Predstavnici ZPS sta dali nekaj pripomb k pravni ureditvi postopka
pred poravnalnim svetom in izrazili pripravljenost, da se tudi ZPS vključi v delo
poravnalnega sveta. Udeleženci pa niso mogli doseči soglasja o zahtevanem
ekskluzivnem statusu ZPS kot predstavnika interesov potrošnikov v tem organu.
Dne 10. oktobra je predsednik poravnalnega sveta sodeloval na posvetovanju
6. dnevi mediacij s prispevkom Predstavitev organizacije in delovanja
poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije.

MEDNARODNE

D E JAV N O S T I

Mednarodno delovanje Združenja je osredotočeno zlasti na sodelovanje z
Evropsko bančno federacijo, kjer smo se udeleževali sestankov izvršnega
odbora (Executive Committee). V Evropski bančni federaciji (EBF) še naprej
sodelujemo v odborih za monetarne zadeve, finančne trge in davčne zadeve.
Naše sodelovanje pri preostalih mednarodnih povezavah, kot so Leaseurope,
International Chamber of Commerce (ICC) in CCS (Commercial Crime Services
(CCS), je bilo osredotočeno predvsem na udeležbo na letnih skupščinah in
nekaterih tematskih srečanjih.
Izobraževalni center Združenja 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 MTZ po pravilih DOCDEX.

SLOVENSKA

S KU P I N A

SW I F T

V okviru rednih aktivnosti je slovenska skupina SWIFT organizirala sestanke
uporabniške skupine in sledila razvoju storitev SWIFT ter spremembam
na področju standardov (ISO20022) v plačilnih sistemih. Nadaljevale so se
aktivnosti, povezane z razširitvijo uporabe SWIFT v Sloveniji, predvsem za
potrebe T2S (TARGET2 Securities) in uveljavljanje Strategije SWIFT 2015.
Ob koncu leta je bil v okviru Združenja ustanovljen odbor za SWIFT.
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Članice Združenja2
Abanka Vipa d.d.
Banka Celje d.d.
Banka Koper d.d.
Banka Sparkasse d.d.
BKS Bank AG, bančna podružnica
Delavska hranilnica d.d.
Deželna banka Slovenije d.d.
Factor banka d.d.
Gorenjska banka d.d.
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.
Hranilnica Lon d.d.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Poštna banka Slovenije d.d.,
bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor
Probanka d.d.
Raiffeisen Banka d.d.
Sberbank banka d.d.
SID banka d.d.
SKB banka d.d.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Zveza bank, Celovec

LIZINŠKA

P O D J E T JA

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 Kredit in Leasing SLO d.o.o.
Probanka Leasing d.o.o.
Raiffeisen Leasing d.o.o.
RCI Banque, bančna podružnica Ljubljana
SKB Leasing d.o.o.
Sparkassen Leasing d.o.o.
Summit Leasing Slovenija d.o.o.
UniCredit Leasing d.o.o.
VBKS Leasing d.o.o.
VBS Leasing d.o.o.

2

Sestava na dan 31. 12. 2014.
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Ekipa Združenja3
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, referentka

BANČNI

VESTNIK

Mag. Emil Lah, odgovorni urednik Bančnega vestnika

I Z O B R A Ž E VA L N I

CENTER

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra
Irena Lavrič, strokovna sodelavka
Mojca Novak, strokovna sodelavka
Bojan Butolen, organizator

3
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