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1. Uvod
V okviru prehoda v nizkoogljično družbo bo evropski bančni sektor v naslednjih letih odigral
eno najpomembnejših vlog. EU se je na osnovi Agende ZN 2030, Ciljev trajnostnega razvoja
OZN in Pariškega sporazuma zavezala, da bo do leta 2030 dosegla ambiciozne podnebne in
energetske cilje. Dolgoročna strategija EU pa je do leta 2050 doseči neto nič emisij
toplogrednih plinov.
Evropska komisija je že leta 2018 predlagala nov zakonodajni paket za finančno panogo Akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti, ki predstavlja podlago za preusmeritev
zasebnega kapitala v financiranje trajnostnih gospodarskih aktivnosti, s čimer bo EU dosegla
cilje Pariškega sporazuma. Akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti opredeljuje tri cilje:
1. usmerjanje pretoka kapitala v trajnostne naložbe;
2. obvladovanje finančnih tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, izčrpavanja
naravnih virov, poslabšanja naravnega okolja in družbenih sprememb;
3. spodbujanje preglednosti v zvezi s trajnostnim poslovanjem in krepitev dolgoročne
naravnanosti poslovnih modelov.
Za dosego ciljev so načrtovani naslednji ukrepi:
 razvoj skladne taksonomije trajnostnih dejavnosti;
 priprava standardov in oznak za zelene finančne produkte;
 širitev trajnostnega financiranja;
 integracija trajnostnega razvoja v investicijski proces;
 uvedba referenčnih vrednosti za trajnostni razvoj.
Akcijski načrt za financiranje trajnostne rasti je del načrta Evropske komisije, znanega tudi kot
Evropski zeleni dogovor, katerega cilj je ublažiti podnebne spremembe, zmanjšati
onesnaževanje in zaščititi biotsko raznovrstnost. Investicijski načrt Evropske komisije
predvideva, da bo četrtina evropskega proračuna 2021-2027 namenjenega financiranju
podnebnih in drugih okoljskih ciljev.
Na osnovi omenjenih družbenih sprememb in novih zakonodajnih podlag so banke in
hranilnice (v nadaljevanju: banke) izrazito spodbujene k financiranju prehoda v brezogljično
družbo. Z namenom čim lažje vzpostavitve ustreznih in čim bolj enotnih bančnih praks,
izpolnitve pričakovanj deležnikov in s tem zagotovitve prispevka bančnega sektorja k
zagotavljanju trajnostne preobrazbe gospodarstva je Združenje bank Slovenije (v
nadaljevanju: »ZBS«) pripravilo ta dokument, ki opredeljuje osnovne smernice trajnostnega
financiranja (v nadaljevanju: »smernice«) s strani bank, članic ZBS. Ne glede na to, da so
smernice prvenstveno usmerjene v proces financiranja v obliki kreditiranja pravnih oseb
(investicijski krediti, krediti za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev, trgovinsko
bančništvo…), jih lahko banke smiselno uporabijo tudi pri drugih produktih, kot je npr.
upravljanje premoženja.
Namen smernic ni predpisovanje zahtev, ki bi jih morale banke izpolnjevati, ampak jih
usmerjajo in jim pomagajo pri razvoju trajnostnega financiranja, ki ga želi posamezna banka
doseči v skladu:
- s svojo strategijo in politiko,
- z zahtevami, ki jih na tem področju postavlja evropska regulativa ter
- z razvijajočo se dobro prakso na tem področju.
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Banke po načelu sorazmernosti pristopajo k trajnostnemu financiranju na način, ki ustreza
njihovi velikosti, razvitosti, naravi in kompleksnosti dejavnosti, organizacijski strukturi, obsegu
poslovanja in stopnji izpostavljenosti različnim vrstam tveganj, povezanih z okoljskimi,
socialnimi in upravljavskimi dejavniki.
Nadzorni svet ZBS je na svoji 15. redni seji dne 16. junija 2021 sprejel sklep, da potrjuje
smernice in članicam ZBS priporoča njihovo uporabo, sicer pa se bo dokument z uvajanjem s
trajnostnim razvojem povezanih zakonodajnih podlag in tudi odnosa družbe do okolja ustrezno
dopolnjeval ter prilagajal.
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2. Smernice
01 Strategija – sprejetje zavez in postavitev ciljev trajnostnega financiranja
(1) Banke v svoji strategiji sprejmejo zaveze trajnostnega financiranja. S sprejetjem zavez
banka navznoter in navzven razkriva svojo angažiranost pri naslavljanju vprašanj
trajnostnega razvoja v okviru svojega delovanja in financiranja. Pri oblikovanju zavez
banka upošteva izbrane cilje trajnostnega razvoja, ki jih je oblikovala Organizacija
združenih narodov (UN SDG).1 Banka svoje zaveze oblikuje splošno, na posameznih
področjih, ki so za banko ključna (lahko tudi materialno pomembna, ali pa banka nanje
želi vplivati), lahko tudi konkretno (npr. blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje,
učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo, finančna vključenost, enakost med
spoloma…).
(2) Banke opredelijo merljive ključne pokazatelje uspeha (KPI-je) glede na lastnosti
svojega portfelja in splošno naložbeno strategijo, s katerimi bodo spremljale svoje
zaveze in cilje s področja trajnostnega financiranja. Ključne pokazatelje lahko banka
postavi za področje zastavljenih ciljev, npr. v obliki ciljnega števila poslov, ciljnih
obsegov financiranja na izbranem področju trajnostnega razvoja, kot delež
trajnostnega financiranja (Green Assets Ratio - GAR), delež portfelja v določeni
dejavnosti... Jasno postavljeni cilji in merljivi KPI bankam omogočajo izkazovanje
realizacije svojih zavez na področju trajnostnega financiranja.
(3) Banke trajnostne vidike, ki izhajajo iz ocenjevanja ESG2 dejavnikov, vključujejo v okvir
nagnjenosti k prevzemanju tveganj, izjave o tveganjih ter limitne sisteme, ki prispevajo
k učinkovitejšemu doseganju strateških ciljev na tem področju.

02 Poslovni model – opredelitev okoljsko trajnostnih aktivnosti
(4) Banke v svoji strategiji opredelijo naravnanost k trajnostnemu financiranju in namen
(npr. določijo vrste, namene in kvote financiranja, ki jih bodo imele na prednostnih
seznamih za bodoče financiranje, omejijo izpostavljenost do portfeljev, ki niso okoljsko
naravnani ipd.). Banke za namene financiranja, zapisane v strategiji, opredelijo
posamične politike financiranja (npr. financiranje hidro energetskih projektov, odnos do
financiranja v agrarnem sektorju, politika financiranja vrst transportne dejavnosti itd.).
(5) Banke sestavijo in z namenom seznanjanja ostalih deležnikov javno objavijo ključne
strateške usmeritve trajnostnih aktivnosti/dejavnosti/projektov, ki jih financirajo, ter
dejavnosti/projekte, ki jih ne nameravajo financirati (npr. premog, tobak).
(6) Pri okoljsko trajnostnem financiranju banka opredeli pogoje ali kriterije, na osnovi
katerih ugotavlja upravičenost do okoljsko trajnostnega kreditiranja. Banka kriterije
oblikuje skladno z obstoječimi standardi okoljsko trajnostnega kreditiranja oziroma
oblikuje takšne kriterije, ki bodo skladni z izvedbenimi akti, ki izhajajo iz uredbe o
spodbujanju trajnostnih naložb (Uredba (EU) 2019/2088) (taksonomija).
Objavljeno na spletnem naslovu https://sdgs.un.org/goals.
ESG – Okoljski (Environmental), družbeni (Social) in dejavniki korporativnega upravljanja
(Governance).
1
2
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(7) Pri okoljsko trajnostnem financiranju banka opredeli proces ocenjevanja skladnosti
financiranja z merili trajnostnega financiranja. Proces ocenjevanja vključuje (a) zbiranje
informacij o podjetju, njegovih projektih in aktivnostih, (b) ocenjevanje skladnosti
financiranja z merili okoljsko trajnostnega financiranja in (c) spremljanje skladnosti
naložbe z merili.
(8) Banke ocenjujejo vpliv sedanjih in prihodnjih okoljskih, družbenih ter upravljavskih
(»ESG«) tveganj (s poudarkom na podnebnih in okoljskih tveganjih) na poslovno
okolje, v katerem delujejo, in jih upoštevajo pri pripravi svojih poslovnih strategij in
prilagoditev poslovnega modela.

03 Vključevanje ESG tveganj in podnebnih tveganj v procese upravljanja
tveganj3
(9) Banke krepijo sektorsko, časovno, geografsko razumevanje ESG ter zlasti podnebnih
tveganj (fizičnih tveganj, tveganj prehoda)4 in hkrati ugotavljajo, financiranje katerih
dejavnosti ta tveganja zmanjšuje ali povečuje. Pri tem se banke na področju fizičnih
tveganj osredotočajo (le) na pomembna in relevantna tveganja, ki so lahko prisotna v
lokalnem/regionalnem okolju, kjer poslujejo.
(10)

Banke ESG tveganja natančneje opredelijo v interno sprejetih katalogih tveganj.

(11)
Banke pristopajo k ocenjevanju vplivov podnebnih tveganj na vse ostale vrste
tveganj (kreditno, tržno, operativno, likvidnostno, obrestno, tveganje ugleda itd.) ter jih,
če so pomembna, vključujejo v procesa ICAAP in ILAAP.
(12)
Banke vzpostavljajo sisteme zbiranja podatkov o podnebnih tveganjih strank,
na podlagi katerih lahko merijo, analizirajo, upravljajo in spremljajo izpostavljenost do
te vrste tveganj ter potencialni vpliv na finančni profil strank in poslovnih segmentov.
(13)
Banke preučijo možnosti vključitve kvantitativne spremenljivke podnebnega
tveganja v določanje bonitetnih ocen in vrednosti zavarovanj kot svoj srednjeročni cilj
oziroma v ta namen uporabljajo sebi prilagojene kvalitativne in ekspertne ocene.

04 Vključevanje ESG dejavnikov in tveganj v proces financiranja – presoja
komitentov in naložb
(14)
Banke v okviru poslovanja vidike trajnosti financiranja integrirajo v proces
presoje komitentov in naložb. Banke nadgradijo obstoječi sistem nefinančnega
ocenjevanja strank in naložb tako, da vzpostavijo sistem za njihovo ocenjevanje z

Op.: Vsebina, ki se nanaša na obvladovanje s trajnostnimi dejavniki povezanih tveganj, bo do konca
leta 2021 podrobneje razdelana v dokumentu »Smernice upravljanja tveganj ZBS«.
4 Tveganja, povezava s podnebjem, se delijo v dve glavni skupini: fizična tveganja (angl. physical
risks) in tveganja prehoda (angl. transitional risks). Prvo skupino nadalje delimo na akutna in kronična
fizična tveganja, drugo pa na regulatorna in pravna tveganja, tehnološka tveganja, tržna tveganja ter
tveganja ugleda in dobrega imena.
3
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vidika okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov in tveganj (ESG) s ciljem, da se
ne povzroča bistvene škode v smislu trajnostnega razvoja.
(15)
Pri opredelitvi dejavnikov in tveganj ESG, ki jih bo banka pri podjetju spremljala,
banka upošteva svojo strategijo, trajnostne zaveze in cilje. Pomembno je, da banka
identificira predvsem tiste ESG dejavnike, ki lahko pomenijo materializacijo tveganj v
prihodnosti.
(16)
Banke presojo podjetij z vidika ESG dejavnikov in tveganj izvajajo panožno
prilagojeno.
(17)
Pri presoji malih in mikro podjetij lahko banke uporabijo poenostavljene
postopke ocenjevanja ESG dejavnikov (npr. ocena ESG dejavnikov z vidika panoge ali
portfelja).
(18)
Podjetjem banke pravočasno in čim bolj nazorno predstavijo svoja pričakovanja
glede razkritij, ki so potrebna za tovrstno presojo.
(19)
Banke za presojo podjetij razvijejo lastne pristope in orodja presoje ESG
dejavnikov ali uporabijo že razvite ESG modele različnih bonitetnih agencij ali drugih
institucij.
(20)
Banke prilagodijo kreditne procese in nadgradijo podporne aplikacije z
ustreznimi polji, ki omogočajo presojo skladnosti konkretnega financiranja s
sprejemljivimi ESG okviri, ki so bili določeni s sprejeto strategijo in nagnjenostjo k
prevzemanju tveganj.

05 Odnos s strankami in drugimi deležniki
(21)
Banke odgovorno sodelujejo s svojimi strankami z namenom spodbujanja
trajnostnih praks in omogočanja krožne preobrazbe gospodarskih dejavnosti, s katerimi
se ustvarja skupna blaginja za sedanje ter prihodnje generacije.
(22)
Banke stranke seznanjajo s pomembnostjo ESG dejavnikov glede na panogo,
v katero se podjetja uvrščajo, in jih spodbujajo k uvedbi standardizirane spremljave
ESG vidikov znotraj podjetja.
(23)
Banke stranke opozarjajo na morebitne negativne posledice, v kolikor ne bodo
skladne z elementi trajnostnega financiranja, kot jih je opredelila in razkrila posamezna
banka (npr. slabši pogoji ali celo nezmožnost zagotovitve financiranja).
(24)
Banke iščejo sinergije z okoljsko naravnanimi podjetji ter jih predstavljajo kot
primere dobrih praks sodelovanja na področju trajnostnega financiranja.
(25)
Banke sodelujejo tudi z drugimi relevantnimi deležniki za doseganje zastavljenih
ciljev trajnostnega financiranja. Banke si prizadevajo za sklenitev partnerstev za
doseganje pozitivnih učinkov pri boju s podnebno krizo in drugimi, s trajnostnim
razvojem povezanimi cilji.
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(26)
Banke lahko razvijejo sisteme ažurne (interne in eksterne) komunikacije z
deležniki v zvezi s trajnostjo, ki slednjim predstavljajo kanal za izmenjavo informacij o
trajnostnem poslovanju bank.

06 Transparentnost - Poročanje in razkritja
(27)
Banke na spletnih straneh ali v letnih poročilih javno objavijo svoje strateške
usmeritve in cilje trajnostnega financiranja (vključno s KPI), s čimer signalizirajo, koliko
in na kakšen način so angažirane pri spodbujanju ter financiranju trajnostnih aktivnosti
svojih komitentov.
(28)
Banke redno objavljajo in razkrivajo uspešnost pri izpolnjevanju ciljev in zavez
s področja trajnostnega financiranja ter na ta način omogočajo, da njeno uspešnost
doseganja ciljev spremljajo tudi zunanji deležniki.
(29)
Banke, ki imajo več kot 500 zaposlenih in so zavezane k nefinančnemu
poročanju, razkrivajo zakonsko določene KPI-je, povezane s trajnostnim financiranjem
(npr. Green Assets Ratio (GAR), KPI-je s področja podnebnih tveganj). Banke z manj
kot 500 zaposlenimi, ki so v svojih strategijah sprejele jasne zaveze in cilje trajnostnega
financiranja, izbrane KPI-je objavljajo prostovoljno.
(30)

Priporočeno je, da banke razkrivajo informacije s področja:
a. korporativnega upravljanja (razkritja korporativnega upravljanja v zvezi z ESG
tveganji in priložnostmi);
b. korporativne strategije in poslovnega modela (razkritja dejanskih in potencialnih
vplivov ESG tveganj in priložnosti na poslovanje, strategije in finančnih planov);
c. upravljanja ESG tveganj s poudarkom na upravljanju podnebnih in okoljskih
tveganj (razkritja, kako banka identificira, ocenjuje oz. meri in obvladuje ESG
tveganja) ter nefinančnega trajnostnega skrbnega pregleda strank;
d. KPI-jev in ciljev (razkritja sistema merjenj in ciljnih vrednosti posameznih KPIjev pri ocenjevanju in upravljanju materialnih ESG tveganj in priložnosti).

Pri tem banke sledijo načelom, da razkrivajo bistvene informacije pošteno,
uravnoteženo in razumljivo, izčrpno, vendar jedrnato, strateško in usmerjeno v
prihodnost ter osredotočeno na zainteresirane deležnike.

07 Notranje upravljanje in kultura
(31)
Banke zavezanost tem načelom uresničujejo z učinkovitim upravljanjem in
kulturo odgovornega bančništva.
(32)
Strategija je prvotno prepoznana in akceptirana na vodstvenih funkcijah bank
ter nato na nižjih ravneh organizacijske strukture, z njo pa so seznanjeni vsi zaposleni
in jo tudi izvajajo ter imajo možnost, da jo sooblikujejo.
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(33)
Pri upravljanju lastnih materialnih sredstev banke sistematično iščejo možnosti
za zmanjševanje negativnega vpliva na okolje (ogrevanje upravne stavbe in
poslovalnic, poraba papirja, plastike, pitne vode, prevozov, delo od doma…) in jih
vključujejo v letne finančne načrte. Pri tem banke spodbujajo zaposlene za aktivno
sodelovanje pri predlogih za bolj trajnostno naravnano poslovanje.
(34)
Banke si prizadevajo za razvoj sistema merjenja in spremljanja visokih
standardov s področja ravnanja z zaposlenimi (zagotavljanje dostojnega dela, enakosti
med spoloma, vključenosti, nediskriminatornosti…) ter strankami (zagotavljanje
finančne vključenosti, zmanjševanje neenakosti…).
(35)
Banke redno pregledujejo individualno in kolektivno izvajanje teh načel ter
odgovorno pristopajo k sprejetju in izvajanju ustreznih korektivnih ukrepov.
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3. Slovar
Trajnostno financiranje (sustainable finance) =
upoštevanje okoljskega + družbenega + upravljavskega vidika pri financiranju
(ESG = Environmental + Social + Governance)
ESG dejavniki =
okoljski dejavniki, družbeni dejavniki, upravljalski dejavniki, ki lahko pozitivno ali negativno
vplivajo na finančno uspešnost podjetja, države ali posameznika.
Okoljski dejavniki =
podnebni dejavniki (climate) oz. dejavniki podnebnih sprememb (climate change) +
emisije toplogrednih plinov + poraba virov (energija in voda) + odpadki in
onesnaževanje + biodiverziteta in ekosistemi + kvaliteta zraka + nevarnosti za okolje
Družbeni dejavniki =
zdravje in varnost + delovni pogoji + raznolikost zaposlovanja + skrb za lokalne
skupnosti in družbo, deprivilegirane skupine + humanitarne krize + odnos do strank +
varnost in kvaliteta proizvodov + človekove pravice + revščina/lakota
Upravljavski dejavniki =
integriteta + vrednote in etika + (ne)izogibanje plačilu davkov + podkupovanje in
korupcija + strategija in sistem upravljanja tveganj + plače vodilnih + struktura in
raznolikost upravljalnih organov + vključevanje/nediskriminatornost + transparentnost
ESG tveganja =
tveganja kakršnegakoli negativnega finančnega vpliva na institucijo, ki izhajajo iz sedanjih ali
prihodnjih vplivov ESG dejavnikov na njene nasprotne stranke oziroma naložbe.
Podnebna tveganja =
finančna tveganja, ki izhajajo iz izpostavljenosti institucij nasprotnim strankam, ki bi lahko
prispevale k podnebnim spremembam ali vplivale nanje. Ločimo med tranzicijskimi
podnebnimi tveganji oz. tveganji prehoda (podvrste so regulatorna in pravna tveganja,
tehnološka tveganja, tržna tveganja ter tveganja ugleda in dobrega imena) in fizičnimi
podnebnimi tveganji (slednja so lahko akutna ali kronična).
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4. Seznam ključnih regulatornih aktov s področja
trajnostnega financiranja in povezav do njih5

EU regulativa:
1) Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o
vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU)
2019/2088 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
2) Delegirana uredba Evropske komisije z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU)
2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za
določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva
k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za
ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih
okoljskih ciljev s prilogama I (blaženje podnebnih sprememb) in II (prilagajanje
podnebnim spremembam) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800
3) Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o
spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o
raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN (trenutno v reviziji)
4) Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o
razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev https://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN

EBA:
1) Smernice o odobravanju in spremljanju kreditov (EBA/GL/2020/06; 29. maj 2020) – v
uporabi od 30. junija 2021
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publication
s/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/T
ranslations/886694/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%2
0and%20monitoring_COR_SL.pdf
2) Draft Implementing Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance
with Article 449a CRR
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publication
s/Consultations/2021/Consultation%20on%20draft%20ITS%20on%20Pillar%20disclo
sures%20on%20ESG%20risk/963621/Consultation%20paper%20on%20draft%20ITS
%20on%20Pillar%203%20disclosures%20on%20ESG%20risks.pdf
3) EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and
investment firms (EBA/REP/2021/18; 23. junij 2021)
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publication
s/Reports/2021/1015656/EBA%20Report%20on%20ESG%20risks%20management
%20and%20supervision.pdf

5

Seznam je osvežen po stanju na 1. julij 2021.
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ECB:
1) Vodnik o podnebnih in okoljskih tveganjih - Nadzorniška pričakovanja o upravljanju
tveganj in razkritjih;
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclima
te-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.sl.pdf
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