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Notranje obrambne linije – ESG
(1) Banka SKB ima predpisan okvir za notranje upravljanje in funkcije notranjega nadzora, ki v skladu z veljavnim lokalnim
Zakonom o bančništvu opredeljuje vlogo in odgovornost funkcij notranjega upravljanja in funkcij notranjega nadzora.
Pravila naj bi se izvajala na ravni Skupine SKB.
(2) Primarna odgovornost poslovnih področij in organizacijskih enot je obvladovanje tveganj. Splošna načela, ki se
nanašajo na prvo obrambno linijo, so opredeljena z internim pravilnikom o notranjih obrambnih linijah SKB banke in
drugimi ustreznimi dokumenti.
(3) Kot druga obrambna linija so funkcije Tveganja, Finance in Skladnost poslovanja odgovorne za ustrezno obvladovanje
tveganj socialnih (S) in korporativnih (G) tveganj.
(4) Kot tretja obrambna linija, Notranje revidiranje kot neodvisna enota v okviru svojih aktivnosti prav tako pregleduje
(nadzira) S in G dejavnike.
(5) Banka je začela obravnavati ESG teme aprila 2021 z imenovanjem ESG koordinatorja. Maja je bila kot uvod v delo
izvedena delavnica za vodstvo banke za razpravo o strateških usmeritvah ESG za Skupino SKB. Junija so bili rezultati
posredovani nivoju srednjega vodstva. Ker SKB že nekaj let intenzivno dela na S in G področju, je fokus v letu 2021
predvsem na okoljskem delu (E) ESG. Koordinator ESG je v letu 2021 organiziral digitalno knjižnico ESG z vsemi relevantnimi
dokumenti, mesečne sestanke s predstavniki skoraj vseh področij banke in lizinških hčerinskih družb. Za vse zaposlene je
bil pripravljen in organiziran program e-izobraževanja ESG o osnovnih temah podnebnih sprememb in okoljske trajnosti,
vključno z najpomembnejšimi regulativnimi zahtevami, državnimi programi in pričakovanji ECB.
(6) Decembra 2021 se je začel projekt s cilji operativne izvedbe naslednjih projektnih področji: dokončno oblikovanje
strateških usmeritev, razširitve postopka odobritve kredita z ESG vidiki, priprava novih zelenih produktov in prenova
obstoječih produktov, priprava in spremljanje prehoda kreditnega portfelja, opredelitev in sprememba podatkovne
arhitekture in poročanje, priprava in izvedba akcijskega načrta za zmanjšanje lastnega odtisa C02. V projektu sodelujejo
vsa področja Skupine SKB, na katera ESG vpliva (predvsem podnebne spremembe in okoljska tveganja), vsako projektno
področje pa mora pripraviti svoj akcijski načrt. Projekt ima Odločitveni odbor, ki ga sestavljajo Glavna izvršna direktorica
banke, direktorji vseh divizij, direktor lizinških družb in koordinator ESG. Odločitveni odbor se srečuje mesečno in poroča o
stanju in napredku opravljenega dela.
(7) Ker je SKB pred načrtovano združitvijo z drugo banko v Sloveniji, še ni bila oblikovana namenska enota. Do združitve
bomo delovali v obliki koordinacijske skupine (za izmenjavo informacij) in projektnega sodelovanja (za operativno izvajanje
nalog). Močno se zanašamo na sodelavce s sedeža OTP enote, ki je odgovorna za poslovni razvoj ESG, ter na smernice in
nasvete drugih vključenih organizacijskih enot. Sledimo njihovim navodilom za skladnost s predpisi, strategijo in zlasti
politikam obvladovanja tveganj OTP, kot tudi poročevalskimi obveznostim.

