PROGRAM
Odprto bančništvo: odgovor na zahteve
sodobnih uporabnikov plačilnih storitev
sreda, 4. marec 2020, od 10:00 do 12:30
(avla Banke Slovenije)

Kaj je odprto bančništvo?
Katere poslovne priložnosti prinaša ponudnikom plačilnih storitev?
Kaj odprto bančništvo pomeni za potrošnike?
Kako bodo regulatorji tudi v prihodnje zagotavljali varnost uporabnikov
plačilnih storitev?
Kako uspešno v Sloveniji sledimo novostim na tem področju in kaj lahko
še naredimo?
09:30–10:00

Druženje ob kavi

10:00–10:10

Uvodni nagovor
Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije

10:10–10:30

Kaj je odprto bančništvo?
Simon Anko, direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi v Banki
Slovenije

10:30–10:50

The push for »Open banking«
Holger Neuhaus, vodja oddelka za tržne inovacije in integracijo trga, ECB

10:50–12:30

Okrogla miza
Simon Anko, direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi v Banki
Slovenije
Matjaž Čadež, ustanovitelj MBILLS, d. o. o.
Aleksander Kurtevski, direktor družbe Bankart, d. o. o.
Nevenka Šubelj, predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije, sicer
vodja oddelka Zakladništvo v družbi Petrol, d. d.
Marko Tretnjak, vodja oddelka za finančne storitve pri Zvezi
potrošnikov Slovenije
Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije
Okroglo mizo bo povezoval Igor E. Bergant.

Simon Anko
Simon Anko je direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi v Banki
Slovenije. Leta 1997 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta
2004 pa na isti fakulteti magistriral. V Banki Slovenije je zaposlen od
oktobra 1997. Na področju plačilnih sistemov je delal tudi v Evropski
centralni banki. Je predsednik Nacionalnega sveta za plačila, objavlja
prispevke v strokovni periodiki. Je tudi član Odbora za tržne infrastrukture in plačila pri ECB ter aktiven v Odboru za plačilni promet (ZBS).

Matjaž Čadež
Matjaž Čadež je ustanovitelj MBILLS, d. o. o. Leta 1970 je zaključil študij tehnične fizike na Univerzi v Ljubljani. Njegova poklicna kariera se je
začela leta 1969 na Institutu Jožef Stefan, nadaljevala pa v naslednjih
institucijah oziroma družbah: IBM, AU System Stockholm, Halcom, program Phare in Mbills. Njegove strokovne izkušnje na področju plačilnih
sistemov med drugim obsegajo zasnovo in vodenje avtomatizacije plačilnih sistemov v SDK, sodelovanje v reformi plačilnih sistemov pri Banki
Slovenije, vzpostavitev elektronske banke za pravne/fizične osebe za
številne banke, žiro kliring za centralne banke, SEPA kliring in MBILLS
platformo za mobilno denarnico.

Aleksander Kurtevski
Aleksander Kurtevski je direktor družbe Bankart, d. o. o. Je strokovnjak
na področju bančnih storitev, ki je svojo poslovno pot začel v Novi Ljubljanski banki, kjer je sodeloval v projektni skupini za uvajanje bančnih
avtomatov. Leta 1994 je kot direktor Sektorja sodobnih bančnih instrumentov vodil in usmerjal vse operativne aktivnosti na področju delovanja bančnih avtomatov, plačilnih kartic, POS terminalov in procesiranja
bančnih avtomatov za različne banke. Leta 1996 je vodil projekt ustanovitve družbe za procesiranje plačilnih instrumentov, leta 1998 pa je bil
imenovan za direktorja družbe Bankart, d. o. o.

Holger Neuhaus
Holger Neuhaus je vodja Oddelka za tržne inovacije in integracijo trga
v Generalnem direktoratu Tržne infrastrukture in plačila Evropske centralne banke. Študiral je ekonomijo na Univerzah v Essnu in Torontu. Do
leta 2019 je vodil Oddelek za denarni trg in likvidnost v Evropski centralni banki. Pred kratkim je bil tudi višji svetovalec za politiko pri Federal Reserve Bank of New York. Preden se je pridružil Evropski centralni
banki, je bil zaposlen v nemški centralni banki ter v družbi za upravljanje
portfelja, kjer je bilo njegovo področje dela upravljanje deviznih rezerv in
raziskave finančnih trgov.

Nevenka Šubelj
Nevenka Šubelj je predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije, sicer pa
vodja oddelka Zakladništvo v družbi Petrol, d. d. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pa pridobila strokovni naziv MBA
poslovne šole IEDC na Bledu. Njena poklicna pot se je začela v Interni
banki Slovenskih železarn. Od leta 1989 je zaposlena v družbi Petrol,
d. d., sprva kot analitik v sektorju Mednarodne finance, nato je bila daljši
čas direktorica Finančnega področja, trenutno pa je vodja oddelka
Zakladništvo, kamor sodi skrb za dolgoročno in kratkoročno plačilno
sposobnost skupine Petrol, izvajanje plačilnega prometa ter varovanje
tečajnega in obrestnega tveganja.

Marko Tretnjak
Marko Tretnjak je vodja oddelka za področje finančnih storitev pri Zvezi
potrošnikov Slovenije. V svetu financ je dejaven že več kot 20 let. Pretekle delovne izkušnje s finančnega področja je pridobil na različnih
vodstvenih položajih v bančnem sektorju. Njegovo strokovno delovanje
je bilo vedno osredotočeno predvsem na finančne produkte in storitve za prebivalstvo. Sodeluje v mnogih delovnih skupinah na področju
financ in s tem povezanih vsebin za potrošnike, med drugim je član strokovne skupine za finančne storitve pri evropski potrošniški organizaciji
(BEUC).

Stanislava Zadravec Caprirolo
Stanislava Zadravec Caprirolo je direktorica Združenja bank Slovenije.
Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani ter magistrirala na Columbia
University v New Yorku. Svojo poklicno pot je začela leta 1989 v centralni banki Republike Slovenije, nato je na Ministrstvu za finance vodila
področje upravljanja z državnim dolgom ter področje državnih poroštev in zadolževanja javnega sektorja. Od leta 2005 do oktobra 2009
je bila generalna direktorica Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu
za finance RS, v obdobju od 2010 do 2016 pa viceguvernerka Banke
Slovenije. Od leta 2017 je članica izvršnega odbora Evropske bančne
federacije (EBF).

