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Letos beleži Bančni vestnik
častitljivih 70 let!
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ančni vestnik, revija za denarništvo in bančništvo,
praznuje letos maja častitljiv jubilej – 70 let. Le
malo je časopisov in revij v Sloveniji, ki se lahko
pohvalijo s takšno obletnico, še posebej pa bi
lahko na prste prešteli strokovne revije, ki brez
prekinitve izhajajo toliko let, in vsebine, povezane s to častitljivo obletnico, nas bodo v reviji
spremljale vse letošnje leto.
Bančni vestnik je nastal kot Obvestilo za strokovne
potrebe bančnih delavcev, in sicer pri Narodni
banki FLRJ, centrali za LR Slovenijo v Ljubljani. Po
svoji zasnovi so bila Obvestila poluradni obveščevalec in svetovalec. Objavljala so novice o
pomembnem dogajanju in novostih v bančništvu
in dajala napotila, kako je treba urejati posamezna strokovna vprašanja.
Revija je bila v vseh teh letih ogledalo vsakokratnega prostora in časa. Vsebine so odsevale razmere ne le v denarnem in bančnem sistemu,
temveč tudi širše v družbenopolitičnem in ekonomskem okolju. Številni bančniki, profesorji in (mladi)
raziskovalci s področja denarništva in bančništva
ter makroekonomije in prava so z objavljenimi
članki prispevali k razvoju stroke in znanosti, nekaterim je revija pomenila tudi podlago za vključitev
v svet raziskovalne dejavnosti.
Osnovno poslanstvo revije je, da strokovno bančno, ﬁnančno, ekonomsko in pravno ter širšo
zainteresirano javnost redno seznanja z aktivnostmi slovenskega bančnega združenja in bank
članic ter Banke Slovenije, da spodbuja javno
strokovno in znanstveno diskusijo o odprtih ﬁnančnih vprašanjih in prispeva k strokovnemu izobraževanju in razvoju. Revija tudi pozitivno
prispeva k razvoju strokovne bančne terminologije, ki omogoča spremljanje razvojnih trendov
evropskega in globalnega bančništva. Ker izhaja
v slovenskem jeziku, je njen nadaljnji publicistični
razvoj pomemben tudi z nacionalnega in družbeno-kulturnega vidika.
V 70 letih izhajanja je bilo objavljenih
7.988 člankov, ki so dostopni v e-arhivu na

spletni strani revije. V tem jubilejnem letu
bomo sedem izbranih člankov ponovno objavili v rubriki 70 let Bančnega vestnika. Za
vsako desetletje bomo izbrali enega. Teme
izbranih člankov bodo umeščene sorodno v
okvir tem, ki so aktualne za poslovanje v
sedanjem času, in zanimivo bo primerjati, ali
so se strokovna vprašanja in dileme ter izzivi
poslovanja bančnega sektorja s področij
poročanja, upravljanja s tveganji, stroškovne
učinkovitosti poslovanja, računovodstva in
drugih v desetletjih zelo spremenili ali pa v
srži ostajajo podobni, kljub stalno spreminjajočemu se političnemu, gospodarskemu in
regulatornemu ter nacionalnemu in globalnemu okolju.
V tej številki je objavljen prvi iz serije teh sedmih
člankov, in sicer članek iz leta 1952 »Naloge
družbenega poročanja in delo podružnic«, ki
govori o poročanju podružnic narodne banke
centrali in izpostavlja osnovne poročevalske zahteve, izzive in dileme ter na zanimiv način prikaže
duh časa, v katerem je nastal.
Sledili mu bodo kratki članki na temo plačilnega
prometa, varčevanja, začetka upravljanja tveganj, ﬁzične varnosti, računovodstva, prihodnosti
uporabe gotovine.
Spoštovani naročniki in drugi bralci Bančnega
vestnika, vabimo vas, da ocenite vsakokratno
aktualnost teh sedmih člankov iz preteklih sedmih desetletij oziroma aktualnost vsebin, ki jih
naslavljajo, tudi glede na izzive, s katerimi se
sooča bančni sektor dandanes, in nam komentarje
posredujete na naslov: bancni.vestnik@zbs-giz.si,
najbolj aktualne ali iskrive pa bomo v anonimizirani obliki z veseljem objavili v rubriki Novice na
spletni strani Bančnega vestnika.
Ob tem jubileju se zahvaljujemo tudi vsem, ki so
v teh desetletjih v različnih vlogah prispevali k
obstoju in strokovni kvaliteti ter aktualnosti in ne
nazadnje k branosti te edine slovenske strokovne
revije s področja bančništva in ﬁnanc.
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