1

letno_notranje2.indd 1

11.7.2006 12:22:36

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 24 29 700
Faks: +386 (0)1 24 29 713
info@zbs-giz.si
www.zbs-giz.si
Uredila: Aleksandra Žibrat
Lektorica: Julija Klančišar
Oblikovanje: Jerneja Fischer Knap
Ljubljana 2006
ISSN 1580-4666

2

letno_notranje2.indd 2

11.7.2006 12:22:37

KAZALO
MAKROEKONOMSKI OKVIR IN MONETARNA POLITIKA BANKE SLOVENIJE
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MAKROEKONOMSKI OKVIR IN MONETARNA
POLITIKA BANKE SLOVENIJE
V letu 2005 so bili vsi ukrepi ekonomskih politik Vlade RS in Banke Slovenije podrejeni izpolnjevanju maastrichtskih kriterijev, predpisanih za vstop v ekonomsko
in monetarno unijo (EMU).
Gospodarska rast, merjena s stopnjo rasti BDP, je v letu 2005 znašala 3,9 odstotka, kar je manj od rasti v letu 2004 (4,6 odstotka). Kljub manjši rasti pa je stopnja brezposelnosti ostala pravzaprav enaka kot v letu 2004 in je decembra 2005
znašala 10,2 odstotka.
Umiritev rasti BDP in zamrznitev tečaja tolarja nasproti evru, določena v letu 2004,
sta pripomogli k zniževanju inflacije. Stopnja rasti cen življenjskih potrebščin je za
leto 2005 znašala povprečno 2,5 odstotka, kar je za 1,1 odstotne točke manj kot
leta 2004. Slovenija je v novembru 2005 tako izpolnila maastrichtski kriterij glede
inflacije.
V takih okoliščinah je letni primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance ostal na
ravni 301 milijon evrov. Dejavnik, ki ves čas negativno vpliva na gibanja v plačilni
bilanci, so cene nafte in drugih energentov.
Tudi v letu 2005 je Banka Slovenije s svojimi monetarnimi instrumenti uravnavala
predvsem tečaj tolarja nasproti evru, kar ji narekujejo pravila ERM2. Med letom je
tečaj tolarja nihal okoli svojega centralnega paritetnega tečaja do evra, vendar ti
posamični nihaji niso nikdar presegli 0,1 odstotka vrednosti evra.
Obrestne mere so se v letu 2005 sicer zniževale, vendar ne več tako burno kot
prejšnja leta. Obrestna mera za 60-dnevni BZBS je ostala na ravni štiri odstotke
letno, za dolgoročni depozit pri Banki Slovenije, ki je nadomestil 270-dnevni BZBS,
pa na ravni 4,2 odstotka letno. Na medbančnem denarnem trgu so se obrestne
mere za depozite do 30 dni gibale med 3,66 in 3,84 odstotka letno. Pri trimesečnih
zakladnih menicah je bil razpon obrestnih mer med 3,49 in 3,73 odstotka letno.
Na gibanje obrestnih mer je gotovo vplivala Banka Slovenije s postopnim prilagajanjem svojega instrumentarija zahtevam, ki bodo veljale po vstopu v EU. Drugi
bistvni vpliv na gibanje obrestnih mer pa je znižanje stopnje inflacije.
Banke so v letu 2005 poslovale uspešno in so ustvarile za 63,9 milijarde tolarjev
dobička pred obdavčitvijo. Njihova bilančna vsota je narasla za 22,92 odstotka, na
6.979,9 milijarde tolarjev.
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Struktura bančnih naložb se v letu 2005 skoraj ni spremenila: 54,6 odstotka svojih
naložb imajo banke v nebankah, in sicer v gospodarstvu 33,8 odstotka, v gospodinjstvih 13,8 odstotka in v vrednostnih papirjih 28,0 odstotka. Če pogledamo
strukturo virov v bančnih bilancah, ugotovimo, da se povečujejo obveznosti bank
do drugih bank, da pa se relativno zmanjšujejo njihove obveznosti do gospodarstva
in zlasti do gospodinjstev.
Med viri svojih sredstev so v letu 2005 imele banke 54,9 odstotka virov iz
nebančnega sektorja, in sicer 10,7 odstotka obveznosti do gospodarstva, 35,5
odstotka do prebivalstva in štiri odstotke obveznosti iz vrednostnih papirjev.
Vir podatkov: Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2005
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SLOVENSKI BANČNI SEKTOR V LETU 2005
v letu 2005 je v sloveniji poslovalo 19 bank, tri podružnice tujih bank in tri hranilnice.
Lastniška sestava slovenskega bančnega sektorja, v odstotkih v lastniškem kapitalu, je bila sledeča:
31. 12. 2004

31. 12. 2005

Tuje osebe (nad 50 % v upravljanju)

16,5

19,6

Tuje osebe (pod 50 % v upravljanju)

15,9

15,5

Država v ožjem smislu

19,1

18,1

Druge domače osebe

48,6

46,8

Vir: Banka Slovenije

Izkaz poslovnega izida slovenskega bančnega sektorja
31. 12. 2004

31.12.2005

v mio SIT v mio EUR v mio SIT v mio EUR
1. Obrestni prihodki

286.195

1.195

285.942

1.194

2. Obrestni odhodki

142.517

595

135.188

564

3. Neto obresti

143.678

600

150.754

629

77.115

322

91.356

381

- neto opravnine (provizije)

61.872

258

67.245

281

- neto finančni posli

4. Neto preostalo

30.268

126

38.731

162

1

(15.025)

(63)

(14.621)

(61)

5. Bruto prihodki (3 + 4)

220.793

922

242.110

1.011

6. Splošni upravni stroški

125.769

525

134.432

561

76.967

321

80.592

336

95.024

397

107.678

449

(38.908)

(162)

(43.757)

(183)

9. Dobiček pred obdavčitvijo (7 - 8)

56.115

234

63.921

267

10. Davek

19.357

81

12.446

52

11. Dobiček po obdavčitvi (9 - 10)

36.758

153

51.475

215

- preostalo

- stroški dela
7. Neto prihodki (5 - 6)
8. Neto rezervacije
2

1) Drugi poslovni prihodki + Izredni prihodki - Amortizacija - Drugi poslovni odhodki - Izredni odhodki
2) Podatek za leto 2004 je zmanjšan za izgubo, ki je znašala 4 mio SIT, za leto 2005 pa 2,200 mio SIT.
Vir: Banka Slovenije
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Izbor kazalcev, v %

I. Kapitalska
ustreznost

31. 12. 2004

31.12.2005

11,76

10,56

9,04

8,88

1. Popravki vrednosti / Dvomljive in
nedonosne bilančne terjatve

32,47

29,57

2. Dvomljive in nedonosne bilančne
terjatve / Bruto aktiva

13,61

12,37

2,84

2,53

2. Bruto dobiček na aktivo

1,05

1,02

3. Bruto dobiček na kapital

13,34

13,80

4. Neto odpisi, popravki in
rezervacije / Neto dohodek

40,95

40,64

1. Povprečna likvidna sredstva /
Povprečni vpogledni viri sredstev

21,92

23,58

2. Povprečni vpogledni viri sredstev
/ Povprečna skupaj pasiva brez
kapitala

25,92

23,56

1,45

1,29

67,07

72,81

1.

Kapital / Tehtana tvegana aktiva

2. Temeljni kapital / Tehtana
tvegana aktiva
II. Kvaliteta
aktive

III. Donosnost 1. Neto obresti / Povprečna bruto
obrestonosna aktiva − Neto
obrestna marža

IV. Likvidnost

V. Stroški
poslovanja

1. Stroški dela / Povprečna skupaj
aktiva
2. Neto neobrestni prihodki /
Operativni stroški

Vir: Banka Slovenije

Kapital slovenskega bančnega sistema je konec leta 2005 znašal 485 milijard tolarjev in se je glede na leto poprej povečal za 10,3 odstotka. Celotna tveganju prilagojena aktiva je konec leta 2005 znašala 4.594 milijard tolarjev in se je glede na leto
2004 povečala za 22,8 odstotka.
Količnik kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sektorja je po stanju na dan
31. decembra 2005 znašal 10,56 odstotka, po stanju na dan 31. decembra 2004
pa 11,76 odstotka. Konec leta 2005 so vse banke dosegale minimalno kapitalsko
ustreznost.
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Razporeditev tržnih deležev bank v Sloveniji
Banka

Nova Ljubljanska
banka

Bilančna vsota 31.
12. 2005, v mio SIT

Nominalna rast
2005/2004, v %

Tržni delež 31. 12.
2005, v %

2.197.268

17,83

31,5

Nova Kreditna
banka Maribor

715.868

18,73

10,3

Abanka Vipa

598.259

24,16

8,6

SKB banka

463.545

19,68

6,6

Bank Austria
Creditanstalt

451.276

50,72

6,5

Banka Koper

433.144

29,96

6,2

Banka Celje

409.524

13,34

5,9

Gorenjska banka

320.236

14,50

4,6

Raiffeisen Krekova
banka

217.569

36,42

3,1

Hypo Alpe-AdriaBank

202.735

49,36

2,9

Probanka

153.855

25,24

2,2

Poštna banka
Slovenije

122.701

10,57

1,8

Deželna banka
Slovenije

121.058

19,65

1,7

Kärntner
Sparkasse

110.734

59,63

1,6

Volksbank-Ljudska
banka

98.915

17,25

1,4

Banka Domžale

93.649

10,16

1,3

Factor banka

92.038

25,94

1,3

Koroška banka

78.572

10,13

1,1

Banka Zasavje

59.703

16,42

0,9

Bawag banka

26.743

0,00

0,4

BKS bank AG,
podružnica

12.071

272,61

0,2

456

0,00

0,0

6.979.921

22,92

100,0

Zveza bank,
podružnica
Skupaj
Vir: Banka Slovenije
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Bilanca stanja slovenskega bančnega sektorja
31. 12. 2004

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Državne obvez. in drugi vred. pap. za reesk.
pri CB
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni
trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini
Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Lastni deleži
Vpisani nevplačani kapital
Druga sredstva
Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji
Drugi dolgovi
Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške
Rezervacije za splošna bančna tveganja
Podrejene obveznosti
Vpisani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Prevrednotovalni popravki kapitala
– splošni prevrednotovalni popravek kapitala
– posebni prevrednotovalni popravki kapitala
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti
dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih
let)
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista
izguba) poslovnega leta
SKUPAJ OBVEZNOSTI

31. 12. 2005

v mio SIT
141.041

v mio EUR
589

v mio SIT
143.631

v mio EUR
600

0
507.509
3.069.814

0
2.118
12.814

0
682.495
3.811.501

0
2.849
15.909

1.354.356
288.174
76.441
10.724
35.632
106.650
1.141
0
55.857
31.156
5.678.494
1.124.668
3.526.437
224.938
44.395
40.439
88.401
31.940
143.527
87.112
51.854
233.375
68.793
42.192
26.602

5.653
1.203
319
45
149
445
5
0
233
130
23.702
4.694
14.720
939
185
169
369
133
599
364
216
974
287
176
111

1.548.964
405.522
113.682
19.283
35.207
107.886
653
0
73.607
37.489
6.979.921
1.981.484
3.832.704
240.101
49.253
48.280
107.502
32.790
169.925
94.932
74.277
258.526
65.409
42.192
23.217

6.465
1.693
475
80
147
450
3
0
307
156
29.135
8.271
15.998
1.002
206
202
449
137
709
396
310
1.079
273
176
97

(8.272)

(35)

(2.588)

(11)

20.884
5.678.494

87
23.702

27.326
6.979.921

114
29.135

Vir: Banka Slovenije
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Seznam članic Združenja bank slovenije konec leta 2005
ABANKA VIPA d.d.
Slovenska 58, 1517 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/47 18 100
Faks: +386 01/43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si

BANKA ZASAVJE d.d., TRBOVLJE
bančna skupina Nove Ljubljanske
banke
Trg revolucije 25 c, 1420 TRBOVLJE
Tel.: +386 03/56 26 233
Faks: +386 03/56 26 193
info@banka-zasavje.si
www.banka-zasavje.si

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT
d.d., LJUBLJANA
Šmartinska 140, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/58 76 600
Faks: +386 01/54 11 860
info@si.bacai.com
www.ba-ca.si

DELAVSKA HRANILNICA d.d.,
LJUBLJANA
Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/ 30 00 200
Faks: +386 01/ 30 00 220
info@delavska-hranilnica.si
www.delavska-hranilnica.si

BANKA CELJE d.d.
Vodnikova 2, 3000 CELJE
Tel.: +386 03/42 21 000
Faks: +386 03/42 21 010
info@banka-celje.si
www.banka-celje.si

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/47 27 100
Faks: +386 01/47 27 405
info@dbs.si
www.dbs.si

BANKA DOMŽALE d.d., DOMŽALE
bančna skupina Nove Ljubljanske
banke
Ljubljanska 62, 1230 DOMŽALE
Tel.: +386 01/72 45 300
Faks: +386 01/72 45 309
info@banka-domzale.si
www.banka-domzale.si

FACTOR BANKA d.d.
Tivolska 48, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/23 06 600
Faks: +386 01/23 07 760
info@factorb.si
www.factorb.si

BANKA KOPER d.d., KOPER
Pristaniška 14, 6502 KOPER
Tel.: +386 05/66 61 000
Faks: +386 05/66 62 001
info@banka-koper.si
www.banka-koper.si

GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ
Bleiweisova 1, 4000 KRANJ
Tel.: +386 04/20 84 000
Faks: +386 04/20 21 503
info@gbkr.si
www.gbkr.si
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HRANILNICA LON d.d., KRANJ
Bleiweisova 2, 4000 KRANJ
Tel.: +386 04/28 00 777
Faks: +386 04/20 11 337
info@lon.si
www.lon.si

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
d.d., MARIBOR
Vita Kraigherja 4, 2505 MARIBOR
Tel.: +386 02/22 92 290
Faks: +386 02/22 92 014
info@nkbm.si
www.nkbm.si

HRANILNICA IN POSOJILNICA
VIPAVA d.d.
Glavni trg 15, 5271 VIPAVA
Tel.: +386 05/ 36 64 500
Faks: +386 05/ 36 64 510
hks.vipava@siol.net

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,
LJUBLJANA
Trg republike 2, 1520 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/42 50 155
Faks: +386 01/25 22 422
info@nlb.si
www.nlb.si

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
Dunajska 117, 1000 LJUBLJANA
Tel.:+386 01/58 04 000
Faks:+386 01/58 04 010
info@hypo.si
www.hypo-alpe-adria.si

POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.
bančna skupina Nove Kreditne banke
Maribor
Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR
Tel.: +386 02/ 22 88 202
Faks: +386 02/ 22 88 203
info@pbs.si
www.pbs.si

KÄRNTNER SPARKASSE AG,
CELOVEC
Podružnica v Sloveniji
Cesta v Kleče 15, 1000 LJUBLJANA
Tel: +386 01/58 36 666
Faks: +386 01/58 32 333
info@sparkasse.si
www.sparkasse.si

PROBANKA d.d.
Svetozarevska ulica 12,
2000 MARIBOR
Tel.: +386 02/25 20 500
Faks: +386 02/25 24 817
info@probanka.si
www.probanka.si

KOROŠKA BANKA d.d., SLOVENJ
GRADEC
bančna skupina Nove Ljubljanske
banke
Glavni trg 30, 2380 SLOVENJ GRADEC
Tel.: +386 02/88 49 111
Faks: +386 02/88 42 382
info@koroska-banka.si
www.koroska-banka.si

RAIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d.
Slomškov trg 18, 2000 MARIBOR
Tel.: +386 02/22 93 100
Faks:+386 02/25 23 502
info@r-kb.si
www.r-kb.si
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SKB BANKA d.d., LJUBLJANA
Ajdovščina 4, 1513 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/47 15 100
Faks: +386 01/43 29 122
info@skb.si
www.skb.si

Na 15. letni skupščini Združenja bank
Slovenije, ki je potekala 13. aprila 2006
v Ljubljani, so se članicam Združenja
pridružile še Zveza bank iz Celovca,

SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA d.d.,
LJUBLJANA
Josipine Turnograjske 6, 1000
LJUBLJANA
Tel.: +386 01/ 20 07 500
Faks: +386 01/ 20 07 575
info@sid.si
www.sid.si

BAWAG BANKA d.d.
Tivolska cesta 30, 1000 LJUBLJANA
Tel: +386 01/23 00 700
Faks: +386 01/23 00 750
info@bawag.si
www.bawag.si

VOLKSBANK - LJUDSKA
BANKA d.d.
Dunajska 128 a, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/53 07 400
Faks: +386 01/53 07 550
info@volksbank.si
www.volksbank.si

BKS BANK AG, CELOVEC
Bančna podružnica
Komenskega 12, 1102 LJUBLJANA
Tel: +386 01/30 00 920
Faks:: +386 01/30 00 933
info@bksbank.si
www.bksbank.si

in
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ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE V LETU 2005
Aktivnosti Združenja bank Slovenije so bile v letu 2005 usmerjene predvsem v
priprave za prevzem evra, prilagajanje Mednarodnim standardom računovodskega
poročanja (MSRP), Baslu II in novemu sistemu poročanja Evropski centralni banki.
Prav kompleksnost priprav na prevzem evra je zahtevala sodelovanje vseh odborov in delovnih teles Združenja. Ustanovili smo tudi odbor za evro koordinacijo,
ki spremlja priprave in zastopa interese bank na državni ravni, skrbi za izmenjavo
izkušenj in za koordinacijo aktivnosti med bankami. Zlasti v drugem delu leta 2005
so se priprave začele stopnjevati in pričakujemo lahko, da bodo zelo intenzivne
tudi v letu 2006.
Veliko energije smo v minulem letu namenili davčni problematiki. Tako smo reševali
številna praktična vprašanja pri izpolnjevanju novih davčnih predpisov iz leta 2004
in uveljavljali bančne interese ob pripravi sprememb te zakonodaje v letu 2005, kar
se nadaljuje v leto 2006, saj so napovedane vnovične bančne reforme.
Čeprav še vedno nismo končali projekta SISBON, sta v letu 2005 stekla dva projekta − prvi se nanaša na nove plačilne instrumente in zbirni center, drugi pa na
bankredit, pri pripravi katerih je sodelovalo tudi Združenje bank Slovenije.
Na področju vključevanja v evropske plačilne sisteme smo v okviru naših možnosti
postali aktiven udeleženec Evropskega plačilnega sveta (EPC) in njegovega projekta SEPA. Pomembno je, da so naše banke pristopile h konvencijama Credeuro in
ICP in da jim je omogočeno slediti razvoju evropskih plačilnih shem.
Za nadaljnje delo našega izobraževalnega centra je pomembno ne le to, da smo
dokazali sposobnost prilagajanja in oblikovanja novih izobraževalnih programov,
ampak tudi to, da smo prvič pripravili izobraževanje za pridobitev bančnega certifikata. Izobraževanje je bilo pripravljeno po evropskem modelu in tudi certifikate je
ob zaključku podelil predsednik EBTN, Mario Spatafora.
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Naše delo je skozi vse leto spremljal nadzorni svet Združenja, katerega sestava se
je na skupščini ZBS dne 13. aprila 2006 spremenila in je naslednja:
Člani

Namestniki članov

Marjan Kramar, predsednik NS ZBS,
Nova Ljubljanska banka d.d.

Borut Stanič, Nova Ljubljanska
banka d.d.

France Arhar, namestnik predsednika
nadzornega sveta ZBS, Bank Austria
Creditanstalt d.d.

Stefan Vavti, Bank Austria
Creditanstalt d.d.

Zlatko Kavčič, namestnik predsednika
nadzornega sveta ZBS, Gorenjska
banka d.d.

Srečko Korber, Gorenjska banka d.d.

Aleš Žajdela, Abanka Vipa d.d.

Gregor Hudobivnik, Abanka Vipa d.d.

Niko Kač, Banka Celje d.d.

Dušan Drofenik, Banka Celje d.d.

Vojko Čok, Banka Koper d.d.

Igor Kragelj, Banka Koper d.d.

Draško Veselinovič, Deželna banka
Slovenije d.d.

Franc Počivavšek, Deželna banka
Slovenije d.d.

Boris Pesjak, Factor banka d.d.

Ciril Dragonja, Factor banka d.d.

Božo Štor, Koroška banka d.d.

Anton Adam, Koroška banka d.d.

Matjaž Kovačič, Nova Kreditna banka
Maribor d.d.

Manja Skernišak, Nova Kreditna banka
Maribor d.d.

Zoran Nemec, Raiffeisen Krekova
banka d.d.

Danica Ozvaldič, Raiffeisen Krekova
banka d.d.

Sibil Svilan, Slovenska izvozna
družba d.d.

Bojan Pecher, Slovenska izvozna
družba d.d.

Cvetka Selšek, SKB banka d.d.

Alenka Markič, SKB banka d.d.

V nadaljevanju so naše številne aktivnosti v letu 2005 podrobneje opisane po
področjih.
PODROČJE EKONOMIKE
Sodelovali smo z zunanjimi institucijami pri obravnavanju nerešenih vprašanj s
tega področja, dajali strokovno pomoč posameznim članicam, nekaterim odborom,
največ odboru za računovodstvo, odboru za Basel II in v njihovem okviru oblikovanim skupinam.
Tako smo sodelovali pri pripravi pripomb na osnutke spremembe zakonodaje z
davčnega področja, predvsem davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Osrednje težave so izvirale iz obdavčitve dohodkov na viru, rezervacij in prevrednotovalnih odhodkov v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Za organe Združenja
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smo pripravili pojasnila v zvezi s pričakovanim prehodom na MSRP in sodelovali
pri izdelavi pripomb na osnutke podzakonskih aktov s tega področja. Združenje
se je vključilo v razpravo o prenovi SRS z vidika poenotenja nekaterih prikazov
(npr. sestavin kapitala) in pregleda standardov, ki obravnavajo finančne instrumente. Z Banko Slovenije in Inštitutom za revizijo smo sodelovali pri poenotenju
stališč, ki so pomembna tako za banke kot druge gospodarske družbe v Sloveniji,
predvsem pri obravnavanju valutne klavzule, knjiženju razlik pri zaokroževanju ob
uvedbi evra, poenotenju izrazoslovja, obravnavanju kapitalske metode pri odvisnih
družbah itd.
Sodelovali smo tudi pri pripravi izobraževanja s področja računovodstva v okviru
izobraževalnega centra ZBS. Oblikovala se je skupina, ki bo po licenčnem programu skrbela za izobraževanje s področja MSRP.
V okviru strokovnih sestankov bančnega odbora pri Združenju evropskih strokovnjakov (FEE) je Združenje sodelovalo pri obravnavi vprašanj s področja Basla II,
predlogov za spremembo evropskih smernic, dilem v zvezi z MSRP in podobno.
Odbor za računovodstvo
Večji del vprašanj s področja dela odbora, ki so se nanašala na pripravo zakonodaje
v zvezi z uvedbo MSRP, je spremljala posebna ožja skupina odbora, ki je redno
sodelovala s strokovnimi službami Banke Slovenije. Članice skupine so s svojimi
stališči sodelovale pri pripravi osnutkov podzakonskih aktov in predvsem vsebine
postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida v sklepu o poslovnih knjigah ter
poslovnih poročilih bank in hranilnic. Prizadevale so si za sprejetje sklepa o ugotavljanju izgub v obliki, ki bi omogočala enoten izračun oslabitev za potrebe MSRP
in izračun kapitala po sklepu o kapitalski ustreznosti, vendar pobuda ni bila sprejeta. Poenotenje so banke dosegle pri individualni oslabitvi, pri izračunu skupinskih
slabitev pa obstajajo razlike, ki bodo privedle do presežnih rezervacij po MSRP in s
tem do odbitne postavke od kapitala pri izračunu kapitalske ustreznosti.
Odbor je razpravljal tudi o drugih težavah, ki so jih imele banke pri uveljavljanju
podzakonskih aktov, povezanih z uvedbo MSRP, in pri ugotavljanju izgub, ter o
vprašanjih, ki jih je Združenje naslovilo na Banko Slovenije. Združenje je zastopalo
mnenje bank, da bi bilo v prehodnem obdobju uvajanja novega sistema poročanja
smiselno preiti na nekoliko bolj fleksibilno dojemanje obveznega kontnega okvira.
Odbor je tekoče spremljal aktivnosti skupin v njegovi sestavi.
Skupina za davke je odgovorila na številna vprašanja s področja davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in DDV. Aktivno se je vključila tudi v oblikovanje
pripomb na zakon o davku od dohodka pravnih oseb in dohodnine, predvsem v
zvezi z davkom po odbitku in obdavčitvijo rezervacij ob prehodu na MSRP. Celovite pripombe na davčno zakonodajo, sprejeto v letu 2004, je posredovala tako
ministrstvu za finance kot posebni strokovni skupini, ki je pripravljala prenovo zakonodaje. Zavzemali smo se predvsem za odpravo člena pri davku od dohodkov
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pravnih oseb, ki ne priznava prevrednotenja zaradi oslabitev, prevrednotenje zaradi okrepitev pa obdavčuje, in predlagali odpravo obdavčitev obresti od obveznosti
na viru. Slednja pobuda je bila sprejeta v delu, ki se nanaša na obdavčitev posojil.
Ob koncu leta je skupina za banke pripravila pojasnila v zvezi z odloženimi davki v
bankah za leto 2005, ob prehodu na MSRP in v letu 2006.
Na ustrezne davčne organe je naslovila nerešena vprašanja, vendar od njih povratne informacije ni dobila vse do konca leta, zato je na večino poslanih vprašanj
oblikovala skupna začasna stališča do pridobitve uradnih mnenj oziroma odgovorov.
Skupina za računovodsko tehnologijo je predlagala nekaj rešitev knjiženj
poslovnih dogodkov v bankah.
Odbor za upravljanje tveganj
V letu 2005 je bil ustanovljen odbor za tveganja, ki je prvenstveno obravnaval dokumente, pripravljene v skupinah v okviru pododbora za Basel II, in pripombe bank
na osnutek sklepa o ugotavljanju izgub bank in hranilnic ter vzpostavil sodelovanje
z Banko Slovenije v zvezi z oblikovanjem nove zakonodaje o izvajanju direktive o
kapitalski ustreznosti.
Pododbor za Basel II
V okviru pododbora, ki deluje že tretje leto, je bila v letu 2005 najbolj dejavna
skupina za operativna tveganja, ki je v sodelovanju z Banko Slovenije pripravila
Priporočila za vzpostavitev in izvajanje sistema upravljanja operativnih tveganj.
Dokument je sestavljen iz dveh delov, prvi, obsežnejši, naj bi bankam služil kot
priročnik pri delu strokovnih služb, drugi, skrajšani del pa prinaša priporočila, usklajena in potrjena tako na nadzornem svetu ZBS kot v strokovnem svetu Banke
Slovenije.
V skupini za ratinge so izmenjali izkušnje pri pripravi metodologije za izračun oslabitev po MSRP in pripravili nekaj temeljnih izhodišč za njeno pripravo. Poskušali
so enotno opredeliti izgube za potrebe direktive CAD v slovenskem bančnem prostoru, delo pa bodo nadaljevali v tem letu.
Skupina za zavarovanja je pripravila nabor podatkov za vodenje posamezne vrste
zavarovanja, ki bodo bankam služili kot podlaga za uporabo manjših uteži pri ugotavljanju kreditnega tveganja. Na podlagi teh podatkov bo tudi mogoče ugotoviti,
ali izpolnjujejo merila za zavarovanja po Baslu II in/ali CAD II. Poleg tega bo baza
primerna tudi za ugotavljanje ustreznosti zavarovanj za oblikovanje oslabitev sredstev v skladu z MSRP.
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Odbor za harmonizacijo poročanja
V letu 2005 je naloge odbora usklajevala Banka Slovenije, ki je razširila delovanje
na vse banke zaradi nujnosti pravočasne priprave podlag za poročanje Evropski
centralni banki. Združenje je le zbralo pripombe bank na spremembe sklepov o
poročanju in jih posredovalo v seznanitev vsem članicam.
Odbor za notranjo revizijo
Odbor je v letu 2005 obravnaval vprašanja nadzora menjalnic in dal pobudo Banki
Slovenije po zmanjšanju števila pregledov, ki pa jo je Banka Slovenija zavrnila.
Odobril je tudi teme za posvet notranjih revizorjev.
PODROČJE POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM
V letu 2005 so bile v ospredju naloge, povezane z uvajanjem evra, implementacija novega produkta bankredit, oblikovanje številnih dokumentov na področju
kartičnega poslovanja, migracija IT podpore iz Nove Ljubljanske banke v Bankart,
migracija medbančnih trajnih nalogov na novo poslovanje skladno z dogovorom
o NPI ter seveda zaključek vseh dejavnosti v zvezi z zbirnim centrom in začetek
vključevanja poslovnih partnerjev v sistem zbirnega centra z direktno obremenitvijo in odobritvijo.
Odbor za poslovanje s prebivalstvom
Največ dejavnosti je bilo pri načrtovanju in pripravah na uvajanje evra. Delo je
potekalo v odboru in v posebni delovni skupini za gotovinsko poslovanje, ki je
sprejela tudi številne konkretne odločitve, denimo o poslovnem času ob prehodu,
poslovanju s čeki po 1. januarju 2007, ter se dogovorila o skupni promociji ter oblikovala izhodišča za njeno izvedbo. Imenovali smo tudi delovno skupino za pripravo promocijskih aktivnosti.
Organizirali smo tri delavnice o evrski gotovini in delavnico o bančnih avtomatih ter
postopkih knjiženja evrske gotovine. Na srečanju, kjer smo se dogovorili o načinu
izvajanja načrtovanih aktivnosti, ki so povezane s prehodom na evro v okviru
bankomatskega poslovanja, je sodelovala tudi Banka Slovenije.
Junija je na trgu bančnih storitev zaživel nov produkt – bankredit. Bankredit je negotovinsko posojilo, namenjeno kreditiranju nakupa blaga in storitev manjših vrednosti, ki ga je mogoče dobiti neposredno na prodajnem mestu. Oblikovali smo protokol, s katerim smo opredelili skupne elemente za začetek promocijskih aktivnosti
in trženja produkta. Bankredit je vzbudil ugoden odziv v poslovnem okolju.
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Proučili smo vsebine raziskave ugleda, kakovosti storitev in tržnega položaja bank
v Sloveniji. Skupaj s podjetjem, ki izvaja raziskavo, smo oblikovali izhodišča za
novo vsebinsko, tehnično in cenovno ponudbo.
V letu 2005 je izšla knjižica o načinu obračunavanja obresti pri poslih s prebivalstvom, v kateri smo stranke bank seznanili s priporočilom Banke Slovenije.
Pripravili smo zahteve za dopolnitev programa za izračun efektivne obrestne
mere glede na pričakovani prehod na evro. Z ministrstvom za okolje in prostor
smo usklajevali besedilo predlaganih sprememb zakona o nacionalni stanovanjski
varčevalni shemi.
Odbor za kartično poslovanje
V okviru odbora za kartično poslovanje delujeta delovna skupina za varnost in
standardizacijo ter varnostni forum. Naloge odbora in skupin so se večinoma
nanašale na vprašanja varnosti pri kartičnem poslovanju.
Izdali smo zgibanko Varna uporaba bančnih plačilnih kartic, v kateri smo imetnikom kartic dali nekaj najsplošnejših pravil za varno poslovanje s karticami, saj
so se tudi v Sloveniji začele pojavljati nove oblike zlorab (skiming, goljufije pri
spletnem nakupovanju …).
Pripravili in sprejeli smo Priporočila za ravnanje skrbnikov in bank v primeru suma
zlorab pri poslovanju z bančnimi avtomati in POS terminali, ki določajo operativne
napotke za učinkovito medsebojno komuniciranje med bankami izdajateljicami
kartic, procesnimi centri in policijo.
Skupaj z Bankartom in Banko Slovenije smo uskladili in potrdili gradivo Pravila
delovanja sistema – poravnava bankomatov.
Ker se je pokazala potreba po sodelovanju principalov pri izvajanju aktivnosti pri
prehodu na evro, je bil ustanovljen tudi forum principalov. Ta se ukvarja z usklajevanjem skupnih točk za uvajanje evra. Na operativnih srečanjih s predstavniki
Mastercarda in Vise smo uskladili vse postopke in aktivnosti za pripravo prehoda
na evro.
V sodelovanju z Banko Slovenije smo organizirali srečanje, kjer smo se dogovorili
o načinu načrtovanja, priprav gradiv in njihovega potrjevanja v zvezi z nalogami, ki
so povezane s prehodom na evro na POS terminalih.
Nove naloge smo se lotili tudi v povezavi s projektom SEPA (Single European Payment Area), ki poteka v okviru Evropskega plačilnega sveta (EPC). Organizirali smo
srečanje s predstavnikom Banke Slovenije, na katerem smo se dogovorili o načinu
dela posebne delovne skupine.
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V okviru varnostnega foruma smo pripravili in sprejeli naslednje dokumente:
Določanje AID številk za domače aplikacije na pametnih karticah, Vpliv uvedbe
čipne tehnologije na zlorabe in Pregled dobrih praks pri postavitvi in vzdrževanju
bančnih avtomatov.
Odbor za spremljanje izvajanja dogovora o novih plačilnih instrumentih
V okviru tega odbora smo se ukvarjali predvsem s preoblikovanjem dogovora o NPI,
protokola in vseh prilog glede na nove oblike domačih plačilnih shem za položnico,
nakaznico, odobritev, obremenitev in trajni nalog.
Sodelovali smo z Bankartom in Banko Slovenije pri oblikovanju gradiv Pravila
delovanja zbirnega centra in Pravila delovanja zbirnega centra v izrednih okoliščinah
in ju tudi potrdili.
Odbor je usklajeval delo pri migraciji IT podpore poslovanja s posebnimi položnicami
in nakaznicami iz NLB v okolje Bankarta. Ob tem je bilo treba opraviti tudi prilagoditve na nove standarde in prehod na nove procese tudi pri vseh poslovnih
partnerjih, ki so s tema storitvama vključeni v zbirni center. Naloga je bila uspešno
dokončana.
Nove naloge smo se lotili v okviru načrtovanih dejavnosti pri EPC, natančneje pri
projektu SEPA, in sicer v delu, ki se nanaša na shemo Direct Debet. Organizirali
smo srečanje s predstavnikom Slovenije in se dogovorili o načinu dela v posebni
delovni skupini.
Arbitražna komisija je obravnavala zlasti vprašanja v zvezi s standardi posebne
položnice in posebne nakaznice ter pritožbe tiskarjev zaradi nespoštovanja standardov.
V zvezi s prehodom na evro pa je odbor potrdil predlog posebne skupne delovne
skupine o poslovanju s posebno položnico po uvedbi evra ter potrdil nova obrazca
posebne položnice in posebne nakaznice.
Posebna mešana delovna skupina je pripravila izhodišča za uporabo IBAN pri
bančni kartici in drugih instrumentih. Ta so bila tudi sprejeta. Ob tem se je ista
skupina začela ukvarjati tudi s prilagoditvami obrazcev za prehod na evro. Tako so
bila oblikovana izhodišča za nove obrazce posebne položnice, posebne nakaznice
in bančnega naloga. V pripravi pa so še tehnični standardi in navodila.
Svoje delo je dokončala posebna delovna skupina za oblikovanje splošnih poslovnih
pogojev elektronskega bančništva. Gradivo je v postopku javne obravnave pri
članicah, Banki Slovenije in potrošniških organizacijah.
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Projekt SISBON − slovenski informacijski sistem bonitet za fizične osebe
Leto 2005 je bilo po projektnem načrtu namenjeno pripravam na uvedbo informacijskega sistema SISBON v vseh članicah podpisnicah dogovora o postavitvi
in uporabi informacijskega sistema SISBON, ki je bila načrtovana za oktober in
november 2005.
V prvi polovici leta je delo napredovalo po načrtu. Sistem je bil med preizkušanjem
dostopen brez prekinitev. Projektna skupina in generalni skrbniki so na sejah
obravnavali vse za pripravo na uvedbo SISBON pomembne zadeve. Pripravili smo
podroben načrt aktivnosti z roki za izvedbo ter dokument Strategija in politika
uvajanja sistema SISBON.
Ponovno smo pregledali specifikacijo SISBON in jo dopolnili s podrobnostmi o
načinu izvajanja, skupnem nastopu in promociji sistema. Hkrati smo s spremembami v ožji delovni skupini uskladili navodila za delo. Organizirali smo tudi informativno izobraževanje generalnih skrbnikov in SISBON predstavili na Bančni šoli.
S pomočjo zunanjega izvajalca smo nadaljevali podprojekt SISBON, ki smo ga začeli
novembra 2004. Načrt neprekinjenega delovanja SISBON je bil izdelan kot preizkus
gradiva Metodologija analize in upravljanja informacijskih tveganj v bankah, ki ga
je pripravil odbor za informatiko pri Združenju.
Pripravili smo gradivi SISBON: načrtovanje neprekinjenega poslovanja – analiza
tveganj in Načrt neprekinjenega poslovanja SISBON. Zunanji izvajalec je pripravil
in predstavil predlog dodelave sistema za medsebojno priznavanje kvalificiranih
certifikatov.
Nadzorni svet Združenja je na 18. redni seji dne 13. decembra 2005 sprejel sklep
o zamrznitvi projekta do uspešne uvedbe evra.

PODROČJE PRAVNIH POSLOV
Ob dejavnostih, povezanih z delovanjem odbora za pravna vprašanja, odbora za
KPDb, komisije za razlago KPDb in razsodišča pri Združenju bank Slovenije ter
posameznih delovnih skupin, sodijo med najpomembnejše zadeve, s katerimi se je
ukvarjalo področje pravnih poslov v letu 2005, predvsem priprave na usklajevanje
plač v letu 2005 – glede na dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju
2004–2005 in zakon o izvajanju tega dogovora ter kasnejša pogajanja s pogajalsko
skupino Sindikata delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikata Nove Ljubljanske banke, čemur je sledil podpis dodatka št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bank in hranilnic v Republiki Slovenije (objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/05), s
katerim je bil dogovorjen znesek uskladitve avgustovskih plač v višini 9.768 tolarjev.
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Sodelovali smo pri dokončanju in sprejetju sprememb in dopolnitev navodila o
izvrševanju sklepov o izvršbi pri organizacijah za plačilni promet, ki ga je nadzorni svet Združenja sprejel kot priporočilo članicam, ter pri oblikovanju dopolnitev
šifranta prejemkov, ki so iz izvršbe izvzeti ali je izvršba nanje omejena.
Pripravljena so bila izhodišča mnenja o prekomernem obsegu poročanj oziroma
pošiljanja podatkov bank različnim državnim organom in ustanovam, v zvezi s tem
smo sodelovali pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti nekaterih določil različnih
zakonov.
Prav tako smo sodelovali pri oblikovanju pobude ministrstvu za okolje in prostor
ter Stanovanjskemu skladu RS v zvezi z vprašanji starih shem (vračanje premij) ter
pri oblikovanju predlogov sprememb in dopolnitev osnutka zakona o spremembah
in dopolnitvah ZNSVS in nato tudi dopolnila za državnozborski odbor za okolje in
prostor, v katerem smo predlagali dodatni člen, po katerem banke ne bi vračale
premij. Pobude Združenja niso bile upoštevane.
Pripravljen je bil osnutek pravil za arbitražno reševanje individualnih delovnih sporov, ki pa kasneje niso bila sprejeta, saj je nadzorni svet sklenil, da se priprave za
ustanovitev arbitraže do nadaljnjega ustavijo.
Ob navedenem smo v okviru področja pravnih poslov sodelovali pri obravnavi osnutka besedila splošnih pogojev za uporabo sodobnih elektronskih tržnih poti.
Področje pravnih poslov je tudi aktivno sodelovalo z drugimi področji Združenja in
se vključevalo v reševanje njihovih zadev. Sem sodijo denimo vprašanja, povezana
z morebitno spremembo standardov posebne položnice in posebne nakaznice, oblikovanje sprememb in dopolnitev splošnih pogojev vodenja TRR, vložitev dveh ustavnih pobud glede določb ZDDPO, uvajanje novega bančnega produkta bankredit,
oblikovanje poziva za dajanje ponudb za nakup novih strojev zaradi prehoda na
evro, sodelovanje na seji arbitražne komisije za NPI, vključevanje v pogovore o
zaračunavanju pošiljanja podatkov AJPES.
Na področju preprečevanja pranja denarja smo se vključili v oblikovanje stališča
do veljavnosti finančnih sankcij EU – v povezavi s konsolidirano bazo podatkov, ki
jo Združenju posreduje FBE.
Z izobraževalnim centrom ZBS smo sodelovali pri pripravi pravnega posveta, ki
je bil organiziran januarja lani, in začeli priprave na posvet bančnih pravnikov v
januarju letos.
Področje pravnih poslov je v večjem delu leta 2005 še dajalo organizacijsko in administrativno pomoč poravnalnemu svetu pri Združenju za zunajsodno reševanje sporov
med stranko in banko, predvsem je sodelovalo pri razpisanih obravnavah in skrbelo za zapisnike s teh obravnav ter se udeležilo tiskovne konference.
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Odbor za pravna vprašanja
Med najpomembnejše zadeve, ki jih je odbor obravnaval, sodijo predvsem predlog
nadzornemu svetu Združenja o vložitvi pobude za oceno ustavnosti več zakonskih
določil, obravnava problematike starih shem pri NSVS – vračanje premij, oblikovanje vzorca možne evrske klavzule in predlogov v zvezi s prvim osnutkom zakona
o uvedbi evra.
Odbor se je ukvarjal tudi z vprašanji ustanavljanja hipoteke na nevpisanih oziroma nevknjiženih nepremičninah po 19. novembru 2004, ko je prenehal veljati ZPPLPS, in sprejel stališče s posveta bančnih pravnikov, da določila SPZ omogočajo
ustanavljanje hipoteke tudi na nevpisanih nepremičninah, oblikoval je stališča v
zvezi z vprašanjem skupine za davke glede razpolaganja s sredstvi na TRR prek
pooblaščenca in nekaterimi drugimi vprašanji, prav tako je odbor sprejel stališča
v zvezi z dopustnostjo zaračunavanja nadomestila pri predčasnem vračilu posojila
in obravnaval nekatere možne rešitve evrske klavzule, pri čemer je opozoril, da bi
bilo poenotenje lahko sporno z vidika varstva konkurence.
Odbor je tudi oblikoval stališča v zvezi z neposredno izvršljivimi notarskimi zapisi
pri predčasno zapadlih terjatvah, sprejel stališča do bianko menic v povezavi z
zakonom o potrošniških posojilih in obravnaval druga vprašanja, povezana z izvajanjem tega zakona, ter sprejel stališča glede vezanih depozitov brez pravnih
naslednikov.
Naj poudarimo, da je bilo glede linearnega in/ali konformnega načina obračunavanja
zamudnih obresti na posvetu bančnih pravnikov v začetku leta sprejeto naslednje
stališče: če ni s pogodbo drugače dogovorjeno, se do 28. junija 2003 obračunavajo
po konformni metodi, po tem datumu pa na linearni način, pri čemer se za osnovo
na dan 28. junija 2003 vzame celoten znesek zapadlih in neplačanih obveznosti
dolžnika (revalorizirana glavnica in natečene zamudne obresti, obračunane po konformni metodi).
V okviru odbora so v letu 2005 delovale delovna skupina za pripravo navodil za
izvrševanje sodnih in davčnih izvršb, delovna skupina za poročanja bank in delovna
skupina za problematiko neposredno izvršljivih notarskih zapisov ob predčasni zapadlosti terjatev, nekatere skupine nadaljujejo svoje delo tudi v tem letu. Delovna
skupina za poročanja bank je odboru dala pobudo, da predlaga nadzornemu svetu
Združenja vložitev pobude za oceno ustavnosti 4. člena ZIZ, 10. člena ZPP, 13. člena
ZS, 74. člena ZDavP-1 in 39. člena ZPPDen-1, ki so pravna podlaga za brezplačno
posredovanje podatkov. Delovna skupina za pripravo navodil za izvrševanje sodnih
in davčnih izvršb je pripravila dopolnitev šifranta prejemkov, ki so iz izvršbe izvzeti
ali je izvršba nanje omejena.
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Odbor za KPDb
Odbor za KPDb se je v letu 2005 na svojih štirih sejah posvečal predvsem pripravi
pravil za arbitražno reševanje individualnih delovnih sporov, ki pa kasneje niso
bila sprejeta, saj je nadzorni svet Združenja sklenil, da se priprave za ustanovitev
arbitraže do nadaljnjega ustavijo, in problematiki, povezani z usklajevanjem plač
– glede na dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in
zakon o izvajanju tega dogovora. Dogovorjeno je bilo, da znesek uskladitve plač za
leto 2005 znaša mesečno 9.768,00 tolarjev za redno delo za polni delovni čas in se
izplačuje od plače za avgust 2005 dalje. Znesek uskladitve se izplačuje kot poseben
dodatek in mora biti prikazan na plačilni listi delavca skupaj z zneskom uskladitve
iz leta 2004. Dodatek, ki je določen v nominalnem znesku, je sestavni del plače in
s tem osnove za nadomestilo plače. Obračuna se glede na prisotnost na delu in se
ne šteje v osnovno plačo, vse dokler se ne vključi v nov plačni sistem.
Odbor je tudi sodeloval pri pripravi predlogov tem za posvet kadrovikov.
Komisija za razlago KPDb
Komisija je obravnavala vprašanja zaradi nerazumevanja posameznih določil nove
KPDb, pri čemer je sprejela svoja stališča oziroma oblikovala odgovore tistim, ki
so zastavili vprašanja, v nekaterih primerih pa je ocenila, da so členi jasni in razumljivi.
Pogajalska skupina Združenja bank Slovenije
Pogajalska skupina Združenja je v letu 2005 nadaljevala in končala še pripravo
osnutka pravil za arbitražno reševanje individualnih delovnih sporov, ki pa kasneje
niso bila sprejeta, saj je nadzorni svet Združenja sklenil, da se priprave za ustanovitev arbitraže do nadaljnjega ustavijo.
Pogajalska skupina Združenja se je 20. junija sestala s pogajalsko skupino Sindikata delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikata Nove Ljubljanske banke. Na
srečanju je bilo dogovorjeno besedilo dodatka št. 2 h KPDb, ki sta ga nato pri
Združenju potrdila odbor za KPDb in nadzorni svet Združenja. Dodatek je bil podpisan dne 1. junija 2005 in po opravljeni registraciji pri ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/05.
Razsodišče pri Združenju bank Slovenije
Razsodišče pri Združenju je v letu 2005 obravnavalo en primer, in sicer prijavo
fizične osebe zoper konkretno banko zaradi domnevne kršitve nekaterih določb
Bančnega kodeksa. Razsodišče je ugotovilo, da je banka s svojim ravnanjem kršila
točke 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 3.0.2 in 3.0.7 Bančnega kodeksa, zato ji je kot ukrep
izreklo opomin, o izrečenem ukrepu pa je Združenje obvestilo vse svoje članice.
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
V letu 2005 je izobraževalni center praznoval 10. obletnico delovanja. Jubilej smo
zaznamovali junija na posvetu kadrovikov in izobraževalcev v bankah. Srečanja se
je udeležil tudi predsednik Evropske zveze za izobraževanje bančnikov (European
Banking Training Network − EBTN), ki je z direktorjem Združenja podelil prve evropske bančne certifikate (European Foundation Certificate in Banking) v Sloveniji.
V minulem letu smo prvič izvedli program Bančno poslovanje, ki je zamenjal dosedanji program Združenja za novozaposlene v bankah Šola za pripravnike. Program
Bančno poslovanje daje podporo zaposlenim pri pridobivanju temeljnega standarda znanj v bančništvu. Namenjen je tako pripravnikom v bankah kot tudi vsem
tistim, ki za svoje delo nimajo ustrezne izobrazbe, potrebujejo pa širša bančna
in finančna znanja. Program je hkrati priprava na izpit za pridobitev evropskega
bančnega certifikata.
Preizkus znanja za pridobitev certifikata smo izvedli po izpitnem modelu EBTN, nabor testnih vprašanj pa je obravnavala in potrdila posebna komisija pri Združenju.
Program je uspešno zaključilo 34 zaposlenih iz osmih bank (Abanka Vipa d.d.,
Bank Austria Creditanstalt d.d., Banka Celje d.d., Banka Zasavje d.d., Trbovlje,
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Nova KBM d.d., Nova
LB d.d., SKB banka d.d.), ki so tako dokazali, da v slovenskem bančnem sektorju
standard znanja novozaposlenih in tudi tistih, ki nimajo formalne bančne izobrazbe, ustreza evropskim merilom. Akreditacijo za izvajanje izpitov in podeljevanje
certifikata EFCB je doslej prejelo 12 evropskih izobraževalnih ustanov iz 10 držav
(Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Škotska,
Švica), kar zagotavlja tudi mednarodno primerljivost in prepoznavnost programa v
širšem evropskem prostoru.
S tem je bil narejen prvi korak k vzpostavitvi sistema certificiranega izobraževanja
pri Združenju, ki ga narekujeta tako priporočilo odbora za izobraževanje kot
priporočilo nadzornega sveta Združenja.
Tudi v letu 2005 smo posebno pozornost namenili daljšim oblikam izobraževanja:
Plačilni promet, Bančna šola in Finančna analiza podjetja. Vsebine programov vsako leto dopolnjujemo in prilagajamo novostim. Program Plačilni promet so uspešno
končali vsi udeleženci, medtem ko je bil preizkus znanja udeležencev Bančne šole in
programa Finančna analiza podjetja na vrsti januarja 2006, po izvedbi programa.
Program dela izobraževalnega centra smo v letu 2005 uresničili po zastavljenih
ciljih, s tem da je obseg aktivnosti znatno presegel načrtovane. Dejavnost centra
smo namreč v zadnjem četrtletju prilagodili priporočilu Banke Slovenije, da se v
oktobru, novembru in decembru izvede izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
v bankah za poslovanje z gotovino.
Usposabljanje je potekalo po prenovljenem in dopolnjenem programu, ki ga je v
skladu s priporočili Evropske centralne banke, evropske komisije za zaščito evra
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pred ponarejanjem in uredbe Sveta EU pripravil Nacionalni center za ponaredke pri
Banki Slovenije. Poleg tega usposabljanja, ki smo ga izvajali na različnih lokacijah
po Sloveniji, smo v sodelovanju z Banko Slovenije pripravili in organizirali preizkus udeležencev usposabljanja za področje prepoznavanja ponaredkov evrske in
tolarske gotovine. Program usposabljanja je v letu 2005 uspešno opravilo prek 800
zaposlenih v bankah.
V sklopu priprav na prevzem skupne valute evro smo v sodelovanju z Banko Slovenije organizirali tudi več delavnic (Izvajanje denarne politike in zavarovanje
kreditnih operacij Banke Slovenije v evrosistemu, Prevzem evrogotovine), sicer pa
so bile teme, povezane s prehodom s tolarske na evrsko valuto, stalnica tudi na
posvetih in strokovnih srečanjih, organiziranih pri Združenju.
V minulem letu je izobraževalni center poleg dopolnitev starih pripravil tudi 17 novih
programov: Preprečevanje zlorab pri kartičnem poslovanju, Analiza in upravljanje
informacijskih sistemov, Banka in sodni postopki, Zaznavanje in sporočanje sumljivih transakcij, Podjetniška etika v bankah, Spremembe na področju Mednarodnih
standardov računovodskega poročanja, Minimalni standardi za dejavnost trgovanja
– operativni vidik in vidik upravljanja, Ocenjevanje kreditnega portfelja, Prehodne
matrike: izdelava in interpretacija, Bančne garancije z nemške perspektive, Nova
evropska kapitalska ureditev, Uporaba metodologije načrtovanja neprekinjenega
poslovanja in vzpostavitev rezervnih zmogljivosti, Uporaba izvedenih finančnih instrumentov v praksi II, Upravljanje portfelja tujih dolžniških vrednostnih papirjev,
Podatkovna skladišča in upravljanje bank, Advanced Market Risk Management.
Utečeno je tudi sodelovanje s Slovenskim inštitutom za revizijo, predvsem pri
priznavanju programov izobraževalnega centra kot dopolnilnega izobraževanja za
podaljšanje licenc pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Odbor za izobraževanje
Odbor je spremljal vse aktivnosti izobraževalnega centra Združenja: obravnaval
je izvajanje programov in drugih aktivnosti centra, sprejemal pobude za nove programe in spremljal vse aktivnosti v zvezi s pilotno izvedbo programa EFCB.
Odbor je obravnaval tudi pobudo Centra za poklicno izobraževanje za proučitev
potrebe po spremembi standardne klasifikacije poklicev (SKP) in nomenklature
poklicev za področje bančništva. Sprejeta je bila splošna ocena odbora, da je sedanja SKP za področje bančništva neustrezna in da je morebitni predlog Združenja
za spremembo SKP treba najprej uskladiti med članicami Združenja. V ta namen
se je na pobudo odbora za izobraževanje ustanovila posebna delovna skupina za
pripravo predloga za spremembo SKP, ki je pogoj za pripravo poklicnih standardov
in oblikovanje ustreznih izobraževalnih programov.
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PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Bančni vestnik
V letu 2005 je bil imenovan nov uredniški odbor Bančnega vestnika, znotraj katerega se je oblikovala še uredniška skupina za pripravo vsebinske zasnove tematske mednarodne izdaje revije. »Temeljni kamni« uredniške politike so bili visoka
strokovnost, aktualnost, večja branost revije, odmevnost in njena prepoznavnost
ter dostopnost.
Mednarodno številko revije smo lani izdali 10. julija, njena nosilna tema pa so
bile priprave novih članic EU na prevzem evra. K sodelovanju smo povabili devet domačih avtorjev in tri tuje strokovnjake, vodjo generalnega direktorata za
ekonomske in finančne zadeve pri Evropski komisiji Filipa Keelemana, člana sveta
guvernerjev centralne banke Danske Jensa Thomsena in namestnika guvernerja
centralne banke Estonije Andresa Sutta. Angleška izdaja revije je v EU doživela
pozitiven odmev, naročile so jo tudi nekatere ugledne evropske ustanove (Evropska
komisija, ECB, EIB in druge).
Sodelavci revije so v strokovnih razpravah analizirali dosedanje izkušnje starih
članic EU pri uvedbi evra, proces uvajanja enotne evropske valute v državah srednje in vzhodne Evrope ter pripravljenost slovenskih bank na prevzem evra. Ugotavljali so, ali so priprave na uvedbo evra v novih državah članicah EU dovolj kakovostne in celovite, kakšna so makroekonomska tveganja ob in po vključitvi v
ERM2 in EMU ter kako se domači bančni sektor vključuje v enotno območje plačil
v evrih. V nekaterih člankih so avtorji posebej razčlenili tudi dogajanja na trgu
obveznic v EMU, vlogo in pomen CEBS, odbora evropskih bančnih nadzornikov in
druge značilnosti širšega evropskega finančnega okolja, v katerega se naša država
intenzivno vključuje.
V majski številki revije smo objavili tudi poročilo z okrogle mize Izobraževanje v luči
strategije razvoja bančništva, ki so se je udeležili trije tuji avtorji in osem domačih
izobraževalnih strokovnjakov. V svojih prispevkih so ugotavljali, da slovensko
bančništvo deluje v razmerah, ko prihaja med evropskimi bankami do prevzemov,
ko se regulativa delovanja bank nenehno spreminja, ko smo priče hitremu razvoju
tehnologije in ko se konkurenčne razmere zaostrujejo. Zato so tudi slovenske banke
prisiljene, da svojo razvojno strategijo prilagajajo tem spremembam, sestavni del
tega prilagajanja pa je učinkovito upravljanje človeških virov.
V rednih rubrikah so avtorji člankov posebej osvetlili delo poravnalnega sveta v
minulem letu, predstavljali spremembe domače zakonodaje na področju trgovanja z
vrednostnimi papirji, ocenjevali možnosti za varen nakup nepremičnin na Hrvaškem
in presojali stopnjo informacijske varnosti v domačih bankah. Uredništvo revije je
tekoče spremljalo tudi poslovanje bank članic Združenja in komentiralo poslovne
rezultate z zornega kota domačih in mednarodnih računovodskih standardov.
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Publicistika in spletne strani
V okviru publicistične dejavnosti Združenja smo v letu 2005 najprej izdali Letno
poročilo 2004/Annual Report for 2004 v slovenskem in angleškem jeziku. Prejele
so ga članice Združenja kot tudi tuja bančna združenja članic Evropske unije in
članice Evropske bančne federacije (FBE).
Finančne izkaze poslovanja bank v letu 2004/Financial Statements of Banks in
Slovenia in 2004 smo pripravili v juliju.
Zbornik Dnevi slovenskih bančnikov 2005 je izšel po srečanju slovenskih bančnikov
na prehodu iz leta 2005 v 2006.
Ekstranet (info.zbs-giz.si) je konec leta 2005 imel 1.510 uporabnikov, zaposlenih
pri članicah Združenja. Povprečno smo v letu 2005 našteli 660 uporabnikov na
mesec. Tudi v letu 2005 je gibanje uporabe ekstraneta pri članicah naraščalo, kot je
naraščalo tudi število uporabnikov (v primerjavi z letom 2004 za 60 uporabnikov).
Rekordno število obiskovalcev smo imeli v juliju 2005, in sicer 1.231.
Poleg tekočih dnevnih objav smo v letu 2005 na ekstranetu oblikovali še nekatere zaprte skupine vsebin in uporabnikov. Pripravili smo novo rubriko EPC Net,
ki je namenjena informiranju članic Združenja o pripravah na enotna pravila in
standarde, ki bodo veljala za vse udeležence v prihodnjem evropskem plačilnem
prometu. Iz statistike dostopov je razvidno, da so bile najbolj obiskane strani na
ekstranetu ravno zaprte skupine vsebin, EPC Net in novice.
Naraščalo je tudi število obiskovalcev javnih spletnih strani Združenja, mesečno
povprečje pa je bilo 14 tisoč obiskovalcev. Rekorden obisk smo imeli oktobra, ko je
javne spletne strani Združenja obiskalo 17.700 obiskovalcev.
Najpogosteje ažurirana in obiskana poglavja spletnih strani so bila:
1. mesečni razpisi seminarjev izobraževalnega centra Združenja,
2. strani o SITIBID/SITIBOR,
3. sporočila za javnost,
4. bankredit,
5. predstavitvene strani članic Združenja.
Predstavitvene strani članic Združenja in bančnega sektorja smo ažurirali julija
glede na finančne podatke, znane konec leta 2004.
Združenje se je v letu 2005 prek javnega spletnega portala javnosti oglasilo sedemkrat. V rubriki Sporočila za javnost smo najprej objavili obvestilo o podelitvi
akreditacije EBTN Združenju za izdajanje evropskega bančnega certifikata. V maju
smo na spletu predstavili novo storitev bankredit in oblikovali seznam bančnih
kartic članic Združenja, ki omogočajo pridobitev bankredita.
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V zvezi z zlorabami bančnih kartic in bančnih avtomatov so bila objavljena tri
sporočila, v zvezi s pripravami na uvedbo evra pa je Združenje javnosti posredovalo dve sporočili, v juliju sporočilo z naslovom Slovenske banke se sistematično
in organizirano pripravljajo na uvedbo evra, v oktobru pa Uvajanje evra v bankah:
Obstoječi obrazci plačilnega prometa v rabi le do konca leta 2006.
Poravnalni svet pri ZBS
Poravnalni svet je do konca decembra lani prejel 33 pritožb (prejšnje leto 93).
Več pritožb je običajno na začetku leta, nato se njihovo število zmanjšuje, zadnji
mesec, decembra, pa se spet poveča. Letos jih je bilo v decembru pet. Od teh 33
pritožb jih je predsednica poravnalnega sveta zavrnila šest, ker ni bilo predpostavk
za obravnavo: ker se stranke s pritožbo niso najprej obrnile na svojo banko ali pa
ker so se pritožile kot samostojni podjetniki. Poravnalni svet odloča le v sporih,
kot je določeno z aktom o ustanovitvi poravnalnega sveta za zunajsodno reševanje
sporov med stranko in banko, stranke pa so le fizične osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti. To pomeni, da poravnalni svet ni obravnaval pritožb kmetov,
obrtnikov, samostojnih podjetnikov in drugih oseb, ki se ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah. Šest pritožb zaradi proceduralnih
zahtev ni bilo mogoče končati v letu 2005. Poravnalni svet se je vsakič trudil, da
bi med stranko in banko prišlo do sporazuma. Ker pa banke v sporazum večinoma
ne privolijo, sta bila sklenjena le dva sporazuma. Poravnalni svet je sprejel 17
odločitev, po katerih je bilo osem pritožb strank utemeljenih ali delno utemeljenih,
devet pa neutemeljenih. Zanimivo je, da so bile vse odločitve sprejete soglasno. V
dveh primerih sta stranki in banki pritožbo rešili sami, potem ko je predsednica
poravnalnega sveta banki pozvala, naj odgovorita, kako je s spornima zadevama.
Stranke so se pritoževale v zelo različnih zadevah, denimo zaradi izračuna kreditnega obroka, izvršbe na denarna sredstva, zahteve za posredovanje podatkov,
višine pologa pri premijskem varčevanju, odškodnine za gospodarsko škodo in reprogramiranja posojila, izvršbe na pokojnino, zlorabe ukradene kartice BA/Maestro, preklica pooblastila na TRR, bremenitev TRR brez naloga stranke, provizije pri
dvigu gotovine, otvoritev TRR brez soglasja stranke, obresti na vezani depozit z
avtomatičnem podaljšanjem, obresti na dalj časa vezan depozit, plačila položnic v
napačnem znesku, nakazila denarja prek Western Uniona.
Poravnalni svet je pripomogel k uspešni rešitvi sporov, ki so nastali med strankami
in bankami, kar je bilo ugotovljeno že za prejšnje leto. Na obravnave so se banke
vedno ustrezno pripravile in tvorno sodelovale s poravnalnim svetom ter sledile
njegovim odločitvam. Poravnalni svet je tako v večini primerov učinkovit, saj se
banke držijo njegovih priporočil. Je pa nekaj primerov, ko banke niso sprejele
priporočil poravnalnega sveta in vztrajajo pri svojih odločitvah ter s tem seveda
slabijo vlogo poravnalnega sveta, k spoštovanju katerega so se pri njegovi ustanovitvi prostovoljno zavezale.
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MEDNARODNE DEJAVNOSTI
Naše mednarodne dejavnosti so bile v letu 2005 osredotočene na čim bolj aktivno sodelovanje v Evropski bančni federaciji (FBE), ki je lahko podlaga tudi za
vzpostavitev dvostranskega sodelovanja. V minulem letu sta se federaciji pridružili
monaško in liechtensteinsko bančno združenje.
FBE je lobistična organizacija. Na njenem dnevnem redu so vse aktualne teme, ki
se na področju finančnih storitev pojavljajo v Evropski uniji.
Že standardno so obravnavane teme, kot so:
- sprejetje in uveljavitev MSRP,
- Basel II,
- FSAP in POST FSAP,
- integracija evropskega finančnega trga in odpravljanje ovir za čezmejne transakcije,
- plačilni sistemi: EPC/SEPA,
- preprečevanje pranja denarja,
- potrošniška posojila,
- hipotekarna posojila,
- varnostna vprašanja itd.
Vprašanja, povezana z implementacijo Basla II in MSRP, so se zelo intenzivno
obravnavala v okviru Mednarodne bančne federacije (IBFed), v katero se je FBE
povezala skupaj z ameriškim, kanadskim, avstralskim, japonskim in britanskim
bančnim združenjem.
S pomočjo FBE smo postali redni član EPC, kjer smo trenutno neposredno najbolj
aktivni. Prav zdaj se tam oblikujejo plačilne sheme za kreditne in debetne transferje, za kartično in gotovinsko poslovanje.
Lani smo se prvič udeležili Inter Balkan Banking Foruma, na katerem imamo status
opazovalca. Gonilna sila tega foruma, ki se sestaja dvakrat na leto, je grško bančno
združenje. Udeleženci foruma so poleg grškega združenja še romunsko, bolgarsko,
srbsko in črnogorsko, albansko, turško in ciprsko. Teme, ki jih obravnavajo, so
povezane s pripravami držav, v katerih navedena združenja delujejo, na postopno
pridružitev Evropski uniji.
V razdelku o izobraževanju je obdelano naše sodelovanje v mreži EBTN, kjer smo
zadnji dve leti zelo uspešni.
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DRUGI ODBORI
Odbor za evro koordinacijo
Odbor za evro koordinacijo smo ustanovili v začetku leta 2005. Zaradi obsega in dinamike priprav na prevzem evra, ki so bile zastavljene na državni ravni, je bilo treba
članicam zagotoviti priložnost za izmenjavo izkušenj in postavljanje vprašanj. Odbor je bil zelo dejaven pri pripravi tako imenovanega krovnega zakona, to je zakona
o dvojnem označevanju cen, ukvarjal se je z načrtom komuniciranja, usklajevanjem
aktivnosti z drugimi zunanjimi ustanovami − ATVP, borzo, KDD − in iskal odgovore
na številna praktična vprašanja glede priprav na prevzem novega denarja. Poudariti
moramo, da je precejšen del aktivnosti potekal v neposrednem sodelovanju članic z
Banko Slovenije, ki spremlja priprave bank na operativni ravni.
Odbor za plačilni promet
V letu 2005 se je odbor aktivno vključil v dejavnosti Evropskega plačilnega sveta
(EPC). Na marčevski seji so bili v delovne skupine EPC imenovani predstavniki
bank za štiri področja, na podlagi odločitve EPC pa sta bila v delovne skupine EPC
uradno imenovana dva predstavnika Slovenije, in sicer v delovno skupino za elektronske kreditne transferje in v delovno skupino za pravno področje. Na oktobrski
seji pa je bil uradno imenovan še predstavnik v odbor EPC za implementacijo,
hkrati pa so bili na tej seji obravnavani tudi poenoteni predlogi na podlagi odgovorov v vprašalniku o shemi za elektronske kreditne transferje. Na sejah odbora so
bili člani redno seznanjeni s poročili s plenarnih zasedanj EPC.
Članice Združenja so bile v aprilu pozvane k pristopu h konvencijama ICP in Credeuro v okviru EPC.
Imenovani sta bili dve delovni skupini, in sicer delovna skupina za pregled in
dopolnitev splošnih pogojev vodenja transakcijskih računov in delovna skupina
za pripravo predloga poenotenja alternativnih postopkov izmenjave plačilnih nalogov v izrednih okoliščinah za sistema BPRČ in žiro kliring. Obe delovni skupini
sta pripravili gradiva, ki so bila obravnavana na sejah odbora, dokončno sprejetje
gradiv se pričakuje v začetku leta 2006.
Odbor za plačilni promet je sprejel tudi elektronski plačilni standard, ki ga je
pripravila delovna skupina v okviru projekta e-slog pri Gospodarski zbornici Slovenije in ki ga je na decembrski seji potrdil tudi nadzorni svet Združenja.
Odbor je pripravil tudi spremembo Priporočila o proviziji pri prenosu plačil iz tujine in z Agencijo za javnopravne prihodke in evidence Republike Slovenije začel
dialog o začetku zaračunavanja storitev poročanja, ki so jih doslej banke opravljale
brezplačno.
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Odbor za preprečevanje pranja denarja
Odbor je obravnaval obveznosti bank pri poslovanju v zvezi z upoštevanjem seznama pravnih in fizičnih oseb, proti katerim so uvedeni ukrepi Združenih narodov
in Evropske unije. Ta seznam je v Republiki Sloveniji pravno opredeljen v zakonu
o omejevalnih ukrepih. Odbor je ugotovil, da se z neupoštevanjem tega seznama
pri poslovanju banke izpostavljajo tveganju sankcij, kar bi negativno vplivalo na
njihovo domače, predvsem pa mednarodno poslovanje. Glede na to je Združenje
vsem slovenskim bankam priporočilo, da v poslovanje (pri transakcijah in sklepanjih poslovnih razmerij) integrirajo računalniško podprt seznam pravnih in fizičnih
oseb, proti katerim so uvedeni ukrepi, ki ga pripravlja Evropska bančna federacija
(FBE). Ta seznam se sproti dopolnjuje z ustreznimi odredbami Evropske komisije
in je bankam dostopen na spletnih straneh Evropske bančne federacije.
Obravnaval je obveznost identifikacije pogodbene stranke prejemnice sponzorskih
sredstev in obveznost identifikacije pri predčasnem odplačilu posojila.
Obravnaval je nesorazmerno visoke kazni zaradi nekajdnevnih zakasnitev
sporočanja gotovinskih transakcij Uradu RS za preprečevanja pranja denarja in o
tem urad tudi obvestil.
Zavzemal je stališča do nekaterih tolmačenj zakona o preprečevanju pranja denarja, ki jih je prejel od omenjenega urada.
Obravnaval je teze za razpravo o predlogu novega zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma in uradu posredoval obširne pripombe.
V zvezi s terminskim planom sprejemanja novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je ministru za finance posredoval predlog za
podaljšanje roka za razpravo.
Izoblikoval je predlog za statusno opredelitev pooblaščencev za preprečevanje
pranja denarja v novem zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
S predstavniki urada je razpravljal o tezah novega zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma, zlasti z vidika pripomb, ki jih je odbor leta 2004
dal na zdaj veljavni zakon o preprečevanja pranja denarja, in z vidika pripomb na
teze novega zakona.
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Odbor za zakladništvo
V odboru so lani začeli obravnavo minimalnih standardov za dejavnost trgovanja v bankah, ki jih je pripravila Banka Slovenije. Dotaknil se je tudi davčne problematike − izvajanja obdavčitve medbančnih obresti. Obravnaval je hipotekarne
in komunalne obveznice kot instrumente refinanciranja. Posebno pozornost, zlasti
v drugi polovici minulega leta, je namenil upravljanju bančne bilance v predhodnem
obdobju do prevzema evra. Razprava in pripombe so se nanašale na instrumentarij
Banke Slovenije v letu 2006, ki bo za banke zelo zahtevno.
Stalna tema je bila likvidnostna lestvica, ki se je obdobju uvajanja MSRP in prevzemanja evra kaže kot zelo tog instrument.
Področje, ki smo ga v letu 2005 začeli obravnavati, bo pa zelo aktualno v letu
2006, je sistem zavarovanja terjatev Banke Slovenije v novih razmerah delovanja
denarnega trga.
Odbor za investicijsko bančništvo
Področja dela odbora za investicijsko bančništvo se deloma prekrivajo s tistimi pri
odboru za zakladništvo, denimo obravnava hipotekarne in komunalne obveznice
ter minimalnih standardov dejavnosti trgovanja v bankah. Sicer pa se je odbor
za investicijsko bančništvo ukvarjal s spremembami pravil borze in s pobudo za
spremembo ZTVP1-B.
Svoj interes na tem področju pa članice deloma uresničujejo tudi prek Združenja
družb za upravljanje in prek Združenja članov borze.
Odbor za informatiko
Prva naloga odbora je bila izdelava metodologije in priporočil za elektronsko arhiviranje. Delovna skupina je projekt uspešno izpeljala in predstavila odboru, ki ga
je sprejel in potrdil.
Poslovni cilj projekta je bil širjenje in poglabljanje vedenja v bankah o poslovnih,
regulatornih in tehnoloških vidikih elektronskega arhiviranja ter opredelitev skupnih standardov in smernic za rešitve na področju elektronskega arhiviranja dokumentov (podatkov). Delovna skupina je v zahtevni nalogi analizirala vsa ustrezna
regulatorna gradiva in veljavne standarde, ki opredeljujejo področje arhiviranja. Pri
svojem delu je upoštevala ugotovitve in priporočila glavnih poznavalcev področja
elektronskega arhiviranja, ki že vrsto let sodelujejo s slovenskimi bankami.
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Smernice bodo služile kot instrument za zagotavljanje postavitve varnih elektronskih arhivov v bankah. Poudarek je na vzpostavitvi ustreznih kontrolnih mehanizmov organizacijske in tehnične narave za zagotovitev:
• usklajenosti z zakonodajnimi in regulatornimi zahtevami:
° glede splošnih pogojev uporabe elektronskih zapisov in podpisov
(podlaga je zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu − ZEPEP) in
° glede vsebine shranjenih dokumentov oziroma opredelitve podatkov,
- ki jih je treba arhivirati,
- podatkov, ki se smejo arhivirati, in
- priprave pogojev za shranjevanje;
• varnosti (vodilo je usklajenost sistema z zahtevami BS 7799) in
• kakovosti (uporabnosti, uspešnosti in učinkovitosti sistema arhiviranja
in aplikacijske podpore).
V nadaljevanju dela pri projektu elektronskega arhiviranja je delovna skupina
začela izdelovati osnutek poenotenega pravilnika o shranjevanju elektronskega in
klasičnega dokumentarnega gradiva s primerom klasifikacijske strukture procesov
in pripadajočih dokumentov.
Odbor je v letu 2005 okrepil sodelovanje z Davčno upravo RS (DURS) pri reševanju
vprašanj posredovanja podatkov bank na DURS. Tako je bila imenovana delovna
skupina za reševanje problema posredovanja podatkov o dohodku od prihrankov
od obresti za (ne)rezidente. Delovna skupina je opredelila vse postopke, protokole
in programski mehanizem za posredovanje podatkov. Tako so se banke lahko
zanesljivo in pravočasno vključile v celoten postopek posredovanja podatkov.
Glede na priporočilo odbora, da se preizkusi v prejšnjem letu izdelana metodologija
za neprekinjeno poslovanje, je posebna delovna skupina pripravila ta preizkus na
projektu SISBON. Z izdelavo analize tveganj in načrtom neprekinjenega poslovanja
je bila metodologija uspešno preizkušena.
Odbor za dokumentarne bančne posle
Odbor je nadaljeval izvajanje nalog iz leta 2004, sodeloval z Mednarodno trgovinsko zbornico (MTZ) v Parizu prek Nacionalnega odbora MTZ za Slovenijo in z ICC
FIB (Financial Investigation Bureau), spremljal domačo zakonodajo in se predvsem
ukvarjal z revizijo EPO 500.
Sodelovali smo na sestankih komisije za bančno tehniko in prakso MTZ. Udeležili
smo se treh zasedanj in sodelovali pri izdelavi mnenj o revidiranih členih Pravil za
akreditive, na treh sestankih, organiziranih na Združenju, pa te novosti prenesli na
domače banke.
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Za MTZ v Parizu smo pripravili tri sklope mnenj o reviziji Enotnih pravil za dokumentarne akreditive, EPO 500. Po oktobrski seji v Parizu je bil izdelan končni
osnutek novih EPO 600, na katerega smo komentarje pripravili do januarja 2006.
Izvajali smo aktivnosti za promocijo uporabe Enotnih pravil za garancije na poziv
(publikacija MTZ št. 458, URDG − Uniform Rules for Demand Guarantees). V okviru
izobraževalnega centra Združenja smo poleg rednega seminarja o mednarodnih in
domačih garancijah sodelovali še pri organizaciji seminarja z naslovom Pogled na
bančne garancije z nemškega zornega kota, ki ga je vodil direktor garancijskega
področja iz Commerzbank v Nemčiji.
Na področju preprečevanja pranja denarja smo sodelovali z ICC Commercial Crime
Services, FIB, iz Londona. Različne načine preprečevanja finančnih in trgovinskih
prevar globalno iščejo vse veje gospodarstva. Žrtve prevar so kupci, prodajalci,
banke, ladjarji, drugi prevozniki itd. Združenje je tudi v letu 2005 kot član FIB
prek redne mesečne literature spremljalo aktualna dogajanja na področju prevar v
svetu ter o tem obveščalo banke članice odbora za dokumentarne bančne posle. O
poskusu prevar v Sloveniji pa je odbor FIB obvestil trikrat.
Aktivni smo bili na področju prenosa znanja in novosti s področja mednarodnih
instrumentov slovenskemu gospodarstvu, predvsem srednjim in malim podjetjem.
Sodelovali smo pri pripravi vseslovenskega izobraževalnega progama za podjetja,
ki ga je v okviru GZS organiziral CPU (Center za poslovno usposabljanje). Seminar
v obsegu 150 pedagoških ur izvajajo priznani slovenski strokovnjaki, po opravljenem strokovnem izpitu pa udeleženci pridobijo certifikat za delo na mednarodnem
izvozno-uvoznem področju za podjetja. O področju dokumentarnih instrumentov
sta predavala tudi dva člana odbora za dokumentarne bančne posle.
Med tekočimi dejavnostmi naj omenimo preventivno obveščanje ob unovčevanju
ukradenih ali ponarejenih potovalnih čekov, sodelovanje pri pregledu Priporočila o
obračunu provizij, dogovarjanje o spremenjenem okolju po prevzemu evra in vplivu
»nove« valute na dokumentarne instrumente, o prijavah akreditivnih strokovnjakov na opravljanje izpita za certifikat »akreditivni specialist« ter o dvostranskih
težavah, ki jih imajo posamezne banke s tujimi korespondenti.
Slovenska skupina SWIFT
Slovenska skupina SWIFT je delovala v dveh ločenih skupinah, in sicer Member
(v nadaljevanju SMGS) in User (v nadaljevanju SUGS). Skupina SMGS se je ukvarjala predvsem s strateškimi vprašanji, uporabniška skupina pa je reševala tekoče
operativne zadeve uporabe najbolj razširjene bančne telekomunikacijske infra
strukture na svetu.
Največ aktivnosti je bilo v letu 2005 usmerjenih v uvajanje novih storitev SWIFT
v slovenski bančni prostor, vključevanje novih bank v SWIFT in uvajanje novosti
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na zahteve SWIFT. Pomemben del aktivnost se je nanašal na vključevanje slovenskih bank v vseevropske plačilne sisteme in s tem na zahtevano uporabo novih
storitev SWIFT. Glede na odločitev Banke Slovenije, da se slovenske banke vključijo
v nemško komponento sistema TARGET (sistem RTGSplus), so bile proučene zahteve za vključitev v ta sistem, in sicer z vidika uporabe storitev SWIFT. Za vključitev
v sistem RTGSplus je namreč potrebna uporaba storitev SWIFTNetBrowse. Na sestankih so bile bankam predstavljene različne možnosti, kar jim je olajšalo delo pri
analizi njihovih potreb po nabavi specifične programske opreme SWIFT. Uporaba
storitev SWIFTNetBrowse je bila pri 19 slovenskih bankah uspešno implementirana ob njihovi vključitvi v sistem RTGSplus dne 4. julija 2005.
V letu 2005 sta se v SWIFT vključili dve novi ustanovi, in sicer Hranilnica Vipava
in BAWAG banka. Njuni vlogi je z vidika izpolnjevanja pogojev za pristop proučila
skupina SMGS. Obe omenjeni ustanovi sta se nato uspešno vključili v SWIFT. Dve
banki pa sta se vključili v SWIFT, čeprav nista registrirani za pošiljanje čezmejnih
sporočil SWIFT, a sta se vseeno želeli vključiti v sistem RTGSplus. S SWIFT smo
dosegli dogovor, da se ne glede na status pri SWIFT takim ustanovam omogoči
pošiljanje in prejemanje čezmejnih sporočil SWIFT v obsegu, kot to zahteva
udeležba v sistemu RTGSplus, ob pogoju, da se s tem strinja centralna banka, ki je
upravitelj sistema RTGSplus, v tem primeru Deutsche Bundesbank.
Skupina SUGS je izvajala aktivnosti, za katere so bile krovne usmeritve določene
v okviru slovenske skupine SMGS. V zvezi z uvajanjem novih storitev je skupina opredelila možnosti, na podlagi katerih lahko banke implementirajo uporabo
storitev protokola SWIFTNetBrowse. Vsaka od možnosti je bila podrobno analizirana, vključno s potrebami po specifični programski opremi SWIFT. Tako je bila
podrobno analizirana programska oprema SWIFT »starter set« (in s tem povezana posebna ponudba SWIFT). Enako so bile proučene tudi podrobnosti projekta
SWIFTNet Phase II, v okviru katerega bo uveden nov način avtentikacije sporočil
SWIFT. Omenjeni protokol je bil na sestankih uporabniške skupine tudi podrobno
predstavljen. Slovenskim bankam so bili predstavljeni tudi naslednji novi specifični
produkti SWIFT: SWIFTWatch Trafic Analyser, Cash Management in novi imenik
SWIFT. Člani so bili tekoče seznanjeni s podatki o statistični spremljavi sistema.
Poleg omenjenih aktivnosti smo obravnavali davčni vidik uporabe sistema SWIFT
(tolmačenje računov, ki jih SWIFT posreduje bankam), najem komunikacijskih vodov, uporabo vmesnika, vzdrževanje programske opreme, licence, stroške sporočil,
koordinacijo aktivnosti za nakup/prodajo delnic SWIFT v lasti slovenskih bank in
organiziranje posameznih tečajev.
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Pristojni na ZBS konec leta 2005:
Dušan Hočevar, direktor
Sonja Anadolli, namestnica direktorja
Jelka Vydra, vodja tajništva
Tadej Barle, svetovalec direktorja za informatiko
Novica Novaković, vodja pravne pisarne
Slavko Cimprič, vodja področja poslovanja s prebivalstvom
Jasna Veronik, vodja projekta SISBON
Borut Tomažič, vodja računovodstva
Aljoša Valenci, računovodja
Azra Beganović, referentka
Bančni vestnik in publicistika
Emil Lah, vodja publicistične dejavnosti
Aleksandra Žibrat, urednica posebnih publikacij in interneta
Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti, vodja izobraževalnega centra
Vlasta Turel, višja strokovna sodelavka
Mateja Lah, strokovna sodelavka
Irena Lavrič, strokovna sodelavka
Mojca Novak, organizatorka
Bojan Butolen, administrator organizator
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