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MAKROEKONOMSKI OKVIR
IN MONETARNA POLITIKA SLOVENIJE
V letu 2004 je BDP v Sloveniji naraščal z letno stopnjo 4,6 %, kar je
primerjalno gledano visoka stopnja rasti. Pri tem se ni uresničila bojazen nekaterih
ekonomistov, da višje stopnje rasti lahko vodijo tudi k višjim inflacijskim stopnjam.
Inflacija se je namreč v decembru 2004 znižala na med-letno stopnjo 3,2 % oziroma na 3,6-odstotno povprečno letno stopnjo.
Glavni prispevek h gospodarski rasti je zagotovil izvoz blaga in storitev,
nekoliko manj pa je k njej prispevala domača zasebna in investicijska potrošnja.
K znižanju inflacije so največ pripomogli določitev centralne paritete
domačega denarja do evra ob vstopu v EMR 2 in spremembe trgovinskih režimov
ob vstopu v Evropsko unijo.
Taka gibanja gospodarske rasti in inflacije so ugodno vplivala na zaposlenost (stopnja brezposelnosti je rahlo padla in ob koncu leta znašala 10,3 %),
pač pa je bil negativen vpliv na primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance, ki je
znašal 238 milijonov evrov in se je z 0,4 % povečal na 0,9 % BDP.
Javna finance so ostale uravnotežene, saj je proračunski primanjkljaj tudi
v letu 2004 znašal 1,4 % BDP.
Osrednjo pozornost pri vodenju denarne politike je Banka Slovenije usmerila v izpolnjevanje zahtev ERM 2. Slovenija je v ERM 2 vstopila 28. junija 2004, ko
je Banka Slovenije z ECB določila centralno pariteto tolarja na 239,64 tolarja za en
evro. Do konca leta 2004 je tečaj domačega denarja od centralne paritete dejansko
v povprečju odstopal za 0,08 %.
Vse minulo leto, predvsem pa prvo polletje, so se intenzivno zniževale
obrestne mere, tako pri centralni banki kot pri poslovnih bankah. Tako so se
obrestne mere za 60-dnevne BZBS znižale s 5,81 % na 4,0 % letno, za 270-dnevne
BZBS pa s 6,6 % na 4,20 % letno. Obresti na medbančnem trgu za depozite do 30
dni so se znižale s 5,35 % na 3,38 % letno. Pri trimesečnih zakladniških menicah
so se obresti znižale s 5,3% na 3,55 %.
Zniževanje obrestnih mer narekuje približevanje prevzema evra oziroma
izpolnjevanje zahtev za vstop v evrski denarni trg, upravičuje pa ga tudi zniževanje
inflacijskih stopenj.
Take spremembe obrestnih mer se dogajajo ne gleda na to, da v letu
2004 ugotavljamo sicer hitro rast agregata M1 (22,5 % letno), vendar pa mnogo
počasnejšo rast agregata M3 (5,2 % letno).
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Banke so v letu 2004 poslovale uspešno in ustvarile dobiček v znesku 56,1
milijarde tolarjev, kar je nekoliko več kot prejšnje leto. Dodati je treba, da narašča
delež zaslužka iz opravljenih storitev, manjša pa se zaslužek iz obresti. Čeprav se
zaradi padanja obrestnih mer zmanjšuje privlačnost varčevanja v bankah v korist
varčevanja pri drugih nebančnih ustanovah, pa so banke še vedno dosegle razmeroma veliko rast bilančne vsote (za 11,6 % letno), na raven 5644,7 milijarde
tolarjev.
V strukturi virov bančnih sredstev so še vedno najmočneje zastopane obveznosti do nebank, zlasti do prebivalstva, vendar pa banke za financiranje svojih
naložb vse pogosteje najemajo dolgoročna posojila na medbančnem trgu.
Med bančnimi naložbami so z 52,2 % na prvem mestu naložbe v nebanke,
zlasti v podjetja. Močno so v bančnih naložbah zastopani tudi vrednostni papirji
(31,9 %).
Vira:
UMAR, Spomladansko poročilo 2005,
Letno poročilo Banke Slovenije.
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SLOVENSKI BANČNI SEKTOR V LETU 2004
V letu 2004 je v Sloveniji poslovalo 20 bank, 2 hranilnici in 2 hranilnokreditni službi.
Tržni deleži, v % bilančne vsote
31. 12. 2003

31. 12. 2004

98,7

99,4

Hranilnici

0,4

0,5

Hranilno-kreditni službi

0,9

0,1

Banke

Vir: Banka Slovenije.

V lastniški strukturi slovenskega bančnega sektorja v letu 2004 ni bilo
večjih sprememb. V večinski državni lasti sta druga največja banka v Sloveniji,
Nova Kreditna banka Maribor d.d., in dvanajsta največja banka v Sloveniji, Poštna
banka Slovenije d.d. (merjeno po bilančni vsoti).
Lastniška sestava slovenskega bančnega sektorja, % v lastniškem kapitalu
31. 12. 2003

31. 12. 2004

Tuje osebe (nad 50 % v
upravljanju)

16,6

16,5

Tuje osebe (pod 50 % v
upravljanju)

15,8

15,9

Država v ožjem smislu

19,4

19,1

Ostale domače osebe

48,2

48,6

Vir: Banka Slovenije.

Povečanje poslovnega izida slovenskega bančnega sektorja konec leta
2004 je posledica povečanega zaslužka iz neto opravnin in neto finančnih poslov.
Zaslužek iz neto obresti je v preteklem letu še naprej upadal, navkljub izrazitejšemu
kreditiranju nefinančnih družb in gospodinjstev.
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Poslovni izid slovenskega bančnega sektorja je razviden iz tabele:
Izkaz poslovnega izida slovenskega bančnega sektorja, v mio SIT
31. 12. 2003

31. 12. 2004

1. Obrestni prihodki

331.121

286.195

2. Obrestni odhodki

185.443

142.517

3. Neto obresti

145.678

143.678

4. Neto ostalo

61.389

77.115

- neto opravnine (provizije)

54.907

61.872

- neto finančni posli

19.490

30.268

(13.008)

(15.025)

5. Bruto prihodki (3+4)

207.067

220.793

6. Splošni upravni stroški

121.299

125.769

72.015

76.967

85.768

95.024

(38.006)

(38.908)

47.762

56.115

10. Davek

16.418

19.357

11. Dobiček po obdavčitvi (9 - 10)

31.345

36.758

- ostalo

1)

- stroški dela
7. Neto prihodki (5 - 6)
8. Neto rezervacije
9. Dobiček pred obdavčitvijo (7 - 8)

1)
2)

Drugi poslovni prihodki + Izredni prihodki - Amortizacija - Drugi poslovni odhodki - Izredni odhodki
Podatek za leto 2003 je zmanjšan za izgubo, ki je znašala 1.548 mio SIT; za leto 2004 pa 4 mio SIT.

Vir: Banka Slovenije.
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2)

Uspešnost poslovanja slovenskih bank je razvidna tudi iz izbora kazalcev:
Izbor kazalcev, v %

I. Kapitalska
ustreznost

II. Kvaliteta
aktive

31. 12. 2003

31. 12. 2004

1. Kapital / Tehtana tvegana
aktiva

11,53

11,76

2. Temeljni kapital / Tehtana
tvegana aktiva

9,76

9,04

1. Popravki vrednosti /
Dvomljive in nedonosne
bilančne terjatve

34,96

32,47

2. Dvomljive in nedonosne
bilančne terjatve /
Bruto aktiva

13,64

13,61

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

IV. Likvidnost

V. Stroški
poslovanja

3,23

2,84

2. Bruto dobiček na aktivo

1,00

1,05

3. Bruto dobiček na kapital

12,47

13,34

4. Neto odpisi, popravki in
rezervacije / Neto dohodek

44,31

40,95

1. Povprečna likvidna sredstva /
Povprečni vpogledni viri sredstev

21,95

21,92

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

25,13

25,92

1,51

1,45

58,15

67,07

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

Vir: Banka Slovenije.
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Tržni deleži osmih največjih slovenskih bank
Bilančna vsota
31. 12. 2004
v mio SIT

Nominalna rast
2004/2003
v%

Tržni delež
31. 12. 2004
v%

1.831.022

6,6

32,4

Nova Kreditna banka
Maribor

602.948

10,8

10,7

Abanka Vipa

481.845

11,4

8,5

SKB banka

387.325

-1,1

6,9

Banka Celje

361.317

11,3

6,4

Banka Koper

333.280

8,9

5,9

Bank Austria Creditanstalt

299.414

30,6

5,3

Gorenjska banka

279.688

13,8

5,0

4.576.839

9,2

81,1

5.644.744

11,6

100,0

Nova Ljubljanska banka

Skupaj prvih 8 bank
Vse banke skupaj
Vir: Banka Slovenije

Kapital slovenskega bančnega sektorja je konec leta 2004 znašal 440 milijard tolarjev in se je glede na leto poprej povečal za 21 %. Celotna tveganju prilagojena aktiva je konec leta 2004 znašala 3.742 milijard tolarjev in se je glede na leto
2003 povečala za 18,7 %.
Količnik kapitalske ustreznosti slovenskega bančnega sektorja je po stanju
na dan 31. 12. 2004 znašal 11,76 %, po stanju na dan 31. 12. 2003 pa 11,53 %.
Konec leta 2004 so vse članice dosegale minimalno kapitalsko ustreznost.
Povzeto po Letnem poročilu Banke Slovenije za leto 2004.
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Spremembe v bilanci stanja slovenskega bančnega sektorja pojasnjuje
naslednja tabela:
Bilanca stanja slovenskega bančnega sektorja, v mio SIT
31. 12. 2003

31. 12. 2004

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB

141.493

141.041

Krediti bankam

345.170

507.509

Krediti strankam, ki niso banke

2.538.083

3.069.814

Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju

1.486.416

1.354.356

233.265

288.174

70.563

76.441

9.947

10.724

30.761

35.632

106.346

106.650

1.478

1.141

140

0

58.901

55.857

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

34.897

31.156

5.057.459

5.678.494

841.230

1.124.668

3.294.452

3.526.437

216.366

224.938

Drugi dolgovi

40.287

44.395

Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve

52.883

40.439

Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške

77.721

88.401

Rezervacije za splošna bančna tveganja

23.580

31.940

Podrejene obveznosti

95.891

143.527

Vpisani kapital

82.125

87.112

Kapitalske rezerve

45.770

51.854

Rezerve iz dobička

211.201

233.375

68.846

68.793

(11.168)

(8.272)

18.275

20.884

5.057.459

5.678.494

3.504.124

2.121.051

SKUPAJ SREDSTVA
Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji

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
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
Vir: Banka Slovenije.
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SEZNAM ČLANIC ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE
KONEC LETA 2004
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

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

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

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 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

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 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

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

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

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

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

HRANILNO KREDITNA SLUŽBA VIPAVA
p.o.
Glavni trg 15, 5271 VIPAVA
Tel.: +386 05/ 36 65 031
Faks: +386 05/ 36 65 031
hks.vipava@siol.net

12

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

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

KÄRNTNER SPARKASSE AG, CELOVEC
podružnica v Sloveniji
Dunajska 63, 1000 LJUBLJANA
Tel: +386 01/ 30 92 323
Faks: +386 01/30 92 333
info@sparkasse.si
www.sparkasse.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

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

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

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR
d.d., MARIBOR
Vita Kraigherja 4, 2505 MARIBOR
Tel.: +386 02/22 92 290
Faks: +386 02/25 24 333
info@nkbm.si
www.nkbm.si

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

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

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

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
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ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE V LETU 2004
Uvod
Za Združenje bank Slovenije (ZBS) in njegove članice je bilo leto 2004 zelo
dinamično, tako zaradi raznovrstnosti naših dejavnosti kakor tudi zaradi njihovega
obsega.
Veliko pozornosti smo namenili davčni problematiki, saj so se članice
Združenja morale prilagoditi novemu davčnemu sistemu, ki je z obdavčitvijo obresti
na prihranke in medbančnih obresti neposredno vplival na bančno poslovanje. Že
kmalu se nam spet obetajo spremembe; sedanja vlada namreč načrtuje popravke
davčne zakonodaje, ki je bila sprejeta v letu 2004. Zato si bomo na Združenju
tudi v prihodnje prizadevali tako za enakopravni davčni položaj naših članic kot
tudi za odpravo obdavčitve medbančnih obresti, ki je konkurentke iz razvitih držav
ne poznajo več. S tem bo domača davčna ureditev na tem področju usklajena z
mednarodno prakso.
V okviru odbora za Basel II so se članice ZBS skozi vse leto intenzivno
seznanjale z zahtevami novega baselskega sporazuma in jih proučevale, v prihodnosti pa nas čaka še faza postopne implementacije baselskih zahtev. Podobno velja
za mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), ki so bili razglašeni
sredi leta 2004. Če upoštevamo še harmonizacijo bančnega poročanja z zahtevami
Evropske centralne banke (ECB), gre v celoti gledano za priprave na vstop v EMU
in prevzem evra, kar je ogromen vsebinski in informacijski zalogaj tako za članice
Združenja kot za regulatorja in nadzornika bančnega poslovanja ter zakonodajalca.
V maju minulega leta so bila sklenjena pogajanja z obema sindikatoma
bančnih delavcev o novi kolektivni pogodbi. Delo je bilo dolgotrajno, naporno, filigransko. Končni izdelek pomeni uskladitev z novo zakonodajo, ki ureja trg dela, in
je kompromis med članicami in delavci, s katerim bomo, tako se nadejamo, lahko
živeli nekaj let.
Poravnalni svet je nova institucija znotraj ZBS, namenjena razreševanju
potrošniških sporov. Prezgodaj je še za dajanje dokončnih ocen o njegovi vlogi in
delu, vendarle pa mislimo, da bodo ti postopki pri članicah vplivali na prakso urejanja razmerij s komitenti.
Sredi leta smo postali član Evropskega plačilnega sveta (EPC), kar nam
omogoča vpogled v aktualno dogajanje pri razvoju evropskih plačilnih sistemov. V
sklop teh dejavnosti sodi tudi organizacija vstopne točke za STEP 2 in priprava na
vstop v TARGET, ki ju je izvedla oziroma ju izvaja Banka Slovenije.
Na področju izobraževanja nam je do konca prejšnjega leta uspelo pridobiti akreditacijo za izobraževanje in podeljevanje potrdil za program mednarodnega bančnega certifikata. S tem je zaključena prva faza pomembne razvojne
naloge našega Izobraževalnega centra.
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Bančni vestnik je lani izdal posebno številko ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, pripravil pa je tudi mednarodno številko, posvečeno zavarovalništvu.
Pri mednarodni številki je sodelovalo tudi Združenje zavarovalnic Slovenije in jo
finančno podprlo. Predstavitev zavarovalništva pomeni zaključek vsebinskega ciklusa v mednarodnih številkah: banke − kapitalski trgi − zavarovalništvo.
Sestava nadzornega sveta Združenja bank Slovenije na dan 30. junija 2005:
Člani

Namestniki članov

Aljoša Tomaž, predsednik nadzornega Bogomir Kos
sveta ZBS, Abanka Vipa d.d.
Abanka Vipa d.d.
Zlatko Kavčič, namestnik predsednika Srečko Korber
nadzornega sveta ZBS,
Gorenjska banka d.d.
Gorenjska banka d.d.
Niko Kač
Banka Celje d.d.

Dušan Drofenik
Banka Celje d.d.

Zdenko Fritz
Banka Zasavje d.d.

Marija Marot
Banka Zasavje d.d.

Drago Pišek
Poštna banka Slovenije d.d.

Viktor Lenče
Poštna banka Slovenije d.d.

Andrej Hazabent
Nova Ljubljanska banka d.d.

Janez Saje
Nova Ljubljanska banka d.d.

Matjaž Kovačič
Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Manja Skernišak
Nova Kreditna banka Maribor d.d.

France Arhar
Bank Austria Creditanstalt d.d.

Stefan Vavti
Bank Austria Creditanstalt d.d.

Cvetka Selšek
SKB banka d.d.

Alenka Markič
SKB banka d.d.

Jože Stegne
Delavska hranilnica d.d.

Zmago Studenčnik
Delavska hranilnica d.d.

Vojko Čok
Banka Koper d.d.

Igor Kragelj
Banka Koper d.d.

Romana Pajenk
Probanka d.d.

Milana Lah
Probanka d.d.

Andrej Flis
Banka Domžale d.d.

Mirjam Štebe
Banka Domžale d.d.
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Področje ekonomike
Pri obravnavanju odprtih vprašanj s tega področja je Združenje sodelovalo
z zunanjimi ustanovami, nudilo pa je tudi strokovno pomoč posameznim članicam,
nekaterim odborom, zlasti odboru za računovodstvo, odboru za Basel II ter v njihovem okviru oblikovanim skupinam.
Pripravili smo osnutek prenove stališč v zvezi z izvajanjem zakona o davku na dodano vrednost. Sodelovali smo pri pripravi pripomb na osnutke sprememb
zakonodaje z davčnega področja, predvsem davka od dohodkov pravnih oseb in
dohodnine. Osrednji problem, ki izhaja iz osnutkov zakonov, je obdavčitev obresti po zakonu o dohodnini in obdavčitev dohodkov na viru, rezervacij in prevrednotovalnih odhodkov po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Za organe
Združenja smo pripravili popis razlik med SRS in MSRP ter dodatna pojasnila v
zvezi s pričakovanim prehodom na MSRP.
V okviru Izobraževalnega centra ZBS smo sodelovali tudi pri izobraževalni
dejavnosti s področja računovodstva.
Na strokovnih sestankih bančnega odbora pri Združenju strokovnjakov
za računovodsko področje (FEE) je Združenje sodelovalo pri obravnavi osnutka
mednarodnega računovodskega standarda 39, predlogov za spremembo evropskih
smernic in podobno.
Odbor za računovodstvo
Na sejah odbora za računovodstvo smo obravnavali vprašanja s področja
računovodstva, zlasti tekoče dogajanje ob prehodu na MSRP, v okviru katerega smo se
odzvali na poziv borze izdajateljem, naj pri objavi povzetka letnega poročila za leto 2003
poleg predpisanih elementov opisno navedejo tudi svojo pripravljenost na prehod na MSRP.
Sestali smo se z ustreznimi ustanovami in jih seznanjali s stališči in težavami bank pri prehodu ter poskušali vplivati nanje, naj se čim prej opredelijo do roka začetka uporabe MSRP.
Ugotovili smo tudi približen znesek učinka vseh vrednostnih sprememb prehoda.
Spremljali smo nastajanje predloga sprememb kontnega okvira za banke,
opozarjali Banko Slovenije na potrebo po racionalizaciji poročevalskih zahtev ter
pripravili nekaj pojasnil odprtih vprašanj za posvet odbora.
Odbor je spremljal delovanje skupin v svoji sestavi, to sta skupina za davke in skupina za računovodsko tehnologijo.
Skupina za davke je odgovorila na številna vprašanja s področja davka
od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in DDV. Dejavno se je vključila tudi v oblikovanje pripomb na zakon o davku od dohodka pravnih oseb in zakon o dohodnini,
predvsem v zvezi z davkom po odbitku in obdavčitvijo obresti na prihranke.
Skupina za računovodsko tehnologijo je predlagala nekaj rešitev
knjiženj poslovnih dogodkov v bankah.
V decembru je nadzorni svet ZBS imenoval nov odbor za računovodstvo,
ki je na svoji prvi seji, tudi v decembru, opredelil naloge ter imenoval predsednico
in podpredsednico odbora.
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Odbor za Basel II
V odboru, ki deluje drugo leto, je delo potekalo v štirih skupinah, in sicer
rating sistemi, priprava SiQIS1, skupina za zavarovanja in skupina za operativna
tveganja. Odbor je članice redno seznanjal z dogajanjem pri Baslu II in dosedanja
spoznanja predstavil tudi na konferenci v oktobru. Vseskozi je sodeloval z Banko
Slovenije.
Odbor je ministrstvu za gospodarstvo ponovno posredoval pobudo za
spremembo ZGD, s katero bi bankam omogočili dostop do razprtih bilanc podjetij.
Spremembe ZGD zdaj namreč ne omogočajo (tudi za plačilo) dostopa do potrebnih
bilančnih podatkov brez predhodnega pisnega soglasja komitentov.
Skupina za ratinge je v juliju izvedla delavnico o uporabi statističnega paketa SPSS pri določanju modela za izračunavanje verjetnosti neplačila, potrebnega pri načinu IRB. Pripravila je tudi pobudo za vzpostavitev trajnejše organizacijske oblike za področje tveganja v okviru ZBS. Gradivo s pobudo je bilo poslano v
razpravo bankam.
Namen skupine za operativna tveganja je vzpostaviti osnovno metodologijo, ki bi omogočila uveljavljanje standardiziranega pristopa k operativnim tveganjem.
Namen skupine za zavarovanja je oblikovanje enotne baze podatkov, ki
bi bankam služila kot podlaga pri uporabi nižjih uteži za ugotavljanje kreditnega
tveganja. Ob tem je ugotavljala, katera zavarovanja so z vidika Basla II ustrezna, in
presojala ustreznost zavarovanj za oblikovanje oslabitev sredstev v skladu z MSRP.
Skupina je v tem času že pripravila osnovne sezname zavarovanj in opredelitve
osnovnih skupnih podatkov o posameznih zavarovanjih kot nujne podatke, ki bi jih
banke lahko zagotavljale.
Odbor za harmonizacijo poročanja
Dejavnosti odbora je v letu 2004 koordinirala Banka Slovenije, ki je svoje
delovanje razširila na vse banke zaradi pravočasne priprave podlag za poročanje
ECB. Prvo poročanje je bilo v jeseni 2004 in na odboru so se zato obravnavala
predvsem vprašanja v zvezi s poročanjem ter učinkovitost prvih poročil.
Odbor za notranjo revizijo
Odbor je obravnaval problematiko, povezano s sklepom o bančnem kreditnem posredniku. Banki Slovenije je predlagal jasno razlago in tolmačenje sklepa, ki
ga je ta tudi posredovala.
Posvet za notranje revizorje je bil v letu 2004 osredotočen na evropsko
zakonodajo s področja bančništva.
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Področje poslovanja s prebivalstvom
Dejavnosti na področju poslovanja s prebivalstvom se izvajajo v okviru
odborov in njihovih skupin ali samostojnih delovnih skupin, pa tudi zunaj teh organov.
Posebna mešana komisija predstavnikov poslovne in pravne strani je
pripravila osnutek tripartitne pogodbe, ki izhaja iz novega zakona o varstvu in
zaščiti kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ter ga uskladila z Notarsko
zbornico Slovenije ter Združenjem za gradbeništvo in IGM.
Oblikovali smo nekatere pobude za Banko Slovenije, ki so povezane z jamstvom za vloge in se nanašajo na skupne, skrbniške in hrambne račune, za uveljavitev katerih bodo morda potrebne tudi zakonske spremembe.
Poleg tega smo se še posebej posvetili področju sklepanja depozitnih
pogodb mladoletnih oseb oziroma oseb pod skrbništvom.
Delovati je začela tudi posebna delovna skupina za pripravo splošnih
poslovnih pogojev elektronskega bančništva. Opredelila je ciljno skupino in namen
pogojev, oblikovala njihovo strukturo ter v grobem pripravila vsebino.
Naredili smo analizo o težavah, ki so jih banke v zadnjem letu zaznale
pri izpolnjevanju zahtev Banke Slovenije za izdelavo poročil, zlasti kot podvajanje,
nerazumljivosti ali neupravičenosti. Ugotovitve smo posredovali Banki Slovenije in
ji predlagali, da prouči nekatera poročila z namenom njihovega racionaliziranja.
Pripravili smo tudi sporočila za javnost in tiskovne konference o ustanovitvi in delovanju poravnalnega sveta, pomenu izračunavanja efektivne obrestne
mere, varni uporabi bančnih kartic in drugem.
Odbor za poslovanje s prebivalstvom
Dejavnosti so izvajali odbor za poslovanje s prebivalstvom in njegove
delovne skupine: za implementacijo novih plačilnih instrumentov, za oblikovanje
posebne kreditne ponudbe za trgovce ter za raziskavo RM Plus in standard IBAN.
Pripravljen in izpeljan je bil program za preoblikovanje starih trajnih nalogov v novo standardizirano obliko, kjer so bili ažurirani podatki v bazah pri bankah ter testirani procesi medsebojne izmenjave in kontrol podatkov prek zbirnega
centra. Projekt je bil uspešno zaključen.
Skozi vse leto smo pripravljali osnutek posebne ponudbe za kreditiranje
nakupa blaga ali storitev, ki smo jo poimenovali BanKredit. Določeni so bili skupna
izhodišča, lastnosti produkta in mejni pogoji ter standardizirani nekateri obrazci.
V zaključni fazi nastaja še protokol, s katerim bodo dokončno oblikovani vsi skupni
elementi za začetek promocijske aktivnosti in trženje tega produkta. Glavni cilj
oblikovanja tega produkta je enotna ponudba bank, ki temelji na pravnoformalno
opredeljenih izhodiščih in bo omogočala prenehanje uporabe nekaterih sedanjih
plačilnih instrumentov, ki imajo sicer funkcijo kreditnih instrumentov.
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Začeli smo proučevati nekatere vsebinske elemente, povezane z raziskavo ugleda,
kakovosti storitve in tržnega položaja slovenskih bank. Skupaj s podjetjem, ki izvaja raziskavo, smo pripravili izhodišča, na podlagi katerih ponudnik pripravlja
novo vsebinsko, tehnično in cenovno ponudbo.
Oblikovali smo priporočilo za izpisovanje mednarodne oznake Slovenije
(standard IBAN) v mednarodnem plačilnem prometu na bančni kartici oziroma za
njeno uporabo – posredovanje nalogodajalcem v tujini.
Skupaj z Banko Slovenije in zunanjim sodelavcem smo uskladili besedilo
in dokončali vse aktivnosti za tiskanje knjižice, s katero bomo stranke bank seznanili s priporočilom Banke Slovenije o načinu obračuna obresti pri poslih s prebivalstvom.
Pripravili smo tudi dopolnitev programa za izračun efektivne obrestne
mere, ki smo ga prilagodili novim priporočilom Banke Slovenije in predvsem zahtevam bank po nekaterih specifičnostih (anuitetno/obročno …).
Sodelovali smo pri projektu za uvajanje evra. Za podprojekt gotovinsko
poslovanje smo pripravili akcijski načrt in oblikovali koordinacijsko skupino znotraj
naših članic.
Ministrstvu za finance smo posredovali pripombe na osnutek zakona o
hipotekarni in komunalni obveznici.
Odbor za kartično poslovanje
Odbor za kartično poslovanje ter njegovi skupini za varnost in za standardizacijo so se ukvarjali predvsem z varnostjo pri kartičnem poslovanju. Ustanovili so varnostni forum, katerega temeljna naloga je, da sodeluje pri izvajanju skupne
varnostne politike, oblikuje obvestila za javnost, analizira poslovanje in bankam
predlaga ustrezne ukrepe.
Pripravili smo zgibanko Varna uporaba bančnih plačilnih kartic, v kateri
smo imetnike kartic opozorili na nekaj najsplošnejših pravil za varno poslovanje s
karticami, saj smo se tudi v Sloveniji začeli srečevati z novimi oblikami zlorab pri
nakupovanju s kartico in pri spletnem nakupovanju (npr. skiming), in imeli v zvezi
s tem precej komunikacij z mediji.
Pripravili smo Smernice in napotila za ravnanje skrbnikov in bank pri
poslovanju z bančnimi avtomati in POS terminali, ki bodo pripravljeni za uporabo
v letu 2005. Z njimi dajemo operativne napotke za učinkovito medsebojno komuniciranje med bankami izdajalkami kartic, procesnimi centri in policijo.
Skupaj z Bankartom in Banko Slovenije smo začeli usklajevati gradiva
Pravila delovanja sistema – poravnava bankomatov.
Dejavna je bila tudi skupina za čipno tehnologijo, in sicer pri določanju AID
številk za domače aplikacije na pametnih karticah ter pri pobudi Centra Vlade RS
za informatiko za sodelovanje pri nastajanju slovenske osebne izkaznice.
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Odbor za preprečevanje pranja denarja
V odboru za preprečevanje pranja denarja in njegovih komisijah za
računalniško podporo spremljanja sumljivih transakcij in pripravo sprememb zakona smo se ukvarjali predvsem z vprašanji članic, povezanimi z izvajanjem zakona o preprečevanju pranja denarja.
Sodelovali smo pri oblikovanju podzakonskih aktov – Pravilnika o spremembah in dopolnitvah načina sporočanja podatkov Uradu RS za preprečevanje
pranja denarja.
Z omenjenim uradom in Banko Slovenije smo veliko sodelovali tudi v zvezi
z izpolnjevanjem zahteve po zagotovitvi računalniške podpore za spremljanje povezanih gotovinskih transakcij in poročanje o njih.
Oblikovali in sprejeli smo dopolnjen seznam indikatorjev sumljivih transakcij, ki sta ga potrdila tudi Banka Slovenije in urad.
Prav tako smo oblikovali Priporočila za računalniško podporo za pomoč
pri spremljanju sumljivih transakcij, s čimer je bila končana tudi razprava o zahtevah Banke Slovenije.
Ministrstvu za finance smo posredovali predlog za spremembo oziroma
dopolnitev zakona o preprečevanju pranja denarja; ministrstvo načrtuje njegove
spremembe v letu 2005.
Precej dejavnosti in komunikacij je bilo namenjenih uporabi elektronske
baze podatkov, ki jo objavlja Evropska bančna federacija. Ukvarjali smo se predvsem z obligatornostjo uporabe te baze, tehničnimi težavami in vprašanjem, kako
uporabo te baze umestiti v naš pravni red.
Odbor za spremljanje izvajanja dogovora za nove plačilne instrumente
Cilji odbora za spremljanje izvajanja dogovora za nove plačilne instrumente (NPI) so: zagotoviti razvoj, varnost, operativno in ekonomsko učinkovitost
ter preglednost NPI.
Odbor se je najprej lotil usklajevanja gradiva Pravila delovanja sistema
zbirnega centra z Bankartom in Banko Slovenije. Odbor je pravila že sprejel oziroma potrdil.
Delo je nadaljeval pri oblikovanju plačilnih shem posameznih NPI, tako z
vsebinskega kot tehničnega in organizacijskega vidika s poudarkom na celovitem
obravnavanju razmerij: med bankami udeleženkami (članicami) plačilnih shem,
podpisnicami dogovora o NPI, bankami kot ponudnicami in komitenti kot uporabniki NPI (pogodbena razmerja s splošnimi pogoji) ter bankami in zbirnim centrom
kot izvajalcem, ki zagotavlja tehnološko in organizacijsko podporo.
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Področje pravnih poslov
Ob tekočem delu odbora za pravna vprašanja, odbora za KPDb, komisije
za razlago KPDb in razsodišča pri Združenju ter posameznih delovnih skupin so
bila najpomembnejša zadeva, s katero se je minulo leto ukvarjalo področje pravnih
poslov, pogajanja s Sindikatom delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikatom
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za sklenitev nove kolektivne pogodbe dejavnosti.
Vseh srečanj pogajalskih skupin je bilo 19, v dneh med pogajanji pa se je
večkrat sestala delovna skupina, ki je poskušala uskladiti podlage za pogajanja.
Nadzorni svet ZBS je po zaključenih pogajanjih in obravnavi končnega besedila na
odboru za KPDb na svoji 12. seji 31. maja sprejel kolektivno pogodbo, ki je bila nato
podpisana 8. junija in objavljena v Uradnem listu RS št. 81/04. Glede na določila
KPDb sta bili nato ustanovljeni komisija za razlago KPDb in komisija za spremljanje uresničevanja določil kolektivne pogodbe. Po zaključenih pogajanjih sta se
pogajalski skupini sestali še dvakrat, in sicer zaradi določitve zneska uskladitve avgustovskih plač – glede na določila Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in v skladu s 3. in 4. členom Dogovora o
politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004−2005 in zakona o izvajanju tega
dogovora. Dogovorjen je bil Dodatek št. 1 h KPDb, ki ga je nadzorni svet Združenja
sprejel 29. septembra, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS št. 112/04. Pogajalska skupina Združenja je v zadnjem četrtletju nadaljevala delo pri pripravi pravil
za arbitražno reševanje individualnih in kolektivnih delovnih sporov, ki jih bo treba
sprejeti v letu 2005 – na enak način kot kolektivno pogodbo.
V ospredje naj postavimo tudi:
• sodelovanje pri pripravi navodila o izvrševanju sklepov o izvršbi pri organizacijah za plačilni promet, ki ga je NS ZBS sprejel kot priporočilo članicam,
• sodelovanje pri pripravi stališč in pobud ministrstvu za pravosodje in Notarski zbornici Slovenije v zvezi s spremembami zakona o notariatu in zakona o
potrošniških kreditih, prenehanjem veljavnosti zakona o posebnih pogojih za
vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo z 19. novembrom 2004 ter v zvezi z notarsko tarifo in njeno interpretacijo, ki jo je dala
notarska zbornica.
Ob navedenem smo v okviru pravnih poslov sodelovali pri sprejemanju
stališč do očitkov o ničnosti pogodbenih določil o možnosti enostranskega spreminjanja obrestne mere, pri pripravi vzorca tripartitne pogodbe (skrbniška banka,
skrbniški notar, prodajalec) v zvezi z določili zakona o varstvu kupcev stanovanj
in enostanovanjskih stavb, pripravljena so bila izhodišča za nadaljnje aktivnosti
v zvezi s poročanjem bank različnim ustanovam in ne nazadnje izpeljani so bili
postopki za registracijo znamk SITIBOR in SITIBID.
Področje pravnih poslov je tudi dejavno sodelovalo z drugimi področji
Združenja in se vključevalo v reševanje posameznih zadev. Sodelovali smo pri
pripravi stališč in pripomb v zvezi s pobudami za spremembe in dopolnitve zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem postopku, zakona o gospodarskih družbah ter zakona o plačilnem prometu.
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Na področju preprečevanja pranja denarja smo se opredelili do vprašanja
o posredovanju manjkajočih podatkov v skladu s četrtim odstavkom 7. člena zakona o preprečevanju pranja denarja, ki se lahko pridobijo tudi od stranke in ne
izključno od banke nalogodajalke, ter sodelovali pri dokončanju predloga sprememb in dopolnitev omenjenega zakona.
Z Izobraževalnim centrom ZBS smo sodelovali pri pripravi pravnega posveta, ki je bil organiziran januarja 2004.
Nudili smo organizacijsko in administrativno pomoč poravnalnemu svetu
za zunajsodno reševanje sporov med stranko in banko pri Združenju, predvsem
smo sodelovali pri razpisanih obravnavah in skrbeli za zapisnike.
Odbor za pravna vprašanja
Kot najpomembnejše zadeve, obravnavane v okviru odbora, naj naštejemo:
• pripravo in sprejem »navodil« za izvrševanje sodnih in davčnih izvršb,
• vprašanja v zvezi z očitki o ničnosti pogodbenih določil o možnosti enostranskega spreminjanja obrestne mere,
• obravnavo in potrditev pobude ene od članic za spremembe in dopolnitve zakona o izvršbi in zavarovanju in zakona o davčnem postopku,
• hipotekarna zavarovanja in s tem povezana vprašanja (spremembe zakona o
notariatu, spremembe zakona o potrošniških kreditih, hipoteke na nevknjiženih
nepremičninah (glede na 12. člen ZPPLPS in 274. člen SPZ), hipotekarna zavarovanja na (ne)plombiranih bodočih etažnih enotah po ZVKSES in glede na
ZZK-1),
• vprašanja v zvezi z notarsko tarifo in njeno interpretacijo, ki so jo dali posamezni
notarji in Notarska zbornica Slovenije, ter zapleti z različnimi notarji v primerih
istih bančnih standardiziranih kreditnih pogodb.
Naj poudarimo, da je v zvezi z ustanavljanjem hipotek na nevknjiženih
nepremičninah odbor sprejel sklep, da določila SPZ omogočajo ustanavljanje
hipotek tudi na nevpisanih nepremičninah.
V okviru odbora sta v letu 2004 delovali tudi delovna skupina za pripravo
navodil za izvrševanje sodnih in davčnih izvršb ter delovna skupina za poročanja
bank.
Odbor za KPDb
Odbor za KPDb se je posvečal predvsem sprejemanju nove kolektivne
pogodbe dejavnosti bank in hranilnic. Tako je spremljal pogajanja za sklenitev nove
kolektivne pogodbe, obravnaval in potrdil njen predlog ter razreševal vprašanja o
usklajevanju plač – glede na Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju
2004–2005 in zakon o izvajanju tega dogovora. Odbor je sodeloval tudi pri pripravi
delavnice o podjetniški kolektivni pogodbi in usklajevanju notranjih aktov, ki je bila
v začetku septembra v Ribnem.
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Komisija za razlago KPDb
Komisija za razlago kolektivne pogodbe je obravnavala več vprašanj, ki so
se pojavila zaradi nerazumevanja posameznih določil nove KPDb.
Komisija za spremljanje uresničevanja določil KPDb
Komisija je bila ustanovljena po uveljavitvi nove kolektivne pogodbe, a se
v letu 2004 ni sestala.
Pogajalska skupina Združenja
Pogajalska skupina Združenja se je konec leta 2003 začela pogajati s
pogajalsko skupino obeh reprezentativnih sindikatov za sklenitev nove kolektivne
pogodbe dejavnosti. Pogajalski skupini sta se od začetka novembra 2003 pa do
konca pogajanj maja 2004 srečali na 19 pogajalskih sestankih in končali pogajanja
19. maja 2004. Po pogajanjih sta se pogajalski skupini v poletnih mesecih sestali še
dvakrat, in sicer zaradi določitve zneska uskladitve avgustovskih plač. Pogajalska
skupina je nato pripravila še pravila za arbitražno reševanje individualnih in kolektivnih delovnih sporov, ki jih bo treba skupaj z obema sindikatoma sprejeti v letu
2005.
Razsodišče pri Združenju bank Slovenije
Razsodišče je obravnavalo en primer, in sicer prijavo fizične osebe zaradi
domnevne kršitve nekaterih določb Bančnega kodeksa. Razsodišče je ugotovilo, da
fizični osebi ni uspelo izkazati, da je nastopala kot stranka do banke, zato je bila
prijava zavrnjena.
Izobraževalna dejavnost
Med glavne naloge, ki smo si jih v razvojnem delu izobraževalne dejavnosti
Združenja zastavili v minulem letu, sodi predvsem implementacija programa EFCB
(European Foundation Certificate in Banking) v slovenski prostor.
Združenje se je že v prvi polovici leta 2002 pridružilo bančnim institutom
oziroma združenjem iz 17 držav, ki v okviru Evropske mreže za izobraževanje v
bančništvu EBTN sodelujejo pri projektu EFCB, potrjenem in sofinanciranem od
Evropske komisije. Pobudo za vključitev Izobraževalnega centra v omenjeni projekt je na predlog odbora za izobraževanje potrdil nadzorni svet Združenja, ki je
predlagal, da se izobraževalna dejavnost Združenja nasploh usmeri v certificirano
izobraževanje.
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Cilj projekta je oblikovanje skupnega evropskega certificiranega bančnega
programa za novozaposlene v bankah in zaposlene brez formalne bančne izobrazbe, od katerih se pričakuje, da poznajo širše bančno poslovanje in gospodarsko
okolje, v katerem banke delujejo. S sprejetjem standardnega izpitnega modela
(SEM) junija 2003 so bili dogovorjeni enotni pogoji v postopkih preverjanja znanj,
ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne ustanove, če želijo pridobiti akreditacijo za
izvajanje izpitov EFCB in izdajanje enotnega bančnega certifikata.
V sodelovanju z bankami je bil nato v letu 2004 oblikovan program usposabljanja za pridobitev certifikata EFCB, ki pomeni temeljni standard znanj kot
podlago za razvoj kariere v bančništvu.
S pridobitvijo akreditacije za vstop v sistem EFCB novembra lani se je
Izobraževalni center Združenja pridružil izobraževalnim ustanovam iz Škotske,
Poljske, Švice in Italije, ki že izpolnjujejo pogoje za podeljevanje enotnega evropskega bančnega certifikata.
V pilotni izvedbi programa, ki se je začela decembra, sodeluje osem bank, ki
so v program EFCB vključile prvih 36 udeležencev. Prva izvedba programa se konča
februarja 2005, prvi preizkusi znanj pa so bili v pomladanskem roku.
Sicer pa je redni program dela IC ZBS potekal po zastavljenem načrtu, kot
je predvideno v katalogu za leto 2004. Ponudbo smo z novimi programi razširili na
področju bančne regulative, notranje revizije, odkrivanja in preprečevanja pranja
denarja, računovodstva in informacijske tehnologije. Obnovili in dopolnili smo tudi
osnovni program usposabljanja Plačilni promet.
Na rednih seminarjih se je največ bančnikov usposabljalo na področju
gotovinskega poslovanja, plačilnega prometa in poslovanja s fizičnimi osebami.
Tudi na seminarjih, ki smo jih za banke izvajali po naročilu, je bilo največ programov namenjenih gotovinskemu poslovanju. Uspešno smo izvedli tako Šolo za
pripravnike kot Bančno šolo, predvsem smo bili zadovoljni z oceno udeležencev.
Poleg tradicionalnih Dnevov slovenskih bančnikov, strokovnega srečanja,
namenjenega najvišjemu vodstvu v bankah, smo izvedli tudi vse načrtovane posvete za različna bančna področja: posvet zakladnikov, posvet pravnikov, posvet o preprečevanju pranja denarja, posvet kadrovikov in izobraževalcev, posvet
notranjih revizorjev v bankah, posvet računovodij, posvet za poslovanje s prebivalstvom in posvet o kartičnem poslovanju. Z Zvezo ekonomistov Slovenije pa smo
sodelovali pri organizaciji 10. strokovnega posvetovanja v bančništvu na temo novi
bančni standardi in ERM 2.
Odbor za izobraževanje
Odbor je spremljal tekoče dejavnosti Izobraževalnega centra, obravnaval
izvedbo daljših programov in sprejemal pobude za nove programe. Tako je predlagal
razširitev ponudbe s seminarji iz bančne angleščine, poslovnega bontona in poslovne
etike. Dal je tudi predlog za razširitev področja svojega delovanja na širšo kadrovsko
problematiko (kadrovanje, napredovanje, kultura, vrednote) in sodeloval pri pripravi
programa za letni posvet bančnih kadrovikov in izobraževalcev. Posebno pozorno pa
je vse leto spremljal delo delovne skupine za implementacijo projekta EFCB.
Publicistična dejavnost
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Publicistična dejavnost
Bančni vestnik
Člani uredniškega odbora Bančnega vestnika so na svojih sejah presojali, koliko je vsebinska zasnova revije usklajena z uredniško politiko, kakšna je
odzivnost bralcev na strokovne razprave, ali se število rednih naročnikov povečuje,
ali so tekoči stroški revije v okvirih sprejetega finančnega načrta Združenja in ali
so zagotovljeni vsi pogoji za njeno nemoteno izhajanje. Posebej so analizirali delo
področnih urednikov in uredništvu pomagali pri izbiranju aktualnih tem, ki so bile
povezane s poslovanjem bank, njihovim vključevanjem v širše finančno okolje Evropske unije in nadaljnjo lastniško konsolidacijo slovenskega bančnega sistema.
V rednih številkah smo največ pozornosti namenili vstopu v ERM 2, Baslu
II in davčni reformi v državi. Organizirana je bila pisna okrogla miza o obrestni
politiki bank v času približevanja EMU, objavljene so bile razprave o primernosti
sistema dinamičnih rezervacij za slovenske banke, analizirane možnosti za oblikovanje referenčne obrestne mere in narejena primerjalna analiza obdavčitve slovenskih bank v primerjavi z bankami v tujini. V rednih rubrikah so bile objavljene
analize maastrichtskih inflacijskih in drugih kriterijev, članka o naših izkušnjah s
pokojninskimi skladi ter o dilemah bank pri uporabljanju slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov, analiza upravljanja slovenskih vzajemnih skladov
in prispevek o slovenskih izkušnjah z brzdanjem previsoke inflacije. V drugi polovici
leta so se sodelavci revije lotili tudi vprašanja formalnega sodelovanja slovenskih
bank in Združenja z Evropsko bančno federacijo, zbiranja informacij o Evropski
uniji, na-stajanja nove evropske kapitalske ureditve, oblikovanja finančne regulative v EU in analize vključevanja držav v ERM 2. Nekaj strokovnih člankov je bilo
namenjenih aktualnim vprašanjem metodologije obračunavanja obresti, našim
izkušnjam s poprevzemnimi integracijami, gibanju vrednosti evra v lanskem letu,
različnim mo-delom merjenja kreditnega, operativnega, tržnega in drugih tveganj
ter upravljanju informacijskih tveganj.
Lani smo izjemoma natisnili dve mednarodni številki. Prva tematska
številka, ki je izšla 1. maja posebej v slovenskem in angleškem jeziku, je bila
posvečena polnopravnemu članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji in je nosila delovni naslov Slovenija ob vstopu v EU: stanje, problemi in izzivi. V domačih
medijih je bila deležna precejšnje pozornosti, kar je pozitivno vplivalo na podobo
Združenja in bank članic. Hkrati se je pokazalo, da je v tujini na razpolago veliko različnih informacij o bančnih sistemih tranzicijskih držav in da je tudi zato v
evroobmočju promocijske izdaje revije zelo težko tržiti.
Druga mednarodna številka, ki jo je sofinanciralo Slovensko zavarovalno združenje in njegove članice, je izšla 10. julija pod delovnim naslovom
Zavarovalništvo v Sloveniji: izzivi in priložnosti. V njej je bilo objavljenih 11
razprav domačih strokovnjakov o aktualnih vprašanjih slovenske in evropske zavarovalne stroke. Prav tako je bila tiskana v slovenskem in angleškem jeziku. Po
mnenju uredniškega odbora je bil projekt korektno izpeljan, slovensko zavarovalno
združenje pa je tudi po vsebinski plati tvorno sodelovalo pri njegovi izvedbi.
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Ker je članom uredniškega odbora novembra lani potekel štiriletni mandat, je nadzorni svet v skladu s svojimi pristojnostmi imenoval nove člane odbora
za obdobje 2004–2008.
Publicistika in spletne strani
V okviru publicistične dejavnosti Združenja smo najprej izdali Letno
poročilo 2003/Annual Report for 2003, julija so izšli Finančni izkazi poslovanja bank
v letu 2003/Financial Statements of Banks in Slovenia in 2003, ob srečanju slovenskih bančnikov, ki so lani potekali 12. in 13. novembra v Mariboru, pa smo pripravili Zbornik Dnevi slovenskih bančnikov 2004. Osrednja pozornost na srečanju je
bila namenjena novim okvirom bančnega poslovanja in razvoju lastniške strukture
bank.
Ekstranet, katerega uredniški odbor se v minulem letu ni sestal, je konec
leta 2004 imel 1450 uporabnikov, zaposlenih pri članicah Združenja. Pomembno
je, da pogostost uporabe ekstraneta pri članicah narašča, kot narašča tudi število
uporabnikov. Rekordno število obiskovalcev smo imeli v marcu, in sicer 903. Najbolj obiskane strani na ekstranetu so bile novice, ki so pravzaprav zbirka vseh
objavljenih dokumentov v posameznem mesecu, tako da omogočajo hiter pregled
objavljenih vsebin.
Z oddelkom bančnega poslovanja Banke Slovenije smo na ekstranetu oblikovali novo rubriko, kjer smo objavili veljaven seznam in neuradna prečiščena
besedila sklepov, ki se nanašajo na devizno poslovanje članic.
Na pobudo odbora za harmonizacijo smo na ekstranetu postavili tudi
spletni forum. Ta ponuja različne teme, povezane s harmonizacijo poročil, ki jih
članice pripravljajo za Banko Slovenije, AJPES, v prihodnje pa tudi za ECB.
Naraščalo je tudi število obiskovalcev javnih spletnih strani Združenja
(mesečno povprečje 10.500 obiskovalcev), rekorden obisk pa smo imeli decembra,
ko je 12.700 obiskovalcev pregledalo naslednje najbolj pogosto ažurirane in tudi
obiskane strani:
• mesečni razpisi seminarjev Izobraževalnega centra Združenja,
• sporočila za javnost,
• strani o SITIBID/SITIBOR,
• predstavitvene strani članic ZBS.
Združenje se je v letu 2004 prek svojega spletnega portala javnosti oglasilo sedemkrat.
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Druge dejavnosti in odbori
Projekt SISBON − slovenski informacijski sistem bonitet za fizične osebe
Vse minulo leto smo namenili pripravam na začetek rednega delovanja
sistema SISBON. Tako je bil sistem ves čas brez daljših prekinitev dostopen vsem
pooblaščenim uporabnikom v članicah z namenom, da ga preizkušajo. Konec leta
2004 je bilo v SISBON vključenih 20 bank članic Združenja.
Pripravili smo podroben načrt dela z nalogami za implementacijo sistema
po fazah in vse potrebne podlage: specifikacijo sistema SISBON s pripadajočimi
navodili za uporabnike, operaterje IT in administratorje sistema, navodila za testiranje sistema in prenos podatkov iz članic ter vpogledovanje. Ponovno smo analizirali predlog sistema zajema obstoječih oziroma zgodovinskih podatkov in ga
dopolnili z nekaterimi predlogi članic.
Skladno s sklepi in priporočili zunanje revizijske hiše smo za povečanje
varnosti prenosa podatkov naročili zamenjavo direktnega voda SISBON z optičnim
kablom. Začeli smo izvajati podprojekt načrtovanja neprekinjenega poslovanja
SISBON z analizo tveganj, ki bo hkrati praktični preizkus dokumenta Metodologija analize in upravljanja informacijskih tveganj v bankah, ki so ga pripravili člani
odbora za informatiko. Za potrebe avtomatskega prenosa podatkov smo nabavili
programsko podporo Xcomm, ki omogoča avtomatsko izmenjavo podatkov med
članicami, in jo testno namestili in preizkusili v PBS ter hkrati testirali SISBON INT,
sistem za avtomatsko pripravo podatkov v članicah.
Nadaljevali smo pripravo dokumenta Strategija in politika uvajanja in izvajanja SISBON ter ga obravnavali in uskladili na odboru za poslovanje s prebivalstvom. Projekt SISBON smo predstavili na posvetu o poslovanju s prebivalstvom.
Sestali smo se s predstavniki lizinških podjetij, jim predstavili SISBON in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje, ki bo steklo takoj po začetku delovanja sistema.
Sodelovali smo z generalnimi skrbniki in predstavniki informacijske tehnologije v članicah ter zanje izvedli izobraževanje in specializirano delavnico. SISBON smo predstavili tudi v Bančni šoli.
V začetku leta 2004 smo izvedli anketo o pripravljenosti bank na začetek
dela s SISBON. Nadzorni svet Združenja je na podlagi njenih rezultatov potrdil
odločitev, da projekt v letu 2004 vzdržujemo ob minimalnih stroških, in prestavil
rok uvedbe SISBON za šest mesecev, na oktober 2005.
Poravnalni svet pri ZBS
Novembra 2003 so članice Združenja sprejele Akt o ustanovitvi in delu
poravnalnega sveta pri ZBS za zunajsodno reševanje sporov med stranko in
banko. Cilj poravnalnega sveta je sporazumno reševanje sporov med strankami in
bankami oziroma hranilnicami, ki nastanejo zaradi kršitev pogodbenih razmerij,
nespoštovanja splošnih pogojev poslovanja bank ali dobrih poslovnih običajev. Poravnalni svet ni pooblaščen odločati o sporih, ki so posledica nezadovoljstva strank
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s poslovno politiko banke. Na podlagi tega akta je v januarju 2004 z imenovanjem
članov začel delovati poravnalni svet.
Poravnalni svet sestavljajo predstavniki potrošnikov in bank, predsednika pa imenuje Združenje za obdobje petih let. V minulem letu se je sestal 42krat. Predsednica senata je za vsak obravnavni dan oblikovala en poravnalni svet,
na katerem sta bili obravnavani najmanj po dve pritožbi. Pri sestavi sveta je bilo
upoštevano pravilo, da v njem nikoli ne sodeluje predstavnik tiste banke, na katero
se nanaša pritožba. Kot predstavniki potrošnikov so sodelovali tisti, ki jih je imenovala posamezna nevladna organizacija potrošnikov, in sicer Varstvo potrošnikov
Celje, Zavod za varstvo potrošnikov Ljubljana, Združenje potrošnikov Gorenjske
Kranj, Združenje potrošnikov Posavja, Združenje potrošnikov Pomurja, Združenje
potrošnikov Primorske, Združenje potrošnikov Zasavja ter Zveza potrošniških
združenj Slovenije. Zveza potrošnikov Slovenije je sodelovanje odklonila, ker meni,
da poravnalni svet ne deluje po njenih načelih.
Vse odločitve na poravnalnem svetu so bile sprejete soglasno, kar pomeni, da so se z njo strinjali tako predstavnik potrošnikov kot predstavnik banke in
predsednica poravnalnega senata.
Poravnalni svet je v letu 2004 prejel 63 prijav, dokončno rešenih je bilo 53,
preostale so se reševale v začetku leta 2005.
Procesna predpostavka, da poravnalni svet sploh začne obravnavati
pritožbo stranke, je, da se ta najprej obrne na svojo banko in poskuša zadevo rešiti
v internem postopku. Če pa stranka s to rešitvijo ni zadovoljna, se lahko obrne na
poravnalni svet. Zaradi tega razloga je bilo že v predhodnem postopku zavrnjenih
10 zadev.
Cilj poravnalnega sveta je doseči med stranko in banko sporazumno
rešitev pritožbe. Poravnalni svet je tako stranko in banko vsakokrat pozval k sklenitvi sporazuma, vendar je bil sporazum dosežen le trikrat. Iz postopkov, ki jih je
opravil, je ugotovil, da banke nočejo sklepati sporazumov in da pravzaprav želijo,
da v spornih zadevah zavzame stališče poravnalni svet. Tako je od 53 zaključenih
primerov sprejel 38 mnenj o utemeljenosti pritožbe in odločitev s priporočilom,
kako naj banka uredi sporno zadevo. Od teh 38 zadev je bilo 21 rešenih v korist
strank, preostalih 17 pa v korist bank.
Največ pritožb je bilo zaradi naknadnih knjiženj dvigov na bankomatih,
nekaj pritožb je bilo zaradi neizplačanih zneskov na bankomatih, sledile so pritožbe
glede izračunov obresti po posojilih, glede odplačevanja stanovanjskega posojila,
obračunanih obresti na devizne in tolarske depozite, enostranskega spreminjanja
obrestnih mer na depozitih, nepravilnega stanja na TRR, izdaje izbrisnega dovoljenja, ukradenih kartic, nakazila po Western Union in glede izvajanja plačilnega
prometa. V vseh primerih, ko je svet odločil, da je pritožba utemeljena in izdal
priporočilo, kako naj banka uredi sporno razmerje, so morale banke poravnalni
svet tudi obvestiti o rešitvah. Povratno informacijo so dale vse banke in vse, razen
ene, ki je vztrajala pri svojih odločitvah, so tudi sledile priporočilu poravnalnega
sveta.
Vse pritožbe se obravnavajo hitro, kljub temu pa zaradi proceduralnih zahtev postopek traja približno dva meseca.
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Odbor za plačilni promet
Na aprilski seji odbora so bili v ospredju predlog Banke Slovenije za ustanovitev odbora za vključevanje v panevropske plačilne sisteme, to sta konvenciji
ICP in Credeuro, ter pravila delovanja v izrednih okoliščinah. V zvezi s predlaganim
novim odborom s strani Banke Slovenije so bili člani odbora za plačilni promet
enotni, da lahko odbor v obstoječi sestavi v celoti izpolnjuje naloge predlaganega
odbora, hkrati pa bi se tako preprečilo podvajanje nalog in pristojnosti odborov pri
ZBS. Glede pristopa h konvencijama ICP in Credeuro Evropskega plačilnega sveta
pa je odbor sprejel sklep, da pristopa konkretneje ni mogoče opredeliti, dokler
banke ne bodo tehnično usposobljene za implementacijo obeh konvencij.
Druga seja odbora v oktobru je bila v znamenju imenovanja predstavnika
ZBS v Evropski plačilni svet. Poleg tega je bila podana informacija Banke Slovenije
o STEP 2, sprejeta sta bila predloga obrazcev Potrdilo o plačilni sposobnosti in
Izkaz denarnih tokov, ki ju je pripravila delovna skupina, odgovorna za pripravo
predloga za enotni način priprave podatkov o solventnosti pravnih oseb. Odbor
je obravnaval tudi prenehanje pošiljanja podatkov o bruto plačah zaposlenih pri
pravnih osebah AJPES-u s 1. januarjem 2005.
Zadnja seja odbora v letu 2004 je bila v celoti posvečena Evropskemu
plačilnemu svetu, in sicer predstavitvi EPC in njegovega delovanja, možnostim
sodelovanja v delovnih skupinah EPC ter obravnavi konvencij Credeuro in ICP.
Odbor za zakladništvo
Odbor za zakladništvo je predvsem sledil pogojem bančnega poslovanja
ob vstopu v ERM 2, ki se je zgodil v juniju 2004. V nadaljevanju je bila osrednja pozornost usmerjena v prilagajanje instrumentarija monetarne politike načrtovanemu
vstopu v EMU. S svojimi dejavnostmi je odbor pripomogel k jasni opredelitvi monetarnih ciljev in ukrepov v predhodnem obdobju, kar je bistvenega pomena pri
določanju poslovnih politik članic.
Odbor za investicijsko bančništvo
Izkazalo se je, da so banke članice Združenja enakopraven, vendar nekoliko poseben udeleženec transakcij na kapitalskem trgu. Za zastopanje teh njihovih
specifičnih interesov v razmerju do ATVP in Banke Slovenije smo ob problemu
»navideznih poslov«, ki jih je ATVP raziskovala v začetku leta, pa tudi ob spremembah zakonodaje, ki so sledile, ustanovili odbor za investicijsko bančništvo.
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Odbor za informatiko
Odbor za informatiko je izpeljal dva projekta v upravljavskem sistemu za
varovanje podatkov kot enem izmed svojih delovnih področij, katerih rezultat sta
izdelani metodologiji.
Prvi projekt Metodologija načrtovanja neprekinjenega poslovanja in
vzpostavitev rezervnih zmogljivosti je dokument v dveh delih. V prvem delu so
opredeljeni vsi procesi in koraki, ki so potrebni pri izvedbi konkretne rešitve za
načrtovanje neprekinjenega poslovanja s poudarkom na pripravi centrov rezervnih
zmogljivosti. Metodologija je podana skozi priporočila najboljše prakse, ki naj bi
se upoštevala pri načrtovanju. Drugi del dokumenta so priloge. V njih so razširjeni
opisi za posamezna ključna poglavja in ponujeni nekateri modeli, tako da uporabnik dobi čim popolnejšo sliko celotne problematike in tako bolj konsistentno ustvari svojo rešitev. Tabele v prilogah so lahko v pomoč pri pripravi najosnovnejšega
dokumentiranja posameznih faz metodologije.
Banka Slovenije je metodologijo ocenila kot primerno za pripravo konkretnih rešitev v bankah.
Drugi projekt Metodologija analize in upravljanje informacijskih tveganj
v bankah je prav tako sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je obravnavana metodologija za identifikacijo, analizo in upravljanje informacijskih tveganj vključno s
priporočili za posamezne faze. Sestavni del projekta so priloge, kjer so razširjeni
opisi, pojasnila, nekateri primeri ter seznam ranljivosti, groženj in nadzorstev, tako
da uporabnik dobi popolnejšo sliko celotne problematike, kar mu pomaga pri oblikovanju lastne rešitve.
O problematiki prvega projekta smo v okviru Izobraževalnega centra
Združenja pripravili enodnevni seminar, ki je bil kakovostno izpeljan in dobro
obiskan. V prihodnje bomo morali pritegniti širši krog udeležencev s poslovnih
področij in predvsem vodilnih delavcev v bankah. V okviru izobraževalnih akcij
smo pripravili predstavitve konkretnih pristopov in tehnologij za neprekinjeno
poslovanje in vzpostavitev rezervnih zmogljivosti, in sicer so se predstavili HP
Slovenija, Marand s tehnološkimi rešitvami SUN in IBM Slovenija.
K sodelovanju smo pritegnili tudi Davčno upravo Republike Slovenije, ki je
predstavila možnosti uporabe svojih rešitev, hkrati pa pokazala odprtost za morebitno sodelovanje pri skupnih projektih z bankami.
Postavili smo strokovni okvir za izdelavo projekta elektronsko arhiviranje.
Po zastavljenem načrtu bomo projekt, ki zajema kompleksno področje, končali v
letu 2005.
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Odbor za dokumentarne bančne posle
Odbor pri svojem strokovnem delu prek članstva povezuje 15 poslovnih
bank, ki direktno opravljajo posle s tujino.
Predstavnik odbora se je udeležil dveh sestankov bančne komisije MTZ,
kjer se pripravlja revizija Enotnih pravil in običajev za dokumentarni akreditiv. Odbor je bil seznanjen z globalnimi zadevami in trendi na področju dokumentarnih
bančnih poslov.
Obravnavana so bila tudi aktualna vprašanja s področja akreditivov, garancij in drugih poslovnih zadev ter dogovorjena poenotena stališča do nekaterih
spornih strokovnih vprašanj.
Najpomembnejše zadeve, s katerimi se je ukvarjal odbor, so:
• šesta revizija Enotnih pravil in običajev za dokumentarne akreditive EPODA,
pri kateri je odbor dejavno sodeloval, pripravljal mnenja in komentarje na prve
osnutke revidiranih EPODA in jih pošiljal v Pariz na sedež MTZ. Doslej je bilo
obdelanih 27 členov;
• prevozni pogoji, ki so jih nekateri mednarodni pomorski prevozniki začeli
pisati na lice ladijskega tovornega lista (B/L). Mednarodna bančna skupnost močno nasprotuje tej nastajajoči praksi, zato je MTZ ob pomoči nacionalnih odborov objavila uradno mnenje in nasprotovanje objavljanju
prevoznih pogojev in določil na licu B/L. S tem v zvezi sta ODBP in slovenski nacionalni odbor MTZ organizirala sestanek predstavnikov bank in
ladijskih agentov;
• promocija Enotnih pravil za garancije na poziv (brošura MTZ 458);
• članstvo v biroju za spremljanje in preprečevanje mednarodnih goljufij. Odbor
je redno preventivno obravnaval nove primere goljufij, ki mu jih sporoča FIB
(Financial Investigation Bureau);
• seminarji za gospodarstvo v okviru nacionalnega odbora za Slovenijo s poudarkom na praktičnih izkušnjah, na katerih so predavali slovenski bančniki člani
ODBP.
Maja je bil s pomočjo ODBP organiziran dobro obiskan seminar Bančni
plačilni in zavarovalni instrumenti, namenjen gospodarskim subjektom. Izvajalci
so bili strokovnjaki iz slovenskih bank. Predlagan je bil tudi seminar o obliki in vsebini prevoznih dokumentov, ki naj bi ga za podjetja in banke organizirali slovenski
prevozniki.
Novembra je nadzorni svet Združenja potrdil spremenjeno sestavo odbora in mu podaljšal mandat za novo obdobje.
Slovenska skupina SWIFT
Slovenska skupina SWIFT je delovala v dveh skupinah, Member (v nadaljevanju SMGS) in User (v nadaljevanju SUGS). Prva se je ukvarjala predvsem
s strateškimi vprašanji, druga pa je reševala tekoče operativne zadeve uporabe
najbolj razširjene bančne telekomunikacijske infrastrukture na svetu. Oba predsednika skupin sta se udeleževala tudi rednih sestankov SWIFT, in sicer predsednik
SMGS regionalnih sestankov na Dunaju, predsednik SUGS pa dveh sestankov evro31

pskih skupin SWIFT (European S.W.I.F.T. Alliance), oba pa sta se udeležila konference SIBOS’04 v Atlanti, ki je potekala od 10. do 15. oktobra.
Po uspešno izpeljani migraciji na SWIFTNet, ki je bila v Sloveniji zaključena
marca 2004 (od takrat nobena slovenska banka za vstop v omrežje SWIFT ne uporablja več starega X.25 protokola), se je slovenska skupina SWIFT lotila dela na
naslednjih področjih:
• uvajanje novih standardov za zagotavljanje višje stopnje STP,
• uvajanje novih storitev SWIFT v slovenski bančni prostor,
• uvajanje novosti na zahtevo SWIFT.
Nadaljevali smo dejavnosti, da se Slovenija čim prej pridruži skupini držav,
ki v sodelovanju s SWIFT zagotavljajo visoke standarde STP (Straight Through
Processing). To se je zgodilo 12. junija 2004. Zagotavljanje visoke stopnje STP je
bilo izvedeno tako, da so vse slovenske banke pri pošiljanju sporočil MT103+ uvedle dodatne standarde, ki jih preverja SWIFT. Pri tem gre za naslavljanje končnih
prejemnikov sporočil SWIFT s standardom IBAN.
Vloga slovenske skupine SWIFT pri uvajanju omenjenega standarda je bila
predvsem v posredovanju informacij bankam in preverjanju pripravljenosti bank
na njegovo uvedbo. Pri tem smo bili uspešni, saj ob uvedbi standarda pri nobeni
banki ni prišlo do zastojev pri opravljanju plačilnega prometa, standard pa je bil
kasneje tudi podlaga za uspešno vključitev vseh slovenskih bank v STEP 2.
Ob zaključku migracije na SWIFTNet je bila v vseh slovenskih bankah
vzpostavljena infrastruktura, ki omogoča uvajanje novih storitev SWIFT (SWIFTNetInterAct, SWIFTNetFileAct in SWIFTNetBrowse). Vloga slovenske skupine SWIFT
pri tem je bila predvsem v posredovanju informacij bankam, tako o možnostih
uporabe kot o načinu implementacije. Pomembno pri tem je dejstvo, da so banke,
ko se je Banka Slovenije vključila v sistema TARGET in STEP 2, nove storitve SWIFT
(SWIFTNetInterAct, SWIFTNetFileAct in SWIFTNetBrowse) že uporabljale. Informativno smo obravnavali tudi nov način avtentifikacije, ki ga pripravlja SWIFT.
Mednarodne dejavnosti
Na prvem mestu je treba povedati, da smo lani postali redni člani Evropske bančne federacije in Evropskega plačilnega sveta.
Evropska bančna federacija je zgled lobiranja na evropski ravni. V njenih
odborih se obravnavajo vse pomembne evropske gospodarske teme in zakonodaja
s področja bančnih in finančnih storitev (v fazi priprave in fazi izvajanja).
Delovanje Evropskega plačilnega sveta je omejeno na plačilni promet.
Njegovo poslanstvo je vzpostaviti enoten evropski plačilni prostor. Nastal je na
pobudo 42 največjih evropskih bank in treh evropskih združenj kreditnih ustanov
(banke, hranilnice, zadružne banke). Svet uživa podporo ECB in Evropske komisije,
ki se zavedata, da je le v sodelovanju z bančno industrijo možno uresničiti zastavljene cilje.
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V okviru izobraževalne dejavnosti Združenja smo soorganizirali več mednarodnih prireditev. Tako smo marca z Banko Slovenije soorganizirali in sofinancirali
mednarodno strokovno konferenco E-commerce, ki je potekala v Ljubljani.
Z varšavskim bančnim institutom in ATTF smo lani prvič sodelovali kot
koordinatorji dela slovenske ekipe bančnikov pri programu usposabljanja na daljavo: EuroBankRisk Game. Program je potekal v obliki simulacije upravljanja banke,
namenjen pa je bil usposabljanju mladih bančnikov.
Lani smo tudi še imeli možnost izkoristiti finančne ugodnosti izobraževanja
prek našega luksemburškega partnerja Financial Technology Transfer Agency.
Slovenski bančniki so se udeležili dveh programov v Luksemburgu: Fund Industry
in Risk Management (priprava na izpit FRM), v Sloveniji pa smo organizirali: Microfirm Balance Sheet Analysis, Private Banking – Fund Industry II in A/L Management.
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Pristojni na ZBS konec leta 2004:
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
Bančni vestnik in publicistika
Emil Lah, vodja publicistične dejavnosti
Aleksandra Žibrat, urednica posebnih publikacij in interneta
Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra
Irena Lavrič, strokovna sodelavka, tajništvo
Vlasta Turel, višja strokovna sodelavka
Mateja Lah, strokovna sodelavka
Mojca Novak, organizatorka
Bojan Butolen, organizator
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