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MAKROEKONOMSKI OKVIR IN MONETARNA POLITIKA
SLOVENIJE
1.
Gospodarska rast, merjena z rastjo BDP, je bila v Sloveniji leta 2003 manjša
kot leto prej, in sicer le 2,3-odstotna. Glavni nosilec te rasti je bilo veliko domače
povpraševanje na trgu blaga in storitev. Čeprav pod povprečnimi stopnjami rasti
BDP v zadnjem desetletju, je navedena stopnja v primerjavi s sosednjimi
gospodarstvi razmeroma ugodna. Kljub temu se je gibanje zmanjševanja
brezposelnosti ustavilo.
Pomemben dosežek v preteklem letu je znižanje letne inflacijske stopnje s
7,2% v letu 2002 na 4,6% v letu 2003. Gibanje zniževanja inflacije se nadaljuje,
vendar je višina inflacije odvisna predvsem od prihodnjih gibanj cen nafte na
svetovnem trgu.
Tekoči račun plačilne bilance je še naprej uravnotežen, na kapitalskem
računu pa v letu 2003 ni bilo tako velikih pritokov plačil od NTI kakor v letu 2002.
Javni dolg sicer postopno narašča, vendar je še vedno brez dvoma v mejah
maastrichtskih kriterijev. Proračunski primanjkljaj je v letu 2003 dosegel 1,4% BDP.
Vir: UMAR, Pomladansko poročilo 2004

2.
Umirjanje rasti cen je seveda povratno vplivalo na denarno politiko
centralne banke. V letu 2003 so se učinki odprave obvezne revalorizacije oziroma
indeksacije in ponovnega uvajanja obrestnega nominalizma pokazali v vsej strukturi
bančne ponudbe. Uravnotežena plačilna bilanca - zlasti na kapitalskem računu - je
ublažila težave sterilizacije likvidnostnih presežkov na denarnem trgu. M3 je tako
naraščal z 12-odstotno letno stopnjo, kar je ugodno glede na izkušnje preteklih let.
Značilno za celotni denarni trg je upadanje obrestnih mer, kar je omogočila
odprava obvezne revalorizacije, pa tudi konkurenčni pritisk na denarnem trgu.
Občasno smo se na tem trgu srečali tudi z realno negativnimi obrestnimi merami.
Obrestne mere na depozite so se znižale različno, odvisno od ročnosti pri srednjih in
dolgoročnih depozitih za 4,8 do 5,2 odstotne točke, pri kratkoročnih pa mnogo manj.
Zaradi padca obrestnih mer v letu 2003 zaznavamo manjšo rast klasičnih
bančnih depozitov in selitev sredstev v druge, tudi nebančne varčevalne produkte
(vzajemni, investicijski skladi).
Vir: Letno poročilo Banke Slovenije 2003
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SLOVENSKI BANČNI SEKTOR V LETU 2003
V letu 2003 je v Sloveniji poslovalo 20 bank, dve hranilnici in več kot 50
zadružnih bank. Te so povezane v zvezo zadružnih bank, ki je članica Združenja bank
Slovenije.
Ob koncu leta 2003 so banke obvladovale 98,7% bančnega trga, merjeno z
bilančno vsoto. Hranilnici sta imeli 0,4-odstotni tržni delež.
V lastništvu slovenskih kreditnih ustanov so bili nerezidenti udeleženi s
33,7%, vlada Republike Slovenije z 19,6% in domači zasebni lastniki s 46,7%,
merjeno s kapitalom.
Lastniška struktura slovenskega bančnega sektorja
(% v lastniškem kapitalu)
Tuje osebe
Država v ožjem smislu
Ostale domače osebe

31. 12. 2002 31. 12. 2003
32,5
33,7
20,3
19,6
47,2
46,7

Vir: Banka Slovenije

V letu 2003 ugotavljamo zmerno rast bančnih naložb, pri čemer so naložbe v
realnem sektorju naraščale nekoliko hitreje od naložb v državnem sektorju.
Za preteklo leto je značilen tudi razmeroma hiter padec obrestnih mer, in
sicer tako kreditnih kot depozitnih. Posledica takega gibanja obrestnih mer je
znižanje obrestnih marž pri bankah.
Kljub temu so banke v letu 2003 dosegle 48,1 mrd tolarjev dobička pred
obdavčitvijo, kar je najbolje v zadnjih letih. Treba pa je vedeti, da tak rezultat ni le
posledica uspešnega poslovanja bank v letu 2003, temveč tudi učinka sprememb
slovenskih računovodskih standardov. Operativni stroški slovenskega bančnega
poslovanja so v letu 2003 ostali na enaki ravni kot v letu 2002.
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Prikaz poslovnega izida slovenskega bančnega sektorja je razviden iz
tabele:
Izkaz poslovnega izida slovenskega bančnega sektorja
(v mio SIT)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obrestni prihodki
Obrestni odhodki
Neto obresti
Neto ostalo
- neto opravnine (provizije)
- neto finančni posli
- ostalo1
Bruto prihodki (3+4)
Splošni upravni stroški
- stroški dela
Neto prihodki (5-6)
Neto rezervacije
Dobiček pred obdavčitvijo (7-8)2
Davek
Dobiček po obdavčitvi (9-10)

31. 12. 2002 31. 12. 2003
344.145
331.121
200.739
185.443
143.407
145.678
61.400
61.389
53.962
54.907
21.205
19.490
(13.767)
(13.008)
204.806
207.067
114.339
121.299
66.169
72.015
90.467
85.768
(44.450)
(38.006)
46.017
47.762
16.516
16.418
29.501
31.345

1) Drugi poslovni prihodki + Izredni prihodki - Amortizacija - Drugi poslovni odhodki - Izredni odhodki
2) Podatek za leto 2002 je zmanjšan za izgubo, ki je znašala 3.814 mio SIT, za leto 2003 pa 1.548 mio SIT.

V strukturiranosti trga ni bilo sprememb razen te, da se je Abanka Vipa, ki je
nastala z združitvijo Abanke in Banke Vipa, uvrstila na tretje mesto z 8,6-odstotnim
tržnim deležem. Sicer je razporeditev tržnih deležev naslednja:
Tržni delež
(v %)
Banka
Nova Ljubljanska banka
Nova Kreditna banka Maribor
Abanka Vipa
SKB Banka
Banka Koper
Banka Celje
Gorenjska banka
Skupaj največjih 7 bank
Vse banke skupaj

31. 12. 2002 31. 12. 2003
35,5
33,6
11,4
10,8
8,5
8,6
7,9
7,8
6,0
6,4
6,2
6,1
5,0
4,9
80,6
78,2
100,0
100,0

Vir: Banka Slovenije
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Uspešnost poslovanja slovenskih bank je razvidna tudi iz izbora kazalcev
(v %)
31. 12. 2002 31. 12. 2003
I. Kapitalska ustreznost
1. Kapital / Tehtana tvegana aktiva
11,53
11,90
2. Temeljni kapital / Tehtana tvegana aktiva
9,76
9,95
II. Kvaliteta aktive
1. Popravki vrednosti /
Dvomljive in nedonosne bilančne terjatve
34,96
38,00
2. Dvomljive in nedonosne bilančne terjatve /
Bruto aktiva
13,64
13,33
III. Donosnost
1. Neto obresti / Povprečna bruto obrestonosna
aktiva - neto obrestna marža
3,23
3,69
2. Bruto dobiček na aktivo
1,00
1,11
3. Bruto dobiček na kapital
12,45
13,30
4. Neto odpisi, popravki in rezervacije /
Neto dohodek
44,31
49,13
IV. Likvidnost
1. Povprečna likvidna sredstva /
Povprečni vpogledni viri sredstev
21,95
29,95
2. Povprečni vpogledni viri sredstev /
Povprečna skupaj pasiva brez kapitala
25,13
26,19
V. Stroški poslovanja
1. Stroški dela / Povprečna skupaj aktiva
1,51
1,60
2. Neto neobrestni prihodki / Operativni stroški
58,15
60,47
Vir: Banka Slovenije

Kapital bank, izračunan po sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic,
je znašal 364,3 mrd tolarjev. Tehtana tvegana aktiva je znašala 3.195,4 mrd tolarjev.
Iz obojega izhaja, da je količnik kapitalske ustreznosti bančnega sistema znašal
11,5%, kar pomeni rahlo znižanje (0,4 odstotne točke glede na konec leta 2002). Med
vsemi bankami ena ni dosegla predpisanega količnika 8% in zoper njo so bili uvedeni
ukrepi centralne banke.
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Spremembe v bilanci stanja slovenskega bančnega sistema pojasnjuje
naslednja tabela.
Bilanca stanja slovenskega bančnega sektorja
(v mio SIT)
Denar v blagajni in stanje na računih 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 prevred. popravek kapitala
- posebni prevred. popravek kapitala
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
SKUPAJ OBVEZNOSTI
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
Bilančna vsota - letno povprečje
Število bank1
Število zaposlenih konec leta2

31. 12. 2002 31. 12. 2003
143.311
141.493
381.208
345.170
2.182.147
2.538.083
1.315.586
231.553
56.671
12.055
26.928
109.907
1.204
0
60.714
35.354
4.556.637
587.518
3.149.394
176.483
49.701
55.969
75.368
16.252
68.403
75.013
40.621
194.315
63.510
43.293
20.218
(17.147)
21.238
4.556.637
3.038.442

1.486.416
233.265
70.563
9.947
30.761
106.346
1.478
140
58.901
34.897
5.057.459
841.230
3.294.452
216.366
40.287
52.883
77.721
23.580
95.891
82.125
45.770
210.303
68.846
42.192
26.654
(11.168)
19.173
5.057.459
3.504.124

4.146.396
20
11.543

4.778.512
20
11.397

1) Izračunana kot povprečje stanj konec meseca.
2) Od tega ena podružnica tuje banke
Vir: Letno poročilo Banke Slovenije 2003
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SEZNAM ČLANIC ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE KONEC LETA 2003
ABANKA VIPA d.d.
Slovenska 58, 1517 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/47 18 100
Faks: +386 01/23 02 445
info@abanka.si
http://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
http://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
http://www.ba-ca.si

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

HYPO ALPE - ADRIA - BANK d.d.
Trg Osvobodilne fronte 12,
1000 LJUBLJANA
Tel.:+386 01/ 30 04 400
Faks:+386 01/ 30 04 401
info@hypo.si
http://www.hypo-alpe-adria.si

BANKA KOPER d.d., KOPER
Pristaniška 14, 6502 KOPER
Tel.: +386 05/66 61 100
Faks: +386 05/66 62 001
info@banka-koper.si
http://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
http://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
http://www.banka-zasavje.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
http://www.sparkasse.si
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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
http://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
http://www.nkbm.si

SLOVENSKA
INVESTICIJSKA BANKA d.d.,
LJUBLJANA
Čopova 38, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/24 20 306
Faks: +386 01/24 20 520
info@sib.si
http://www.sib.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
http://www.nlb.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
http://www.sid.si

POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.
Vita Kraigherja 5, 2000 MARIBOR
Tel.: +386 02/ 22 88 202
Faks: +386 02/ 22 88 203
info@pbs.si
http://www.pbs.si

SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA
BANKA d.d., LJUBLJANA
Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/47 27 100
Faks: +386 01/47 27 405
info@szkbanka.si
http://www.szkbanka.si

PROBANKA d.d.
Gosposka ulica 23, 2000 MARIBOR
Tel.: +386 02/25 20 500
Faks: +386 02/25 24 817
info@probanka.si
http://www.probanka.si

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

ZVEZA HRANILNO KREDITNIH
SLUŽB SLOVENIJE p.o., LJUBLJANA
Miklošičeva 4, 1000 LJUBLJANA
Tel.:+386 01/25 19 404
Faks:+386 01/25 24 203
info.zveza@z-hks.si
http://www.z-hks.si
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DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA BANK SLOVENIJE V LETU 2003
Leto 2003 je bilo za Združenje bank Slovenije (ZBS) zelo intenzivno.
Osrednja področja našega delovanja v minulem letu so bila:
•priprave na Basel II v okviru posebnega odbora, ki mu je k sodelovanju
uspelo pritegniti domače in tuje strokovnjake. V prihodnje bi si ob tej temi želeli
večjega sodelovanja ministrstva za finance, saj bodo pravila Basel II bistveno
spremenila odnos do bančnih tveganj, s tem pa tudi instrumentarij obvladovanja teh
tveganj in politiko obvladovanja rezervacij za pokrivanje potencialnih izgub iz tega
naslova;
•spremembe slovenskih računovodskih standardov sledijo mednarodnim
(verjetno prepočasi), v pričakovanju uveljavitve novih MRS (decembra 2003) in
Basla II (sredi leta 2004) ter novih pravil poročanja za sistem ESCB (v drugi polovici
leta 2004), kar je seveda povezano z vnovičnimi spremembami kontnega okvira
bank;
•na davčnem področju smo največ pozornosti namenjali davčni reformi novi dohodnini in novemu davku na dohodek pravnih oseb;
•na področju plačilnega prometa je bilo osrednje dogajanje uvedba TRR za
prebivalstvo (rok 1. 7. 2003), pa tudi dokončanje plačilnih shem za posebno
položnico in nakaznico ter direktni debet in kredit;
•v mednarodnem prostoru smo v zvezi s spremembami plačilnega
prometa v EU navezali stik z EPC in EBA, kar nam je omogočilo oblikovati izhodišča
za organizirano vključitev v nove mednarodne sisteme;
•v poslovanje denarnega trga nismo uvajali sprememb, pač pa smo
izpopolnili kotiranje medbančnih obrestnih mer, tako da smo lahko SMOM
preimenovali v SITIBOR in SITIBID;
•pomemben trud smo vložili v priprave na začetek pogajanj o novi
kolektivni pogodbi, ki so se začela jeseni 2003 in za katera predvidevamo, da se bodo
končala spomladi 2004;
•ob koncu leta 2003 smo pripravili vse potrebno za začetek dela
poravnalnega sveta, ki je za zdaj edini organ za izvensodno reševanje potrošniških
sporov v domačem bančništvu;
•na področju informatike bo prvi projekt center rezervnih zmogljivosti, ki
bo z metodološkega vidika zaključen spomladi 2004, obdelava operativnih tveganj
pa bo stekla v nadaljevanju leta 2004;
•v letu 2003 je bilo tudi nekaj sprememb v članstvu. Sprejeli smo novo
članico, ki ima v Sloveniji svojo poslovno enoto (Kärntner Sparkasse), zaradi
statusnih sprememb pa bomo izgubili SIB banko d.d. in Zvezo HKS p.o., ki se
pridružuje Slovenski zadružni kmetijski banki d.d.
Naj tudi omenimo, da smo od Nove Ljubljanske banke d.d. odkupili
preostale štiri pisarne v naši etaži na Šubičevi ulici 2 v Ljubljani, kar nam omogoča,
da smo vsi delavci Združenja na eni lokaciji.
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RAČUNOVODSKO - FINANČNA SVETOVALNA DEJAVNOST
Odbor za računovodstvo
Pri dejavnostih na računovodsko-finančnem področju je imel pomembno
vlogo odbor za računovodstvo Združenja. Obravnaval in odgovoril je na številna
vprašanja bank, pri čemer njegovi odgovori služijo članicam kot primeri dobre
računovodske prakse. S svojimi pripombami je sodeloval tudi pri dopolnitvi
kontnega okvira za banke.
V sodelovanju z Izobraževalnim centrom ZBS je v januarju 2004 pripravil
letni posvet računovodij v bankah. Glavne teme posveta so bile spremembe, ki jih v
poslovno poročanje slovenskih bank prinašajo mednarodni računovodski standardi
(MRS). Posebno pozornost smo namenili standardoma MRS 32 in MRS 39 ter tistim,
ki se nanašajo na način izkazovanja gospodarskih kategorij v bilancah bank. V okviru
odbora za računovodstvo se je v letu 2003 oblikovala tudi posebna skupina za MRS,
ki bo skrbela za reševanje problemov, ki se bodo v bankah pojavljali pri izdelavi
letnega poročila v skladu z MRS. Po vstopu Slovenije v EU bodo namreč družbe, ki
kotirajo na borzi, z letom 2005 dolžne poročati v skladu z MRS. Uvedba MRS bo ne
nazadnje vplivala tudi na informacijsko podporo bank, ki je bila doslej prilagojena
poročanju glede na slovenske računovodske standarde. Zato je odbor skupaj z
zunanjim podjetjem pripravil predstavitev podpornih orodij za vključitev
mednarodnih računovodskih standardov v računovodstvo bank.
V okviru odbora za računovodstvo sta v letu 2003 delovali še:
•skupina za davke, ki je odgovorila na mnoga vprašanja bank s področja
davka na dodano vrednost (DDV). Skupina je glede na spremembo zakonodaje
pripravila prenovo stališč v zvezi z izvajanjem zakona o davku na dodano vrednost.
Sodelovala je pri pripravi pripomb na osnutek zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb in na osnutek zakona o dohodnini. Glavne težave, ki izhajajo iz teh dveh
osnutkov zakonov, so povezane z obdavčitvijo obresti po zakonu o dohodnini na eni
strani in obdavčitvijo rezervacij ter prevrednotovalnih odhodkov po zakonu o davku
od dohodkov pravnih oseb na drugi strani.
•skupina za računovodsko tehnologijo, ki je predlagala nekaj rešitev
knjiženj poslovnih dogodkov v bankah. Nadaljevala je pripravo sprememb in
dopolnitev Priročnika za knjiženje poslovnih dogodkov v bankah glede na
spremembo SRS.
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Odbor za Basel II
Odbor za Basel II je bil ustanovljen v letu 2003. Delo je potekalo v treh
skupinah: rating sistemi, priprava SiQIS1 in operativna tveganja. Odbor je člane
skupin seznanjal z dogajanji v zvezi z Baslom II in dosedanja spoznanja predstavil
tudi na 9. strokovnem posvetovanju o bančništvu Priprave slovenskih bank na
Basel II.
Odbor je dal pobudo ministrstvu za gospodarstvo za spremembo zakona o
gospodarskih družbah (ZGD), s katero bi bankam omogočili dostop do razprtih
bilanc podjetij. Dosedanje spremembe ZGD namreč ne omogočajo (tudi za plačilo)
dostopa do potrebnih bilančnih podatkov brez predhodnega pisnega soglasja
komitentov.
Na odboru je bil predstavljen tudi pomen dinamičnih rezervacij in možnost
njihove uveljavitve v Sloveniji, pri čemer je dejavno sodeloval z Banko Slovenije.
Prvi dve skupini sta izbrali kazalnike za pripravo bonitetnega sistema
podjetij. Kazalniki so bili preverjeni na podatkih več kot 36.000 slovenskih podjetij za
leti 2001 in 2002. Rezultate smo primerjali še s preizkusom po Moody`s
metodologiji. Odbor je metodologijo potrdil in ugotovil, da so pridobljeni rezultati
dobra podlaga za nadaljnji razvoj slovenskega modela in da se lahko uporabijo tudi
pri izdelavi študije SiQIS1, ki jo bo Banka Slovenije na podlagi pridobljenih podatkov
bank dokončala predvidoma v letu 2004. Študija bo dobro izhodišče za nadaljnje
delo odbora in odločanje bank o izbiri pristopov k Baslu II.
Skupina za operativna tveganja je pripravljala podlago za pokrivanje
operativnega tveganja v študiji SiQIS1 in sproti obveščala banke o tujih izkušnjah na
področju operativnih tveganj ter pristopa k Baslu II.
Odbor za harmonizacijo poročanja
V letu 2002 je bil pri Združenju v sodelovanju z Banko Slovenije ustanovljen
odbor za harmonizacijo poročanja Evropski centralni banki (ECB). Glavna naloga
odbora je analiza sedanjega poročanja bank BS in bodočega poročanja ECB, namen
teh analiz pa je uveljavitev novega načina poročanja v poslovnem okolju slovenskih
bank. Tako so na eni od sej odbora predstavniki Banke Slovenije predstavili gradivo o
poročanju ECB o obrestnih merah. Ker bodo slovenske banke zelo obremenjene z
zahtevami ECB, je Združenje dalo Banki Slovenije pobudo za odpravo 19 poročil, ki
jih banke sicer pripravljajo tudi za potrebe drugih ustanov, kot sta AJPES in DURS.
V decembru 2003 smo bankam posredovali osnutek prenovljenega
kontnega okvira, h kateremu sodi tudi nov osnutek šifrantov. Ta bo moral podpirati
trimestni kontni okvir, ki ga bodo banke uporabljale za pridobivanje podatkov za
potrebe poročanja ECB, BS in tudi za potrebe notranjega poročanja.
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Odbor za notranjo revizijo
Predstavniki odbora so obravnavali letni načrt dela odbora in določili
operativne nosilce posameznih nalog. Delo odbora je potekalo v obliki delavnic.
Tema prve delavnice je bil »Teammate«, na njej pa je zunanja revizorska družba
predstavila orodje za spremljanje revizorjevega dela. Naslednji sta bili delavnica o
pregledih zunanjih nadzornikov v petih bankah in delavnica o revidiranju davkov v
bankah: davka od dobička pravnih oseb, posebnega davka na bilančno vsoto bank in
hranilnic ter davka na dodano vrednost.
Pripravili smo tudi posvet za notranje revizorje, na katerem je bil z različnih
vidikov obravnavan položaj notranjih revizorjev v bankah - s posebnim poudarkom
na razhajanjih med pričakovanji, s katerimi se nanje obračajo njihove
uprave/nadzorni organi, in pričakovanji zunanjih nadzornikov.
PRAVNI POSLI
Odbor za pravna vprašanja, odbor za KPDb, komisija za razlago KPDb in
razsodišče pri ZBS
Na področju pravnih poslov, v okviru katerega delujejo odbor za pravna
vprašanja, odbor za KPDb, komisija za razlago KPDb in razsodišče pri Združenju
bank Slovenije ter posamezne delovne skupine, je bila v letu 2003 med
najpomembnejšimi zadevami zagotovo priprava predloga nove kolektivne pogodbe
dejavnosti. Konec septembra je bil predlog z obrazložitvijo kot ponudba za sklenitev
nove pogodbe posredovan obema reprezentativnima sindikatoma v dejavnosti
skupaj z odpovedjo dosedanje pogodbe (odpoved je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 97/03). Pogajanja s Sindikatom delavcev bank in hranilnic Slovenije in
Sindikatom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana so se začela novembra.
Med pomembnejše dejavnosti sodijo tudi sodelovanje pri pripravi Navodila
o unovčevanju menic pri bankah, Splošnih poslovnih pogojev bank in Akta o
ustanovitvi in delu poravnalnega sveta pri ZBS za izvensodno reševanje sporov med
stranko in banko.
V sodelovanju z ministrstvom za pravosodje in Banko Slovenije je bila
obravnavana problematika vrstnega reda plačil po sklepih o izvršbi in sklepih o
prisilni izterjavi, kadar gre za primarno ali sekundarno banko, članicam je bilo
posredovano ustrezno priporočilo za ravnanje v konkretnih primerih.
Ob navedenem je bila v okviru pravnih poslov organizirana okrogla miza o
predlogu Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb,
pripravljena so bila stališča do zahteve za oceno ustavnosti 29. člena ZBan, ki jo je
vložila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ne nazadnje pa so bili izpeljani tudi
postopki za registracijo znamke SISBON.
Področje pravnih poslov je dejavno sodelovalo z drugimi področji Združenja
in se vključevalo v razreševanje posameznih zadev. Sem sodita na primer priprava in
sprejetje nekaterih medbančnih dogovorov oziroma sprememb obstoječih
dogovorov.
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Sodelovali smo pri pripravi stališč in pripomb v zvezi s pobudo za
dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah, pobudo za spremembo Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje, pobudo za spremembo predloga
sprememb Zakona o trgu vrednostnih papirjev in predloga sprememb Zakona o
prevzemih, pripravili pa smo tudi pripombe in stališča k predlogu sprememb
Zakona o plačilnem prometu.
Na področju preprečevanja pranja denarja smo se opredelili do zahteve
Banke Slovenije, da banke opravljajo nadzor pogodbenih menjalnic tudi na področju
preprečevanja pranja denarja, ter do vprašanja odpiranja računov neformalnim
skupinam.
Izpeljani so bili pravnoformalni postopki, ki so bili potrebni za sklic in
izvedbo skupščine Združenja ter za vpis potrebnih sprememb v sodni register.
Področje pravnih poslov je prav tako skrbelo za sklic rednih in dopisnih sej
nadzornega sveta Združenja. Skupaj z Izobraževalnim centrom Združenja pa je v
januarju 2003 organiziralo Posvet pravnikov.
POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM
Odbor za poslovanje s prebivalstvom
Na področju poslovanja s prebivalstvom so bile v letu 2003 opravljene
številne naloge, ki so zahtevale intenzivno sodelovanje z zunanjimi ustanovami;
predvsem z Banko Slovenije, ministrstvom za finance in ne nazadnje tudi Evropskim
bančnim združenjem, s katerim smo sodelovali pri pripravi gradiva o bančnih ropih
in goljufijah.
V letu 2003 je bila opravljena tudi obsežna raziskava o ugledu bank, rezultati
pa so bili kot povratna informacija posredovani bankam.
Ob svetovnem dnevu varčevanja smo izdali brošuro Kaj vemo o bančnih
poslih in ob tej priložnosti organizirali srečanje bančnikov in medijev. Brošura,
namenjena komitentom bank, na preprost način predstavlja izraze, ki jih
uporabljamo v bančnem poslovanju.
Zahtevno uvajanje novih plačilnih instrumentov se je nadaljevalo tudi v letu
2003, ko so se v treh delih izvajali preizkusi komunikacijskega procesa med
bankami, poslovnimi partnerji in Zbirnim centrom. Preizkušanje je spremljala
delovna skupina, ki se je v ta namen oblikovala znotraj odbora, in odboru
posredovala ugotovitve o uspešnosti opravljenega preizkušanja. Tako so bile
pripravljene formalne podlage za začetek podpisovanja pogodb med bankami in
poslovnimi partnerji.
1. 7. 2003 je začel veljati spremenjen medbančni dogovor o načinu
poslovanja z novimi plačilnimi instrumenti, katerega 49. člen je doživel spremembo
še v novembru 2003. Sprememba se nanaša na strošek izvajanja direktne
obremenitve.
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Splošni poslovni pogoji bank v Republiki Sloveniji so prav tako začeli veljati v
juliju 2003. Pogoje so sprejele vse članice Združenja, kar pomeni velik napredek v
urejanju odnosov med komitenti in bankami. Pogoje smo natisnili v brošuri in jih
skupaj s prevodom v angleški jezik objavili na spletni strani Združenja. Dokument
smo predstavili tudi na tiskovni konferenci.
Dali smo več pobud za nadgraditev nadstandardne jamstvene sheme,
katere mejni jamstveni znesek se je med letom spremenil. O spremembi je bila z
obvestilom obveščena večina poslovalnic bank in hranilnic.
Zaradi prenehanja uporabe TOM se je spremenil način bančnega
obrestovanja potrošniških posojil, posledično pa je prenehal veljati medbančni
dogovor o načinu izračuna anuitete. Združenje je pripravilo nov program za izračun
efektivne obrestne mere.
Posebna delovna skupina za hipotekarno bančništvo je proučila teze
predloga Zakona o hipotekarnem bančništvu in ministrstvu za finance posredovala
svoja stališča do predloga zakona.
V okviru delovne skupine bančni ombudsman je bil ustanovljen poravnalni
svet pri ZBS za izvensodno reševanje sporov med banko in stranko. K aktu, ki ureja
delovanje poravnalnega sveta, so pristopile vse članice Združenja, k sodelovanju pa
smo povabili tudi potrošniške organizacije. Slednje so imenovale svoje predstavnike
v poravnalni svet. S tem je bila izpolnjena tudi zakonska obveznost po 230.a členu
ZBan.
Na letnem posvetu o poslovanju s prebivalstvom smo obravnavali
pričakovane spremembe v bankah, zakonske možnosti za uvajanje novih produktov
v bankah, dileme razvoja hipotekarnega bančništva, produkte varčevanja v
vrednostnih papirjih, evropske direktive na področju elektronskega bančništva,
prevare pri elektronskem bančništvu in razvojne poti kartičnega poslovanja.
Odbor za kartično poslovanje
Dejavnosti v okviru odbora za kartično poslovanje in njegovih delovnih
skupin so bile usmerjene v izdajo Priporočil pravil in pogojev kartičnega poslovanja,
ki so začela veljati s 1. 7. 2003.
Pripravili smo tudi delavnico o uvajanju čipne tehnologije pri kartičnem
poslovanju, na kateri so poleg predstavnikov bank in hranilnic sodelovali tudi
procesni centri. Posvet o kartičnem poslovanju je bil posvečen domači in evropski
zakonodaji na področju kartičnega poslovanja, težnjam pri pojavu zlorab in
varnostnim ukrepom zoper zlorabe kreditnih kartic.
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Odbor za preprečevanje pranja denarja
Dejavnosti odbora za preprečevanje pranja denarja so bile v letu 2003
usmerjene v reševanje vprašanj, povezanih z zahtevo Banke Slovenije, da morajo
banke svoje pogodbene menjalnice nadzorovati tudi z vidika izvajanja zakona o
preprečevanju pranja denarja. Še vedno se namreč pojavljajo dileme glede
opredelitve pojma povezanih transakcij.
Uradu za preprečevanje pranja denarja smo posredovali pripombe na
predlagane spremembe podzakonskih aktov o preprečevanju pranja denarja.
Ponatisnili smo tudi zgibanko o preprečevanju pranja denarja za komitente bank.
Na rednem letnem posvetu so bile obravnavane novosti na mednarodnem
zakonodajnem področju in v domači zakonodaji ter pri nadzoru nad izvajanjem
zakona.
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Izobraževalna dejavnost Združenja je bila usmerjena zlasti v pripravo novih
programov in nadaljevanje dela pri projektu implementacije evropskega bančnega
certifikata v slovenski prostor.
Potreba po oblikovanju novih izobraževalnih programov izvira predvsem iz
pričakovanih sprememb poslovanja slovenskih bank po vključitvi v Evropsko unijo in
kasneje v EMU. Poleg posameznih seminarjev (EU financial framework, Novosti na
področju bančne regulative, Predstavitev pravnega reda EU, Integracija Slovenije v
EU na področju plačilnih sistemov ...) in posvetov je bila to tudi osrednja tema na
Dnevih slovenskih bančnikov. Ob domačih bančnih in finančnih strokovnjakih smo k
sodelovanju povabili tudi predavatelje iz tujine.
Posebno pozornost smo namenili novim baselskim priporočilom. Zahteve,
ki jih Basel II postavlja bankam, so bile predstavljene na 9. strokovnem bančnem
srečanju, ki smo ga organizirali z Zvezo ekonomistov Slovenije. Z namenom
seznanitve širšega kroga bančnikov z omenjeno problematiko smo organizirali dva
programa, in sicer Določanje bonitetnih razredov za potrebe standardiziranega
pristopa bank k Baslu II in Baselski sporazum in operativna tveganja - teorija in
praksa.
V skladu z načrtovanimi dejavnostmi smo razširili ponudbo novih
izobraževalnih programov predvsem na področju mednarodnega in deviznega
poslovanja, investicijskega bančništva, zakladništva in finančne matematike. Glede
na izkazano zanimanje bank in analizo anket udeležencev bomo programe uvrstili
tudi v katalog za leto 2004.
V letu 2003 je bilo največ zanimanja za izobraževanje na področju
poslovanja s prebivalstvom, kjer izstopajo predvsem novi plačilni instrumenti, in
gotovinskega poslovanja. Vse več pozornosti pa banke namenjajo usposabljanju na
področju spremljanja in obvladovanja tveganj, ki so jim izpostavljene pri svojem
poslovanju.
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Posebej smo zadovoljni z izvedbo tako Šole za pripravnike kot Bančne šole.
Za Šolo za pripravnike, ki jo je na začetku leta sicer obiskovalo in uspešno zaključilo
le 13 kandidatov, so banke ob koncu leta 2003 pokazale več zanimanja in za termin
jan./feb. 2004 prijavile 26 udeležencev. Prav tako se je povečalo zanimanje za
Bančno šolo, ki jo letos obiskuje 22 bančnikov.
Poleg zdaj že tradicionalnih posvetov, med katerimi so Posvet zakladnikov,
Posvet pravnikov, Posvet o preprečevanju pranja denarja, Posvet kadrovikov in
izobraževalcev, Posvet notranjih revizorjev v bankah in Posvet računovodij, smo v
Odbor za izobraževanje
Osrednja pozornost je bila namenjena projektu evropskega bančnega
certifikata. Razvojni del projekta je bil zaključen sredi leta, ko je bil dokončno sprejet
standardni izpitni model (SEM) in so bili podpisani potrebni dokumenti za začetek
implementacije certifikata na nacionalni ravni. Imenovana je bila tudi delovna
skupina za implementacijo certifikata EFCB v slovenski bančni prostor. Ta naj bi
pripravila izhodišča za pilotno izvedbo, za katero banke načrtujejo kandidate že v
letu 2004. Odbor je poleg omenjenega razpravljal še o izvedbi posameznih
izobraževalnih programov in potrdil katalog izobraževanja za leto 2004.
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Bančni vestnik
V rednih številkah revije Bančni vestnik so stalni sodelavci veliko pozornosti
namenili izpolnjevanju pogojev za polnopravno članstvo Republike Slovenije v
Evropski uniji. Tako so bili v razpravah posebej predstavljeni nekateri pravni okviri
delovanja Evropske centralne banke, značilnosti monetarne politike v EMU, bančna
tveganja in enotni bančni nadzor v EMU, sodno varstvo v Evropskem sistemu
centralnih bank in vloga nacionalne centralne banke v Evropskem sistemu
centralnih bank. Poleg mednarodno obarvanih tem so avtorji člankov obravnavali
delovanje domačega trga denarja in kapitala, obrestno politiko poslovnih bank,
problem slovenske inflacije, možnosti za oblikovanje slovenske referenčne obrestne
mere, različne variante za nastanek t. i. finančnih stebrov, priprave slovenskih bank
na Basel II, značilnosti lastniške strukture slovenskega finančnega in bančnega
sistema ter druga aktualna vprašanja. V ospredju so bili tudi nekateri pravni vidiki
bančne poslovne prakse, lastninjenje slovenskih zavarovalnic, ekonomska
terminologija, tekoče dejavnosti Združenja bank Slovenije in zgodovina slovenskega
bančništva.
V juliju smo izdali posebno, tematsko zasnovano mednarodno številko
revije z naslovom Financial markets and non-banking financial intermediaries in
transition countries. Pri njenem snovanju je sodelovalo 20 avtorjev, od tega 13 tujih,
in sicer 9 iz tranzicijskih držav (Češke, Slovaške, Madžarske, Poljske, Estonije, Litve,
Latvije in Hrvaške) in 4 predstavniki iz Evropske unije, Evropske centralne banke in
Svetovne banke.
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Avtorji študij so v svojih analizah orisali osnovne značilnosti dogajanja na
finančnih trgih v tranzicijskih državah, delovanje in pomen vzajemnih in
investicijskih skladov ter nakazali razvojne možnosti tranzicijskih ekonomij za
hitrejši gospodarski razvoj na enotnem evropskem trgu. Publikacije je izšla ločeno v
angleškem in slovenskem jeziku.
Publicistika in spletne strani
V okviru publicistične dejavnosti smo v letu 2003 izdali Letno poročilo
Združenja bank Slovenije 2002/Annual Report for 2002, ki smo ga poslali na naslove
tujih bančnih združenj, članicam Evropske bančne federacije (FBE) ter njenim
pridruženim članicam in Finančne izkaze poslovanja bank v letu 2002/Financial
Statements of Banks in Slovenia in 2002 na CD-ROM-u, ki so bili pripravljeni v juliju,
vključujejo pa splošne in pomembnejše poslovne podatke o bankah in hranilnicah,
revidirane bilance stanja ter izkaze poslovnega izida vseh slovenskih bank in
hranilnic za leto 2002. V splošnem delu so objavljeni nekateri kazalci, revidirana
bilanca stanja in izkaz poslovnega izida slovenskega bančnega sektorja za leto 2002.
Spletni portal ekstraneta oz. http://info.zbs-giz.si smo v juniju preselili na
nov spletni strežnik in drugo lokacijo. Portal smo tudi delno tehnično prenovili - tako
je zdaj omogočeno, da 50 obiskovalcev sočasno nemoteno dostopa do želenih strani.
Vsebinsko pa smo ekstranet dopolnjevali glede na dejavnosti Združenja, celoten
pregled dejavnosti, povezanih z objavo v ekstranetu, je razviden iz arhiva novic za
leto 2003. Uporabniki so bili po elektronski pošti redno obveščeni o pomembnejših
dogodkih. Število uporabnikov ekstraneta se je po sprejetju nove članice Kärntner
Sparkasse povečalo, povprečje obiskov portala v letu 2003 pa znaša 600
obiskovalcev na mesec.
Spletne strani Združenja na naslovu http://www.zbs-giz.si/ smo prav tako
preselili na nov strežnik in lokacijo. Največ novosti in sprememb je bilo v rubrikah
Sporočila za javnost, Izobraževalni center in Publicistika, to so tudi strani, ki so bile v
letu 2003 najpogosteje obiskane. Spletne strani o članicah smo ažurirali glede na
podatke, ki smo jih pridobili za objavo na CD-ROM-u o finančnih izkazih poslovanja
bank in hranilnic. Povprečje obiska tega portala je v letu 2003 znašalo 7800
obiskovalcev na mesec.
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OSTALE DEJAVNOSTI
Odbor za plačilni promet
S preimenovanjem odbora v letu 2002 se je njegovo področje dela razširilo
na spremljavo in proučevanje domačega plačilnega prometa in plačilnega prometa s
tujino, na zasledovanje negativnih pojavov v domačem plačilnem prometu in na
spremljavo procesov vključevanja slovenskih bank in hranilnic v evropske plačilne
sisteme.
Odbor je v letu 2003 posebno pozornost namenil obravnavi plačevanja
obveznih dajatev in drugim javnofinančnim prihodkom, problematiki posebnih
položnic za plačilo obveznih dajatev nad 2 milijona tolarjev ter pobudi za
spremembo predpisov na področju izvajanja izvršb. Z vključitvijo Slovenije v
Evropsko unijo je na področju plačilnih sistemov za slovenske banke pomembna
skupna vstopna točka v evropske plačilne sisteme, pri čemer ima dejavno vlogo
predvsem Banka Slovenije. Poleg navedenega so člani odbora obravnavali še bančna
potrdila o izvršenih elektronskih plačilih in prilaganje potrdil o poravnanih davkih k
nalogu za nakazilo fizični osebi nerezidentu na račun v tujini.
Odbor za zakladništvo
Glavno področje dela tega odbora je bila ureditev kotiranja medbančnih
obrestnih mer. Izkušnja s SMOM v letu 2002 je vsaj v začetku obdobja pokazala, da
so banke pri kotiranju dejansko sledile dogajanju na trgu, da pa so se po drugi strani
posli na trgu sklepali po drugačnih obrestnih merah. Te napake poskušata odpraviti
SITIBOR in SITIBID, ki smo ju uvedli sredi julija 2003 in sta zbudila zanimanje med
domačimi finančniki pa tudi v tujini.
Odbor za informatiko
Odbor je v letu 2003 sprejel program dela, ki vključuje naslednja področja:
upravljavski sistem za varovanje informacij, elektronsko poslovanje, izobraževanje
in izmenjava izkušenj, izdelava programske opreme in pridobivanje dostopa do
pomembnih zunanjih informacij. V okviru prve točke je predlagal začetek del na dveh
področjih: operativna informacijska tveganja in center rezervnih zmogljivosti.
Delovni skupini, ki delujeta v okviru odbora, sta najprej pripravili oporne
točke vsebinske podlage za izdelavo metodologije. Te bodo služile za nadaljnje
dejavnosti, katerih cilj je izdelati krovno metodologijo, ki bo enotna in jo bodo banke
lahko uporabile kot izhodišče v konkretnih rešitvah v svojem specifičnem okolju. V
načrtu so predvidene konkretne faze, osnovne faze pa so naslednje: analiza,
priprava in izdelava, testiranje, potrditev in sprejetje. Faza analize je v glavnem že
opravljena. Prav tako je izdelan metodološki okvir, na podlagi katerega bodo
pripravljeni končni izdelki. Vse štiri naslednje faze pa bodo izpeljane v tem letu.
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Projekt SISBON (slovenski informacijski sistem bonitet za fizične osebe)
Pri projektu SISBON - kreditni biro smo se osredotočili na priprave za
začetek rednega delovanja sistema. Aplikacijo prototipa SISBON smo prevzeli 18.
februarja lani in jo v marcu dali na razpolago članicam. Sistem je bil brez daljših
prekinitev dostopen vsem 60 prijavljenim pooblaščencem uporabnikom iz članic. S
tem smo zaključili prvo fazo razvoja sistema. Za generalne skrbnike sistema smo
pripravili izobraževanje in jih redno obveščali o stanju pri razvoju projekta, o delu
projektne skupine in sklepih nadzornega sveta glede SISBON.
Pripravili smo podroben načrt dela za implementacijo sistema po fazah in
vse potrebne podlage za priprave na uvedbo v članicah. Ugodno smo končali
postopke z Uradom RS za varstvo konkurence. Pripravili smo dokument Strategije in
politike uvajanja in izvajanja SISBON in ga obravnavali v strokovnih skupinah članic.
Sistem sta z vsebinskega, uporabniškega, organizacijskega in varnostnoinformacijskega vidika pregledali dve revizijski skupini. Izvedli smo tri ankete o
oceni pripravljenosti bank na začetek dela s SISBON, zadnjo po stanju 30. 9. 2003.
V Bančnem vestniku smo v obširni prilogi predstavili vsebino in namen
SISBON in redno objavljali informacije o poteku dela pri projektu.
Novembra je k SISBON pristopila nova članica, Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, podružnica v Sloveniji, s tem je bilo decembra 2003 v sistem SISBON
vključenih 23 članic.

Obor za dokumentarne bančne posle
Odbor za dokumentarne bančne posle pri ZBS predstavlja prek
nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice (MTZ) za Slovenijo vez s
komisijo za bančno tehniko in prakso (bančna komisija BK) MTZ s sedežem v Parizu.
Področje dela BK so predvsem mednarodni plačilni in zavarovalni instrumenti,
njihov razvoj, prilagajanje novim tehnologijam, preprečevanje tveganj zaradi
poskusov goljufij ter oblikovanje in revidiranje poenotenih mednarodnih pravil za te
instrumente. V letu 2003 je odbor opravil naslednje dejavnosti:
•Njegov predstavnik se je udeležil delovnega sestanka BK v Parizu in New
Delhiju, kjer je BK nadaljevala delo letne konference MTZ z naslovom Bančništvo in
financiranje blagovne menjave.
•Potrdil je delo delovne skupine, ki je v sodelovanju s člani BK pripravila
publikacijo št. 645 z napotki za enoten in strokoven pristop k strogemu bančnemu
pregledu akreditivnih listin. Priročnik za enotno uporabo v bančništvu nosi naslov
Mednarodna standardna bančna praksa (ISBP - International Standard Banking
Practice).
•Sodeloval je s posebno delovno skupino BK, ki naj bi v treh letih
promovirala in s tem povečala uporabo Enotnih pravil za garancije na prvi poziv
(publikacija MTZ, št. 458, URDG Uniform Rules For Demand Guarantees).
•Za banke je bila ena pomembnejših odločitev MTZ, da začne novo revizijo
Enotnih pravil za dokumentarne akreditive EPO 500. V ta namen je bila ustanovljena
delovna skupina, ki naj bi s pomočjo vseh članov in nacionalnih odborov v dveh do
treh letih poskušala revidirati zdaj veljavna enotna pravila za dokumentarne
akreditive.
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Slovenska skupina SWIFT
V preteklem letu je svoje dejavnosti nadaljevala tudi slovenska skupina
SWIFT, ki pravzaprav deluje ločeno v dveh skupinah, »Member« (v nadaljevanju
SMGS) in »User« (v nadaljevanju SUGS). Medtem ko se je prva ukvarjala predvsem s
strateškimi vprašanji, se je uporabniška skupina posvečala reševanju tekočih
operativnih zadev pri uporabi najbolj razširjene bančne telekomunikacijske
infrastrukture na svetu. Predsednika obeh skupin sta se udeleževala rednih
sestankov skupine SWIFT.
SMGS je obravnavala možnost širitve članstva v SSS z drugimi ustanovami
razen bank, hranilnic in KDD, prehod slovenskih uporabnikov SWIFT na nov IP
internetni protokol, uporabo sistema CLS (Continuous Link Settlement) za
zmanjšanje tveganj v poslih FX ter uporabo IBAN in MT103+ tako v domačem
plačilnem prometu kot v plačilnem prometu s tujino. Novembra je v okviru SWIFT
prenehala uporaba MT100, na kar so se morale banke ustrezno pripraviti.
SUGS je z bankami usklajevala začetek prehoda na tehnologijo SWIFTNet.
Migracijsko okno za Slovenijo je bilo prestavljeno na čas od 20. do 24. 10. 2003.
Slovenija je tako zaključne in najpomembnejše dejavnosti začela v oktobru 2003. V
ta namen je bila na rednem sestanku SUGS organizirana posebna predstavitev
partnerjev SWIFTNet, to sta bila AT&T in SITA Equant, kot pomoč bankam pri
odločitvi za strateškega partnerja pri komunikaciji SWIFTNet. Vloga slovenske
skupine SWIFT pri migraciji je bila predvsem zagotavljanje informacij slovenskim
bankam. Na vseh sestankih je sodelovala tudi predstavnica SWIFT, zaradi
specifičnosti migracije pa so se sestankov udeleževali tudi predstavniki ponudnikov
komunikacijskih storitev (Equant in AT&T).
V okviru slovenske skupine SWIFT so bili izpeljani seminar z naslovom
Migracija na omrežje SWIFTNet ter seminarja o MT 103 in cash managementu
sporočila SWIFT pri plačilnem prometu s tujino.
Mednarodne dejavnosti
Posledica vstopanja v Evropo je tudi to, da moramo biti mednarodno vedno
bolj dejavni. Iz pasivnih spremljevalcev se namreč spreminjamo v aktivne
udeležence.
Osrednjo pozornost smo namenili našemu pridruženemu članstvu pri FBE.
V drugi polovici leta 2003 so nas začeli redno vabiti na seje izvršnega odbora, kar bo
v letu 2004, ko bomo predvidoma postali redni člani, postala običajna delovna
praksa.
V okviru strokovnih sestankov bančnega odbora pri Združenju evropskih
strokovnjakov (FEE) je Združenje v letu 2003 sodelovalo pri obravnavi osnutka
mednarodnega računovodskega standarda o uvedbi poštene vrednosti v vse
postavke računovodskih izkazov, vprašanj in odgovorov, povezanih z MRS 39,
predlogov za spremembo evropskih smernic in MRS 30.
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V sodelovanju s Financial Technology Transfer Agency (ATTF) iz
Luksemburga je Izobraževalni center Združenja izvedel tri izobraževalne programe
v Sloveniji, in sicer dva seminarja za slovenske bančnike spomladi (EU Financial
Framework, Risk Management) in en mednarodni seminar decembra (The Growing
Importance of a Compliance Function in a Bank). Poleg tega so se slovenski bančniki
udeležili tudi seminarjev v okviru ATTF v Luksemburgu in državah pristopnicah k EU.
Poleg rednih sestankov upravnega odbora članic EBTN (European Banking
Training Network) smo se na povabilo Evropske centralne banke udeležili
predstavitve osrednje denarne ustanove v Frankfurtu. Predstavnica IC Združenja se
je udeležila konference članic EBTN v Istanbulu z naslovom Vpliv Basla II na HRM,
predsednica odbora za izobraževanje pa konference Bank Social Partners'
Conference on Life long learning v Bruslju.
Pomembno je tudi, da smo navezali stike z ustanovama European Banking
Council in European Banking Association, ki se ukvarjata s prihodnjo plačilno
infrastrukturo v enotnem evropskem plačilnem prostoru. Ta stik nam omogoča
prevrednotiti organiziranost sedanjega domačega plačilnega prometa z namenom
čim bolj neboleče vključitve v evropske sisteme.
Tudi izdaja mednarodne številke Bančnega vestnika in sodelovanje z EBTN
sta del naših mednarodnih dejavnosti, ki pa sodita predvsem v okvir dela uredništva
Bančnega vestnika in Izobraževalnega centra.
Pristojni na ZBS konec leta 2003:
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
Nežka Beras, referentka
Bančni vestnik in publicistika
mag. Emil Lah, odgovorni urednik Bančnega vestnika
Aleksandra Žibrat, urednica posebnih publikacij in interneta
Izobraževalni center
Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra
Vlasta Turel, strokovna sodelavka
Mateja Lah, strokovna sodelavka
Irena Lavrič, strokovna sodelavka
Mojca Novak, organizatorka
Bojan Butolen, administrator - organizator
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Nadzorni svet Združenja bank Slovenije na dan 14. maja 2004
Člani

Namestniki

Aljoša Tomaž,
predsednik nadzornega sveta ZBS,
Abanka Vipa d.d.

Bogomir Kos
Abanka Vipa d.d.

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

Srečko Korber
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.

Viktor Lenče
Poštna banka Slovenije d.d.

Jožica Capuder
Poštna banka Slovenije d.d.

Andrej Hazabent
Nova Ljubljanska banka d.d.

Janez Saje
Nova Ljubljanska banka d.d.

Črtomir Mesarič
Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Drago Pišek
Nova Kreditna banka Maribor d.d.

France Arhar
Bank Austria Creditanstalt d.d.

Štefan 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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