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GOSPODARSKO OKOLJE

Rast BDP v letu 2002 lahko oznaèimo za umirjeno. Dosegla je 3,2 odstotka na letni
ravni. Med dejavniki, ki so jo zavirali, sta bili predvsem nija rast v sosednjih
dravah, tradicionalnih slovenskih gospodarskih partnericah in vse veèja
negotovost v teh okoljih. Dejavnika, ki sta rast spodbujala, pa sta predvsem
razmeroma stabilno domaèe povpraševanje (zlasti nalobe v osnovna sredstva) in
okrepljen izvoz - ne le v drave EU, ampak zlasti v drave nekdanje Jugoslavije in
Rusijo.
Šibka toèka slovenskega gospodarstva je bila še vedno visoka inflacija, saj je indeks
cen ivljenjskih potrebšèin dosegel 7,2-odstotno letno rast. Glavni razlog ohranjanja
te visoke inflacije so bile cene v nemenjalnem sektorju oziroma cene, ki so pod
nadzorom drave, pa tudi razmeroma hitra rast plaè (9,6-odstotna na leto).
Zelo ugodna pa so bila gibanja v plaèilni bilanci, in sicer zaradi zmanjšanja
primanjkljaja v blagovni menjavi in preseka v storitveni menjavi - skupni preseek v
plaèilni bilanci za leto 2002 tako znaša 392,5 milijona evrov. Na raèun privatizacije in
prodaje lastniških deleev v nekaterih bankah in veèjih podjetjih se je moèno poveèal
neto pritok kapitala iz tujine; znašal je 1.516 milijonov evrov. Samo neposredne tuje
nalobe so znašale 1.949,5 milijona evrov.
Umirjeni gospodarski rasti ustrezno se je gibala tudi zaposlenost. Po letih
konjunkture so se stopnje rasti zaposlovanja zniale in umirile (povpreèna stopnja
rasti je bila 0,6 odstotka na leto).
Politika javnih financ je v letu 2002 doivela doloèeno konsolidacijo, ki se je po eni
strani pokazala v prvem dvoletnem proraèunu (za obdobje 2002 do 2004), po drugi
strani pa v uskladitvi proraèunskega in koledarskega leta ter v poveèanem
proraèunskem primanjkljaju, ki je v tem letu znašal tri odstotke BDP.
V letu 2003 prièakujemo, da bosta vlada in centralna banka z usklajenimi politikami
zniali inflacijo na pet odstotkov ali vsaj blizu tej številki, kar bi naše gospodarstvo
priblialo takim rezultatom, kot so prièakovani ob vstopu v EMR 2.
Ne smemo pozabiti, da je leto 2003 za Slovenijo zadnje leto pred vstopom v
Evropsko unijo ter da so vse fiskalne in monetarne politike e prilagojene oziroma se
prilagajajo temu dejstvu, vkljuèujejo pa tudi e priprave na poznejši vstop v EMU. V
banènem sektorju so se veliki lastniški premiki e zgodili, konsolidacija pa se bo še
nadaljevala, po prièakovanjih v letu 2004.
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DENARNA POLITIKA

Èeprav je Banka Slovenije za leto 2002 postavila svoj monetarni cilj, t. j. povpreèno
rast M3, za eno odstotno toèko višje kot leta 2001, torej na 12 do 18 odstotkov, so
dejanska gibanja presegla prièakovanja, saj je M3 povpreèno narašèal po stopnji
25,7 odstotka na leto. Priblino polovico so k temu prispevale tolarske hranilne in
vezane vloge (najhitreje so narašèale vloge daljših roènosti), nekaj manj pa tudi
devizne vloge.
Na kreiranje denarja v obtoku so vplivali predvsem stanje plaèilne bilance in obseni
pritoki deviz, katerih uèinek je monetarna politika s svojimi ukrepi morala
nevtralizirati.
Preteklo leto je prelomnica, ker smo 1. julija konèali reformo plaèilnih sistemov in
plaèilni promet ponovno prenesli v banke. Poleg tega so banke spet zaèele uvajati
nominalizem pri obrestnih merah (najprej za vse posle z roènostjo do enega leta) in
odpravljati indeksirane obresti. Ta sprememba bo gotovo dolgoroèno vplivala tudi
na instrumente denarne politike in razvoj denarnega trga. Nadaljuje se v letu 2003,
tako da se indeksiranje obrestovanja odpravlja tudi za dolgoroènejše posle.
Nominalne obrestne mere so sicer med letom obèutljive za inflacijo (zlasti za
meseèni indeks cen), vendar se v svojem realnem delu pribliujejo evropski ravni.
Skladno s tem gibanjem obrestnih mer se tudi obrestne mare, ki jih bankam uspe
realizirati, postopoma zniujejo, narašèa pa pomembnost razliènih neobrestnih
banènih prihodkov.
Vira:
1. Jesensko poroèilo 2002 Urada za makroekonomske analize in razvoj
2. Pomladansko poroèilo 2003 Urada za makroekonomske analize in razvoj

Dušan Hoèevar, direktor Zdruenja bank Slovenije
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SLOVENSKI BANÈNI SEKTOR V LETU 2002

V minulem letu je v Sloveniji delovalo 21 bank (vkljuèno s podrunico tuje banke v
Sloveniji), na zadnji dan leta pa se je Banka Vipa d.d. Nova Gorica pripojila k Abanki
d.d. Ljubljana. Na dan 31. decembra 2002 je tako v Sloveniji delovalo 20 bank, od
tega pet hèerinskih bank tujih bank in ena podrunica tuje banke.
Slovenske banke, ki so veèinoma v zasebni domaèi lasti, so v tem letu doivele
precejšnje spremembe v lastniški sestavi. Zaradi privatizacije Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana se je zmanjšal dele dravne lastnine v tej banki in s tem v
celotnem banènem sistemu. V veèinski dravni lasti sta ostali druga najveèja banka v
Sloveniji, Nova Kreditna banka Maribor d.d., in Poštna banka Slovenije d.d. Dele
kapitala v lasti tujcev se je veè kot podvojil in je konec leta znašal 32,5 odstotka.
Razlogi za tako veliko spremembo so predvsem poveèanje tujega kapitala v Banki
Koper d.d., nakup Krekove banke d.d. s strani avstrijske banke in nakup 39odstotnega delea Nove Ljubljanske banke s strani belgijske banke in Evropske
banke za obnovo in razvoj. Tako je bilo na zadnji dan leta od 20 delujoèih bank v
veèinski tuji lasti šest bank (vkljuèno s podrunico tuje banke), v popolni domaèi lasti
prav tako šest bank, medtem ko je bilo preostalih osem bank v veèinski domaèi lasti.
Lastniška struktura slovenskega banènega sektorja
(% v lastniškem kapitalu)

Tuje osebe
Drava v ojem smislu
Druge domaèe osebe

31.12.2000
12,0
36,8
51,2

31.12.2001
16,0
37,0
47,0

31.12.2002
32,5
20,3
47,2

Zaradi uvedbe novih slovenskih raèunovodskih standardov (SRS) so banke pri
izdelavi izkaza poslovnega izida za leto 2002 podatke za leto 2001 morale vsebinsko
prilagoditi novim postavkam. To pomeni, da so posamezne vrste prihodkov in
odhodkov (obresti, teèajne razlike) za leto 2001 dopolnjene z ustreznimi postavkami
revalorizacijskih prihodkov in revalorizacijskih odhodkov, ki so se po starih
raèunovodskih standardih izkazovale v revalorizacijskem izidu. Preostala razlika iz
revalorizacijskega izida 2001 je izkazana v neto znesku v postavki izrednih odhodkov
za prevrednotovalni popravek kapitala. Posebne rezervacije za nalobe v kapital in
vrednostne papirje se tako po novih raèunovodskih standardih ne oblikujejo, saj se
te nalobe vrednotijo v skladu z novimi raèunovodskimi standardi. Odhodki iz
prevrednotenja teh nalob zaradi oslabitve se izkazujejo kot prevrednotovalni
finanèni odhodki, ki se vkljuèujejo v postavko odhodki za finanène posle.
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Doseeni rezultat poslovanja bank v letu 2002 je boljši kot v preteklih letih. Banke so
poslovno leto 2002 sklenile z dobièkom pred obdavèitvijo v višini 46,0 milijarde
tolarjev. Razen treh bank, ki so imele izgubo, so preostale dosegle pozitiven poslovni
rezultat, ki je v primerjavi z letom 2001 višji za 30,6 milijarde tolarjev. Tako izjemno
izboljšanje rezultata poslovanja je posledica sprememb SRS, ki ne zahtevajo veè
obvezne revalorizacije kapitala. Splošno prevrednotenje kapitala se po novem
opravi le, èe bi se vrednost evra v preteklem poslovnem letu zvišala za veè kot 5,5
odstotka. Evro pa je v letu 2001 zrasel za 4,68 odstotka.
Zasluek bank iz neto obresti je znašal 143 milijard tolarjev, kar pomeni, da se je v
primerjavi z letom 2001 postavka neto obresti realno poveèala za 14,8 odstotka.1
Visoko stopnjo rasti so imele tudi neto opravnine (realno za 20,5 odstotka), zasluek
iz neto opravnin pa je znašal 53,9 milijarde tolarjev.
V letu 2002 je bil skromnejši zasluek bank iz neto finanènih poslov, ki je realno
upadel za 5,2 odstotka, predvsem zaradi na novo vkljuèene postavke teèajnih razlik,
ki je nekoliko višja v delu odhodkov iz teèajnih razlik. Na strani prihodkov iz finanènih
poslov so banke dosegle veèje zasluke iz prodanih delnic.
Bruto dohodek bank je znašal 204,8 milijarde tolarjev, pri èemer so banke dobro
polovico bruto dohodka porabile za pokrivanje operativnih stroškov (55,8 odstotka),
petino za neto rezervacije (21,7 odstotka), preostalih 22,5 odstotka bruto dohodka
pa predstavlja dobièek bank pred obdavèitvijo.
V primerjavi z letom 2001 so operativni stroški v letu 2002 realno zrasli za 9,9
odstotka, predvsem na raèun stroškov dela, ki so realno zrasli za 15,3 odstotka.
Kljub izrazitejši rasti operativnih stroškov je bil neto dohodek slovenskih bank
realno za 39,5 odstotka veèji kot v letu 2001. Banke so v letu 2002 oblikovale 44,5
milijarde tolarjev neto rezervacij, kar pomeni skoraj toliko kot v letu prej.
Kazalci donosnosti slovenskih bank v letu 2002 zaradi veèjega dobièka odstopajo od
kazalcev za leto 2001 in so ugodnejši. Najopaznejši dvig je v delu donosa na kapital, ki
je veèji ne samo na raèun veèjega dobièka bank, ampak tudi zaradi poèasnejše rasti
kapitala kot posledice opustitve splošnega prevrednotenja kapitala v prejšnjem letu.

1 Pri izraèunu realnih rasti v izkazu poslovnega izida je upoštevana povpreèna letna inflacija za leto 2002 v višini 7,5
odstotka.
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Izkaz poslovnega izida banènega sektorja (v mio SIT)

Obrestni prihodki
Obrestni odhodki
Neto obresti
Neto drugo
- neto opravnine (provizije)
- neto finanèni posli
- drugo*
Bruto prihodki (3 + 4)
5.
Splošni upravni stroški
6.
- stroški dela
Neto prihodki (5 - 6)
7.
Neto
rezervacije
8.
Dobièek pred obdavèitvijo (7 - 8)**
9.
10. Davek
11. Dobièek po obdavèitvi (9 - 10)
1.
2.
3.
4.

31.12.2002
344.145
200.739
143.407
61.400
53.962
21.205
(13.767)
204.806
114.339
66.169
90.467
(44.450)
46.017
16.516
29.501

31.12.2001
298.200
182.270
115.930
38.666
41.523
20.805
(23.662)
154.597
94.367
53.181
60.230
(44.783)
15.447
13.521
1.926

* Drugi poslovni prihodki + Izredni prihodki - Amortizacija - Drugi poslovni odhodki - Izredni odhodki
** Podatek za leto 2001 je zmanjšan za izgubo, ki je znašala 21.177 mio SIT, za leto 2002 pa 3.814 mio SIT.
Vir: Banka Slovenije

Obrestna mara, izraena kot razmerje med neto obrestmi in povpreèno bruto
obrestonosno aktivo, se leta 2002 ne razlikuje bistveno od tiste v letu 2001. V letu 2002
je opazna le rahlo hitrejša rast neto obresti (23,4-odstotna) od rasti povpreène bruto
obrestonosne aktive (21,4-odstotna), zaradi èesar se je obrestna mara glede na leto
2001 nekoliko poveèala.
Novi SRS so povzroèili posamezne strukturne in vsebinske spremembe v bilancah
stanja slovenskih bank. Uvedli so izkazovanje stroškov morebitnih izgub zaradi slabih
nalob na naèin, ki je enakovreden obravnavi v mednarodnih raèunovodskih
standardih. Druga pomembna sprememba, povezana z novimi SRS, pa je odprava
obvezne revalorizacije oziroma indeksacije nalob in obveznosti, med slednjimi
predvsem odprava revalorizacije kapitala, kar je bistveno poveèalo izkazani dobièek
bank.
Bilanèna vsota banènega sistema v Sloveniji se je v letu 2002 poveèala in je ob koncu
leta po revidiranih podatkih znašala 4.556,6 milijarde tolarjev (podatki ne vkljuèujejo
podrunice v Italiji), kar pomeni 17,1-odstotno rast (9,1-odstotno realno rast).
Trni dele najveèje banke v Sloveniji, merjen z nekonsolidirano bilanèno vsoto, je ob
koncu leta znašal 35,3 odstotka, skupaj s tremi hèerami pa 39,1 odstotka. Trni dele
treh najveèjih bank je znašal 55,3 odstotka, trni dele sedmih bank pa 80,5 odstotka.
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Izbor kazalcev za banèni sektor (v %)

31.12.2002 31.12.2001
Kapitalska ustreznost
11,90
Kapital/Tehtana tvegana aktiva
11,94
9,95
Temeljni kapital/Tehtana tvegana aktiva
11,32
Kvaliteta aktive
Popravki vrednosti/
38,00
Dvomljive in nedonosne bilanène terjatve
44,60
13,33
Dvomljive
in
nedonosne
bilanène
terjatve/Bruto
aktiva
12,77
2.
III. Donosnost
1. Neto obresti/ Povpreèna bruto obrestonosna aktiva 3,69
neto obrestna mara
3,62
1,11
2. Bruto dobièek na aktivo
0,45
13,30
3. Bruto dobièek na kapital
4,77
49,13
4. Neto odpisi, popravki in rezervacije/Neto dohodek
74,35
IV. Likvidnost
1. Povpreèna likvidna sredstva/
29,95
Povpreèni vpogledni viri sredstev
27,55
2.. Povpreèni vpogledni viri sredstev/
26,19
Povpreèna skupaj pasiva brez kapitala
26,05
V.
Stroški poslovanja
1. Stroški dela/Povpreèna skupaj aktiva
1,60
1,55
2. Neto neobrestni prihodki/Operativni stroški
60,47
50,69
I.
1.
2.
II.
1.

Vir: Banka Slovenije

Dolgovi do strank, ki niso banke, so se v prejšnjem letu poveèali za 14,0 odstotka (6,3
odstotka realno), stopnja rasti pa je v primerjavi z letom 2001 bistveno nija. V letu
2002 pa se ohranja visoka rast vlog gospodarstva, ki je bila izrazitejša v deviznem
delu, predvsem zaradi prilivov iz tujine. Rast vlog gospodinjstev se je po izstopajoèih
rasteh v letih 2000 in 2001 v letu 2002 umirila.
Dolgovi do bank so se okrepili za 25,2 odstotka, od tega znaša dele dolgov do tujih
bank kar 79,2 odstotka (leta 2001 72,5 odstotka). Poveèali so se tudi dolgovi do
Banke Slovenije, dolgovi do domaèih bank pa so se za šest odstotkov zmanjšali.
Obseg posojil strankam, ki niso banke, se je razširil za 13,3 odstotka oz. realno za
5,7 odstotka, kar je najnija realna rast v obdobju 1999-2002. Po visoki rasti posojil
gospodarstvu leta 2001 je bila tako ta v letu 2002 le 9,7-odstotna. Pri posojilih
gospodinjstvom se je tenja zmanjševanja nalob zaèela kazati e po letu 1999, ko je
bil uveden davek na dodano vrednost. V letu 2002 je bila rast posojil sicer višja kot
leto prej, kljub temu pa z 0,8-odstotno realno rastjo pomeni le ohranjanje vrednosti
portfelja.
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Bilanca stanja banènega sektorja (v mio SIT)

31.12.2002 31.12.2001
206.225
143.311
Denar v blagajni in stanje na raèunih pri CB
396.245
381.208
Posojila bankam
1.913.914
2.182.174
Posojila strankam, ki niso banke
835.581
Dolniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju 1.315.586
273.735
231.553
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
45.623
56.671
Dolgoroène nalobe v kapital strank v skupini
23.144
12.055
Dolgoroène nalobe v kapital drugih strank
18.228
26.928
Neopredmetena dolgoroèna sredstva
107.972
109.907
Opredmetena osnovna sredstva
916
1.204
Lastni delei
30.988
60.714
Druga sredstva
24.197
35.354
Usredstvene (aktivne) èasovne razmejitve
4.556.637 3.876.768
SKUPAJ SREDSTVA
455.102
587.518
Dolgovi do bank
2.761.652
3.149.394
Dolgovi do strank, ki niso banke
110.996
176.483
Dolniški vrednostni papirji
45.245
49.701
Drugi dolgovi
51.787
55.969
Udolgovane (pasivne) èasovne razmejitve
62.211
75.368
Dolgoroène rezervacije za obveznosti in stroške
13.860
16.252
Rezervacije za splošna banèna tveganja
36.224
68.403
Podrejene obveznosti
74.961
75.013
Vpisani kapital
39.598
40.621
Kapitalske rezerve
160.928
194.315
Rezerve iz dobièka
42.559
63.510
Prevrednotovalni popravki kapitala
42.559
43.293
- splošni prevrednotovalni popravek kapitala
0
20.218
- posebni prevrednotovalni popravki kapitala
21.828
(17.147)
Preneseni èisti poslovni izid
(184)
21.238
Èisti poslovni izid poslovnega leta
4.556.637 3.876.768
SKUPAJ OBVEZNOSTI
3.011.822
3.038.442
ZUNAJBILANÈNE OBVEZNOSTI

Bilanèna vsota - letno povpreèje
(izraèunana kot povpreèje stanj konec meseca)

Število bank (od tega ena podrunica tuje banke)
Število zaposlenih konec leta

4.146.396
20
11.543

3.432.868
21
11.258

Vir: Banka Slovenije
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Banke so v veliko veèjem obsegu kot v letu 2001 kreditirale dravo, kar je posledica
prestrukturiranja zadolevanja iz tuje v domaèo valuto, delno pa tudi poplaèila
obveznic Republike Slovenije. Kreditiranje tujih oseb, kjer se je gibanje padanja
nalob v letih 2000 in 2001 preusmerilo v visoko, 113,3-odstotno rast, je posledica
spodbujanja izvoza v tujino, predvsem na obmoèje nekdanje Jugoslavije, Èeške in
ZDA, ter kreditiranja drub, katerih ustanovitelji so domaèe drube.
Banke so prosta sredstva nalagale v vrednostne papirje, tako so se nalobe v
vrednostne papirje drave poveèale za 19,7 odstotka, nalobe v druge vrednostne
papirje (delnice, obveznice, vrednostni papirji tujih izdajateljev, drav ipd.) pa za
18,6 odstotka, in sicer predvsem v delnice in vrednostne papirje domaèih
izdajateljev.
V povpreèni sestavi pasive se je lani dele dolgov do strank, ki niso banke, v
primerjavi z letom 2001 poveèal za odstotno toèko, predvsem zaradi poveèanja vlog
gospodinjstev za dve odstotni toèki ter hkratnega zmanjšanja vlog drave za eno in
gospodarstva za 0,3 odstotne toèke.
Sestava roènosti posojil strankam, ki niso banke, se zadnja leta spreminja v korist
dolgoroènih posojil. Obseg kratkoroènih posojil se je lani poveèal za 6,8 odstotka,
rast dolgoroènih posojil pa je dosegla 22,0 odstotka (13,8 odstotka realno). Rast
deviznih posojil strankam, ki niso banke, je bila 44,3-odstotna (kar je najvišja rast v
zadnjih štirih letih), medtem ko so tolarska posojila s 6,23-odstotno rastjo le
ohranila realno vrednost. Odloèitev za devizno posojilo je posledica upoèasnjene
rasti teèaja v primerjavi z inflacijo.
Zaradi uskladitve z evropskimi direktivami in prilagoditve SRS se je v letu 2002
spremenil tudi sklep o kapitalski ustreznosti, ki je konec leta 2002 znašala 11,9
odstotka. Kapital slovenskih bank je na dan 31. decembra 2002 znašal 321,4
milijarde tolarjev in se je v letu 2002 poveèal nominalno za 11,2 odstotka (realno za
4,4 odstotka).
Vir: Letno poroèilo Banke Slovenije 2002
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Seznam èlanic Zdruenja bank Slovenije na dan 30. junija 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., CELJE
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 DOMALE d.d., DOMALE
Banèna skupina Nove Ljubljanske banke
Ljubljanska 62, 1230 DOMALE
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.hypobanka.com

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
Banèna 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
Podrunica 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
Banèna 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
Ajdovšèina 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
Èopova 38, 1000 LJUBLJANA
Tel.: +386 01/24 20 306
Faks: +386 01/24 20 520
info@sib.si
http://www.si-banka.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 DRUBA
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 ZADRUNA 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
SLUB SLOVENIJE p.o., LJUBLJANA
Miklošièeva 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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4

ZDRUENJE BANK SLOVENIJE V LETU 2002

Minulo leto sta bili v programu dela Zdruenja bank Slovenije (v nadaljevanju Zdruenje)
v ospredju vzpostavitev sistema ISPMV (integrirani sistem plaèil malih vrednosti) in
vzpostavitev nadstandardne sheme zavarovanja depozitov, vendar te aktivnosti v okviru
Zdruenja niso potekale skladno z izraenimi prièakovanji. Tako se je odbor za plaèilne
storitve, ki so ga banke ustanovile skupaj z Banko Slovenije (BS), zbral šele jeseni, zato
lahko prve rezultate na podroèju ISPMV prièakujemo šele letos. Tudi uveljavitev
nadstandardne sheme zavarovanja depozitov so banke za zdaj odloile.
Naša glavna pozornost je bila usmerjena na prenos raèunov pravnih oseb v banke in
hranilnice ter na ponovno uvajanje obrestnega nominalizma. Roka teh obsenih
procesov, v prvem primeru za zakljuèek in v drugem za zaèetek, sta se prekrila, in sicer je
bilo to 1. julija 2002, ko se je hkrati zaèelo odpiranje transakcijskih raèunov za
prebivalstvo.
Za banke so bile te spremembe zaradi potrebnih prilagoditev informacijske tehnologije
zahtevna naloga in moramo reèi, da so jo uspešno opravile. Zdruenje je v tem procesu
sodelovalo kot mediator med èlanicami, BS in ministrstvom za finance (MF) - tudi pri
pripravi predpisov, in kot mediator med bankami samimi, in sicer s pripravo priporoèil in
minimalnih dogovorov.

Nadzorni svet Zdruenja bank Slovenije na dan 30. junija 2003
Èlani
Namestniki
Aljoša Toma,
predsednik
nadzornega sveta ZBS
Zlatko Kavèiè,
namestnik predsednika
nadzornega sveta ZBS
Niko Kaè
Zdenko Fritz
Viktor Lenèe
Andrej Hazabent
Èrtomir Mesariè
Nataša Pukl
Cvetka Selšek
Joe Stegne
Vojko Èok
Romana Pajenk
Toma Rogelj

Bogomir Kos

Sreèko Korber

Dušan Drofenik
Marija Marot
Joica Capuder
Janez Saje
Drago Pišek
Mojca Gošler
Alenka Markiè
Zmago Studenènik
Igor Kragelj
Milana Lah
Boštjan Koler

Abanka Vipa d.d.

Gorenjska banka d.d.

Banka Celje d.d.
Banka Zasavje d.d.
Poštna banka Slovenije d.d.
Nova Ljubljanska banka d.d.
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
SKB banka d.d.
Delavska hranilnica d.d.
Banka Koper d.d.
Probanka d.d.
Slovenska investicijska banka d.d.
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POROÈILO PO DEJAVNOSTIH ZBS

Poslovanje s privatnimi komitenti
Leto 2002 je bilo na tem podroèju zelo pestro. V sodelovanju z BS smo izvajali mnoge
aktivnosti, povezane z uvedbo evra, kartiènim poslovanjem, transakcijskimi raèuni
fiziènih oseb, plaèilnimi sistemi oziroma instrumenti in zagotavljanjem podatkov za
modro knjigo (podatki Evropske centralne banke o pridruenih èlanicah).
Aktivnosti za uvedbo novih plaèilnih instrumentov (direktne obremenitve, direktne
odobritve) so, predvsem v delu, ki je povezan s projektom MF - enotni zakladniški
raèun, v navezi z omenjenim ministrstvom potekale vse leto. Na dveh delavnicah
smo pripravljali postopke in pogodbe, po katerih se bodo proraèunski uporabniki
(okoli 3000) vkljuèevali v izmenjavo podatkov prek UJP in zbirnega centra Bankarta.
Organizirali smo tudi delavnico o prehodu raèunov drave v banèno okolje.
Nadaljevalo se je sodelovanje z davèno upravo, ni pa nam uspelo dobiti soglasja za
pridobivanje davène številke (skladno z davèno zakonodajo mora namreè banka od
obèana pridobiti davèno številko za raèune, ki jih vodi).
Spremembe, ki jih prinašajo novi plaèilni instrumenti, so bile predstavljene medijem,
najveèjim slovenskim podjetjem in Gospodarski zbornici Slovenije, veèino bank
èlanic pa smo z novostmi seznanili na seminarjih. Poleg tega smo pripravili priroènik
o uvajanju novosti za poslovne partnerje. Zaèeli smo priprave za oblikovanje sklepa
Banke Slovenije o poslovanju s posebno polonico in posebno nakaznico. Kasneje je
bil predvideni naèrt dela spremenjen, tako da se bomo v letu 2003 ponovno lotili
dopolnitev dogovora o poslovanju z novimi plaèilnimi instrumenti.
Delo je intenzivno potekalo tudi v okviru delovne skupine in zbirnega centra
Bankarta. Organizirali smo veè delavnic za razliène profile banènih delavcev.
Zakljuèna delavnica je bila v decembru, saj se je 15. decembra zaèelo testiranje med
bankami in zbirnim centrom, kar pa pomeni, da smo prekoraèili zastavljene roke za
izvajanje aktivnosti.
Z ministrstvom za notranje zadeve oziroma policijo smo sodelovali pri obvešèanju o
razliènih dogodkih (goljufije, kraje …). Za kriminaliste smo organizirali delavnico, na
kateri smo predstavili kartiène produkte in procese, na dnevih slovenskih
kriminalistov pa smo nastopili s prispevkom o novostih pri poslovanju s komitenti.
Bili smo èlani projektnega sveta vlade Republike Slovenije za pripravo izvensodnega
reševanja potrošniških sporov na podroèju finanènih storitev. Ker je zakonodajalec v
spremembah zakona o banèništvu predvidel tudi obvezno ureditev tega podroèja v
okviru banènega sistema, bo to naloga Zdruenja v letu 2003.
Izdali smo priroènik Temeljni pravni pojmi pri poslovanju s komitenti, namenjen
vsem banènim delavcem, ki delajo s komitenti (pravnimi in privatnimi) in morajo pri
opravljanju vsakodnevnega dela poznati temeljne pravne pojme.Priroènik je napisan
v poljudnem jeziku, z navedbo pravnih virov. Èlanicam je bil dostavljen ob koncu leta.
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Ena obsenejših in v javnosti tudi zelo odmevnih nalog Zdruenja je bil projekt evro.
Dobra priprava na uveljavitev nove valute e v letu 2001 je dala ustrezne rezultate,
saj je zamenjava potekala brez zapletov, veèji del e v prvih dveh mesecih, prilivi na
devizne raèune pa so presegli prièakovanja.
Imenovana je bila tudi posebna pogajalska skupina za pogovore s ZPIZ, in sicer za
izdelavo in distribucijo pokojninskih odrezkov, ki so bili predmet posebne pogodbe
(direktna odobritev te storitve ne vkljuèuje), in za prenehanje obveznosti bank, da
morajo oziroma so odgovorne za izvajanje kontrole upravièenosti do pokojnine
(primer smrti).
Glede spreminjanja sedanjih raèunov fiziènih oseb v transakcijske so vse èlanice in
nadzorni svet sprejeli naèrt uvajanja transakcijskih raèunov po vsebini in rokih s
predvidenim zaèetkom 1. julija 2002. Dosegli smo soglasje glede zapisa (embosinga)
številke transakcijskega raèuna na banènih karticah. Ugotavljamo pa, da veèina bank
ni bila pripravljena na zaèetek tega obsenega procesa po naèrtu in je raèune zaèela
odpirati šele ob koncu leta 2002. To jim bo v letošnjem letu povzroèilo nemalo
operativnih teav, saj morajo dravljani po zakonu o plaèilnem prometu imeti
transakcijske raèune odprte do 30. junija 2003.
Tudi v zvezi s to nalogo smo veliko obvešèali splošno javnost (po radiu, televiziji in v
èasopisih). Nerešeno pa je ostalo še vprašanje odpiranja raèunov skupinam
dravljanov, ki niso vpisani v nobenem registru upravnega organa.
Dokonèno smo oblikovali besedilo Splošni poslovni pogoji bank v Republiki Sloveniji,
ki ga je po javni obravnavni pri èlanicah nadzorni svet Zdruenja tudi sprejel.
Posebna razlagalna komisija je besedilo predstavila predstavnikom Banke Slovenije,
ministrstva za finance, Urada za varstvo konkurence, Urada za varstvo potrošnikov
in Zveze potrošnikov Slovenije, njegova izdaja pa se pripravlja za leto 2003.
Na podroèju potrošniških posojil smo zaradi sprememb v naèinu obrestovanja
(prenehanja uporabe TOM in prehoda na nominalno obrestno mero) morali
spremeniti dogovor o naèinu izraèunavanja anuitet za posojila obèanom. Zaradi tega
smo predhodno izvedli anketo in analizirali naèin obraèunavanja obresti pri èlanicah.
Odbor za kartièno poslovanje je konèal oblikovanje besedila Priporoèila pravil in
pogojev kartiènega poslovanja, katerega vloga je zagotoviti osnovne pogoje za
prilagajanje kartiènega poslovanja nekaterim evropskim direktivam oziroma
priporoèilom.
Delovati je zaèela nova delovna skupina za uvajanje tehnologije pametnih kartic v
kartiènem poslovanju.
Lani smo objavili tudi nove enotne standarde za izmenjavo podatkov pri kartiènem in
bankomatskem poslovanju. Standardi so bili prilagojeni e sprejetim standardom
zbirnega centra Bankart za izmenjavo podatkov pri direktnih obremenitvah in
odobritvah ter trajnih nalogih.
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Raèunovodsko-finanèna svetovalna dejavnost
Pri obravnavanju odprtih vprašanj z raèunovodsko-finanènega podroèja smo veliko
sodelovali z zunanjimi institucijami in s strokovnimi mnenji pomagali posameznim
èlanicam. Poleg tega smo zaèeli prenavljati priroènik Knjienje poslovnih dogodkov v
bankah in besedilo Stališèa v zvezi z izvajanjem zakona o davku na dodano vrednost.
Bili smo soavtorji osnutka transformacijske tabele za pretvorbo starih v nove raèune
v kontnem okviru, predloga pojasnila slovenskih raèunovodskih standardov (SRS) v
zvezi z obravnavanjem izkljuèenih prihodkov, dejavno pa smo sodelovali tudi pri
pripravi pripomb na osnutke spremembe zakonodaje z davènega podroèja,
predvsem posebnega davka na bilanèno vsoto bank, davka na dodano vrednost
(DDV) in davka od dobièka pravnih oseb. Vkljuèili smo se v izobraevalne dejavnosti s
podroèja raèunovodstva v okviru Izobraevalnega centra (IC) Zdruenja.
Na strokovnih sestankih banènega odbora pri Zdruenju evropskih strokovnjakov
(FEE) se je Zdruenje udeleilo obravnave osnutka mednarodnega raèunovodskega
standarda (MRS) o uvedbi poštene vrednosti v vse postavke raèunovodskih izkazov,
vprašanj in odgovorov, povezanih z MRS 39, predlogov za spremembo evropskih
smernic in MRS 30.
Odbor za raèunovodstvo
Odbor je na štirih sejah obravnaval številna vprašanja in oblikoval odgovore s
podroèja raèunovodstva, pripravil predlog novega kontnega ovira za banke, potrdil
transformacijsko tabelo in del gradiv za prenovo priroènika Knjienje poslovnih
dogodkov ter predlog poenotenja izkaza finanènega izida. Nosilne teme sej odbora
so bile novosti in vplivi na bilance bank, ki jih prinašata MRS 32 in 39, problematika
davka na dodano vrednost in nalobenih nepremiènin ter prikaz razlik v letnem
poroèilu za 2002 v primerjavi s predhodnim letom.
V sestavi odbora za raèunovodstvo so lani delovale tri delovne skupine:
skupina za davke, ki je odgovorila na številna vprašanja o DDV in zaèela
prenavljati Stališèa v zvezi z izvajanjem zakona o davku na dodano vrednost
glede na spremembo zakonodaje;
skupina za raèunovodsko tehnologijo, ki je predlagala nekaj rešitev knjienj
poslovnih dogodkov v bankah ter zaèela pripravljati spremembe in
dopolnitve Priroènika za knjienje poslovnih dogodkov v bankah glede na
spremembo SRS;
skupina za zunajbilanèno evidenco, ki je pripravila pregled vsebine
zunajbilanènih kontov in predlagala Banki Slovenije, da spremeni ta del
kontnega okvira za banke. Predlagala je tudi nekaj rešitev v povezavi z
izpeljanimi finanènimi instrumenti.

18

Pravni posli
Od dejavnosti, izvajanih v okviru odbora za pravna vprašanja, odbora za KPDb,
komisije za razlago KPDb in razsodišèa pri Zdruenju ter posameznih delovnih
skupin, naj kot najpomembnejše v letu 2002 naštejemo: oblikovanje pripomb k
predlogu sprememb in dopolnitev zakona o izvršbi in zavarovanju ter organizacija
delovnega sestanka banènih pravnikov s predstavniki ministrstva za pravosodje,
Notarske zbornice Slovenije in pravosodja, sooblikovanje stališè ob sprejetju
obligacijskega zakonika ter uvedbi nominalizma in linearnega obrestovanja,
sodelovanje pri pripravi pobude za odpravo posebnega davka na bilanèno vsoto
bank in hranilnic, priprave na potek veljavnosti KPDb in aktivnosti, povezane s
spremembo plaènega modela oziroma izbiro najboljšega ponudnika za prenovo
KPDb z dodelavo plaènega modela, analiza podatkov o plaèah za leto 2001 in
dejavnosti, povezane s kandidiranjem predstavnika Zdruenja oziroma bank za
dravnega svetnika.
Dejavno smo se vkljuèevali tudi v delo drugih podroèij Zdruenja in reševanje
posameznih zadev, kot so organizacija okrogle mize z FBE (European Banking
Federation) o socialnem partnerstvu v slovenskem banèništvu, sprejetje dogovora o
standardnih pogojih poslovanja na medbanènem denarnem trgu in dogovora o
sodelovanju na podroèju izvrševanja plaèil malih vrednosti, aktivnosti, povezane s
projektom SISBON, prepreèevanje pranja denarja, sprememba splošnih pogojev
vodenja transakcijskih raèunov, oblikovanje besedil Splošni poslovni pogoji bank v
RS in Priporoèila pravil in pogojev za kartièno poslovanje, sprememba dogovora o
oblikovanju SMOM, zakljuèek prehoda plaèilnega prometa na banke in zaèetek
odpiranja TRR za obèane, sprejetje sporazuma o sodelovanju z DURS. Ob tem smo
sodelovali pri dejavnostih za izbor pokojninske drube in pristop Zdruenja kot
delodajalca in zaposlenih k njenemu pokojninskemu naèrtu. Skupaj z
Izobraevalnim centrom Zdruenja pa smo januarja 2002 pripravili pravni posvet.
Odbor za pravna vprašanja
Odbor se je sestal na treh sejah, v juniju pa je organiziral sestanek èlanov odbora in
pravnikov iz bank, na katerem je bilo obravnavano gradivo za SISBON.
Med obravnavanimi zadevami moramo v ospredje postaviti: uvedba nominalizma in
linearnega obrestovanja, zavraèanje zahtev po izstavitvi instrumentov zavarovanja
depozitov s strani bank, unovèevanje menic v bankah (predvsem v primerih, ko je
banka domiciliat), spremembe in dopolnitve zakona o banèništvu, predlog dogovora
o standardnih pogojih poslovanja na medbanènem denarnem trgu v RS, vprašanja,
povezana z obraèunom zamudnih obresti, vprašanje, povezano z zaèasnim
zadranjem izvajanja III. poglavja zakona o finanènem poslovanju podjetij, predlog
sklepa Banke Slovenije o naèinu unovèevanja menic ter spremembe in dopolnitve
zakona o izvršbi in zavarovanju. V okviru odbora je delovala tudi delovna skupina za
unovèevanje menic.
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Odbor za KPDb
Odbor se je sestal na dveh sejah, na katerih je obravnaval: predloge za spremembo
plaènega modela, pobudo sindikatov za sestanek z vodstvom Zdruenja in za
ustanovitev "kontaktnega odbora", informacijo o predstavitvah predlogov za
spremembo plaènega modela v banèništvu in pripravo na aktivnosti zaradi poteka
veljavnosti KPDb. V okviru odbora je delovala tudi delovna skupina za pogovore s
sindikati o plaènem modelu.
Komisija za razlago KPDb
Tudi komisija za razlago kolektivne pogodbe se je sestala na dveh sejah.
Obravnavala je problematiko drugega odstavka 132. èlena KPDb v povezavi s
èetrtim odstavkom 48. èlena SKPgd. Sprejela je napotilo, v katerem je priporoèila
èlanicam Zdruenja, da pri izraèunu in izplaèilu nadomestil uporabljajo èetrti
odstavek 48. èlena SKPgd in ne drugega odstavka 132. èlena KPDb (kar pomeni, da
je osnova za izraèun nadomestila plaèa delavca v preteklem mesecu za poln delovni
èas). Odgovorila je èlanici Zdruenja na vprašanje v zvezi s tretjim odstavkom 146.
èlena KPDb: dnevni odmor (30 minut) se ne všteva v èas prekinitve dela, temveè
skupaj s prekinitvijo predstavlja èas, ko delavec med dvema deloma dnevne delovne
obveznosti ne dela; èe prekinitev skupaj z odmorom za malico traja veè kot dve uri in
30 minut, se delavcem, ki delajo v drugem kraju, obraèunavajo prevozni stroški tudi
v èasu dnevne prekinitve na enak naèin kot za prihod na delo in odhod z njega.
Razsodišèe pri Zdruenju bank Slovenije
Razsodišèe je obravnavalo prijavo, ki je bila podana zaradi domnevne kršitve toèk
2.01 (Varovanje ugleda), 2.04 (Vestnost in odgovornost pri delu) in 2.07 (Odnosi med
delavci; pravilno 2.06).

Odbori
Odbor za notranjo revizijo
Odbor je imel štiri seje. Na njih je operativno razgradil letni naèrt in doloèil nosilce
posameznih aktivnosti ter obravnaval problematiko, povezano z ugotovitvami
Banke Slovenije po pregledih v posameznih bankah, pripombe na spremembe
zakona o banèništvu in pripravo posveta za notranje revizorje. Posvet, ki sta ga
izvedla priznana mednarodna strokovnjaka J. P. Garitte in G. Grossi, je bil posveèen
predvsem spremembam standardov notranjega revidiranja, upravljanju podjetij
("corporate governance") in vlogi notranjega revizorja pri upravljanju,
prepreèevanju zlorab in poneverb ter uporabi informacijskih tehnologij (IT) za
revizorje, ki niso specialisti za IT. V tekoèem letu so notranji revizorji izvedli tri
delavnice, ob koncu katerih so banke sprejele skupne zakljuèke. Teme delavnic so
bile poroèanje nadzornemu svetu o delu notranjerevizijske slube, outsourcing
notranje revizije in komuniciranje z revidiranci.
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Odbor za harmonizacijo poroèanja
V letu 2002 je bil v okviru Zdruenja in v sodelovanju z Banko Slovenije ustanovljen
odbor za harmonizacijo poroèanja Evropski centralni banki (ECB), ki se je zbral na
treh sejah. V odboru je bil predstavljen projekt poroèanja bank za potrebe ECB.
Èasovni okvir predvideva izdelavo elaborata, kjer bodo opredeljene posamezne
naloge, do konca leta 2002, te naloge naj bi izpeljali v letu 2003, implementacija pa
naj bi potekala v letu 2004, ko bomo vstopili v Evropsko unijo. Do takrat bodo
namreè morala biti poroèila harmonizirana z ECB. Odbor je obravnaval predvsem
vprašanja, povezana z monostjo ohranitve oziroma zavrnitve kontnega okvira kot
podlage za poroèanje. Banke so se opredelile, da kontni okvir za zdaj ostane tak, kot
je, postopno pa naj ga BS poenostavi v smeri obveznega trimestnega kontnega
okvira. BS naj za nova poroèila, ki jih predpisuje, predlaga enotne šifrante, bankam
pa se priporoèa, da jih zaènejo uporabljati e zdaj. V te namene naj se kontni okvir ne
širi.
Odbor za plaèilni promet
Odbor za plaèilni promet je imel tri seje, na katere so bili poleg èlanov odbora
vabljeni tudi predstavniki zunanjih institucij (Banke Slovenije, Davène uprave RS
itd.).
Na prvi seji aprila so bili glavna tema ukrepi bank in Banke Slovenje za pospešitev
migracije raèunov pravnih oseb iz okolja APP v poslovne banke do 30. junija 2002.
Banke so se s predlaganim gradivom strinjale, hkrati pa so predstavniki bank dali
dopolnjene predloge, ki so bili poslani v obravnavo Banki Slovenije. Na isti seji je bila
sprejeta dopolnitev podatkovnega standarda za elektronsko izmenjavo podatkov
med imetnikom transakcijskega raèuna in banko v zvezi s storno knjienji in
negativnim stanjem na transakcijskem raèunu. Èlani odbora so dali
Izobraevalnemu centru Zdruenja pobudo za organizacijo enodnevnega seminarja
o zakonu o plaèilnem prometu.
Na junijski seji je bil poudarek na gradivu Banke Slovenije z naslovom Program
aktivnosti ob prenehanju opravljanja plaèilnega prometa v Agenciji RS za plaèilni
promet. Predstavnika ministrstva za finance sta èlane odbora seznanila z
aktivnostmi pri uvajanju enotnega zakladniškega raèuna in hkrati izrazila
zadovoljstvo s sodelovanjem med bankami in ministrstvom. V razpravi so se
dogovorili za prehodno obdobje za sprejemanje obrazcev Agencije RS za plaèilni
promet po 30. juniju 2002, in sicer do 31. decembra 2002. Èlani odbora so
predlagali, da Zdruenje zagotovi seznam odgovornih oseb v bankah za medsebojno
sodelovanje pri reševanju operativnih zadev, predvsem reklamacij v plaèilnem
prometu.
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Tretja seja je bila konec novembra. Uvodoma so èlani dali pobudo za zagotovitev
seznama kontaktnih oseb v bankah, kamor se bodo pošiljale odloèbe o izvršbah.
Glavna tema pa je bila reorganizacija odbora za plaèilni promet, saj je njegov mandat
trajal do zakljuèka reforme plaèilnih sistemov in je bilo zato treba na novo opredeliti
podroèje dela ter odbor preimenovati v stalni odbor z mandatom štirih let. Ko je bila
pri Gospodarski zbornici Slovenije imenovana delovna skupina za pripravo
vsebinskih banènih standardov v okviru projekta e-SLOG, so èlani odbora vanjo
imenovali tudi predstavnika Zdruenja, hkrati pa naloili delovni skupini za
standarde pri Zdruenju, da dejavno sodeluje z imenovanim predstavnikom in mu
daje strokovno pomoè pri vsebinskih vprašanjih.
Odbor za plaèilne storitve
Na podlagi dogovora o sodelovanju na podroèju izvrševanja plaèil malih vrednosti so
podpisnice ustanovile odbor za plaèilne storitve, ki ima devet èlanov, in sicer:
predstavnika Banke Slovenije, tri predstavnike treh najveèjih bank ter pet
predstavnikov preostalih bank in hranilnic.
Odbor pri uresnièevanju dogovora doloèa strategijo vzpostavitve integriranega
sistema plaèil malih vrednosti, sprejema sklepe in odloèa o vsebini medsebojnih
dogovorov podpisnic na posameznih podroèjih sodelovanja po tem dogovoru,
sodeluje z drugimi institucijami, imenuje delovna telesa odbora, sprejema poslovnik
o svojem delu in odloèa o drugih vprašanjih, pomembnih za uresnièevanje dogovora.
Odbor za zakladništvo
Leto 2002 smo zaèeli z razjasnjevanjem metodologije in uèinkov likvidnostnih lestvic
- instrumenta, ki ga je BS na novo uvedla ob koncu leta 2001, pozneje pa je bila
veèina naših aktivnosti usmerjena na podroèje obresti. Poleg dogovora o oblikovanju
slovenske medbanène obrestne mere (SMOM) smo oblikovali tudi dogovor o
standardnih pogojih poslovanja na medbanènem trgu. Oboje je bil pogoj za zaèetek
kotiranja SMOM. Prav gotovo je bil najpomembnejši dogodek v minulem letu zaèetek
ponovnega uvajanja obrestnega nominalizma in linearnega obraèuna obresti za
banène posle roènosti do enega leta.
Proti koncu leta, ko je e nastala referenèna veriga kotacij, smo na sejah odbora
ugotovili, da kotacije SMOM še zdaleè ne odraajo dejanskega stanja na trgu. Pri tem
sta bili poudarjeni dve pomanjkljivosti našega sistema - neobveznost kotiranih
obresti in pomanjkanje informacij o dejansko sklenjenih poslih. Te zadrege bomo
morali rešiti v letu 2003.
Odbor za prepreèevanje pranja denarja
Odbor, ki se je sestal na osmih sejah in številnih delovnih sestankih, je bil po eni
strani vse leto zaposlen z reševanjem teav pri izvajanju doloèil zakona o
prepreèevanju pranja denarja (sprejet leta 2001), po drugi strani pa je z
oblikovanjem pripomb sodeloval pri nastajanju zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prepreèevanju pranja denarja (sprejet julija 2002). Pri pripravi

22

pripomb k osnutkom in predlogom za spremembo omenjenega zakona ter k
podzakonskim aktom je odbor izhajal z vidika teav pri izvajanju trenutno veljavne
sistemske ureditve, upošteval pa je tudi ureditev prepreèevanja pranja denarja v
tujini.
Poleg tega je oblikoval stališèa za poenoteno izvajanje novega zakona in
podzakonskih aktov ter se vkljuèeval v razèišèevanje razumevanja zakona s
postavljanjem vprašanj Uradu RS za prepreèevanje pranja denarja in Banki
Slovenije.
Pripravil je tudi besedilo za del prenovljenih Navodil ZBS o prepreèevanju pranja
denarja v poslovanju bank in pri izvajanju plaèilnega prometa.
Sodeloval je pri izvedbi posvetovanja, ki ga je organiziral IC Zdruenja v sodelovanju
z Uradom RS za prepreèevanje pranja denarja pred sprejetjem zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prepreèevanju pranja denarja.
Odbor za dokumentarne banène posle
Odbor je imel dva sestanka, in sicer maja in novembra. Obravnaval je zadeve, o
katerih je razpravljala komisija za banèno tehniko in prakso (banèna komisija) pri
Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) v Parizu, in tekoèa vprašanja iz poslovanja
bank s tujino. V obdobju med sestankoma so bila bankam poslana razna obvestila in
opravljena posvetovanja o morebitnih predlogih o spremembah pravil MTZ v Parizu.
Prvi sestanek banène komisije je bil 24. in 25. maja v Parizu, drugi pa 30. in 31.
oktobra v Rimu. Obeh se je udeleil naš predstavnik, banke pa so bile o vsebini
obvešèene s poroèilom, nato pa še z originalnim zapisnikom MTZ. O vsem je bil
obvešèen tudi nacionalni odbor MTZ za Slovenijo, ki je bil ustanovljen konec leta
2001 pri Gospodarski zbornici Slovenije in v katerega je poleg podjetij vkljuèeno tudi
Zdruenje, tako da je prenehalo naše neposredno èlanstvo v MTZ. Nacionalni odbor
je 7. oktobra pripravil seminar o garancijah na prvi poziv, ki so se ga udeleile tudi
banke èlanice. Predaval je predstavnik MTZ George Affaki, èlan predsedstva banène
komisije pri MTZ v Parizu.
Odbor je predlagal nadzornemu svetu Zdruenja, da se preimenuje v odbor za
dokumentarne banène posle, kar je nadzorni svet potrdil na seji 9. decembra. Razlog
je v tem, da se je zunanjetrgovinsko poslovanje liberaliziralo, domaèi plaèilni promet
pa se je iz APP prenesel v poslovne banke, zaradi èesar je bil ustanovljen nov odbor
za plaèilni promet, ki je prevzel koordinacijo domaèega in tujega plaèilnega prometa
oziroma plaèilnih sistemov. Delovno podroèje odbora z novim imenom odbor za
dokumentarne banène posle se je s tem nekoliko spremenilo in je razvidno iz
programov dela za leto 2003. Predvsem bo skrbel za prenos informacij in znanj o
mednarodnih dokumentarnih instrumentih in zavarovanjih plaèil, še naprej pa bo
sodeloval pri delu banène komisije pri MTZ v Parizu in nacionalnega odbora MTZ za
Slovenijo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
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Odbor je namenil veliko pozornosti vse številnejšim primerom mednarodnih prevar,
ponarejanja finanènih instrumentov in listin, predvsem potovalnih èekov. Zato je
nadzornemu svetu Zdruenja dal predlog, da se vèlanimo v mednarodno institucijo
Commercial Crime Services, ki jo je ustanovila MTZ v Londonu. Njen namen je
spremljati te pojave in o njih redno obvešèati èlane servisa, da se bodo lahko bolje
varovali pri dokumentarnih in drugih poslih s tujino. Tako bi lahko uporabljali
storitve Biroja za prepreèevanje trgovinskega kriminala in Biroja za prepreèevanje
pomorskega kriminala, ki poslujeta kot enoti v okviru servisa. K servisu bomo
pristopili v letu 2003, saj je treba pred tem v proraèunu Zdruenja zagotoviti
sredstva za èlanarino. Biroja periodièno dostavljata biltene, Zdruenje pa bo o
novicah obvešèalo banke èlanice, ki bodo lahko z doloèenimi izkušnjami in
informacijami seznanile svoje komitente.
Z Banko Slovenije se je odbor dogovoril o pošiljanju meseènih in trimeseènih
informacij o plaèilnem prometu s tujino ter o metodologiji za spremljanje trnega
delea bank pri plaèilnem prometu s tujino.
V Kranjski Gori je bil 23. in 24. maja posvet o izvajanju zakona o prepreèevanju
pranja denarja, ki so se ga udeleili tudi predstavniki bank. Dan je bil predlog za
ureditev nekaterih vprašanj glede identifikacije strank in prijavljanja hitre pošte pri
prenosu dokumentacije èez mejo. V okviru ukrepov proti pranju denarja je bilo
sklenjeno, naj banke ne poslujejo z neznanimi strankami.
Ker se je v letu 2002 v Sloveniji obseg unovèevanja ponarejenih ali ukradenih
potovalnih èekov tujih oseb poveèal, so se v odboru dogovorili, da se organizira
sistem hitrega medsebojnega obvešèanja in tudi o vsebini teh sporoèil, za delovanje
sistema pa skrbi Zdruenje.
V okviru sodelovanja v banèni komisiji pri MTZ v Parizu je bilo dogovorjeno, da se
revizija Enotnih pravil EP0 500 zaène v letu 2003. Zaradi monosti predloitve
elektronskih zapisov namesto papirnih pri dokumentarnih akreditivih so bila Enotna
pravila dopolnjena z 12 èleni (e-EPO 500) in veljajo od 1. marca 2002, tako da je zdaj
poleg dokumentarne mona tudi elektronska predloitev ali oboje. Slovenski
trgovinski partnerji sicer še niso pripravljeni na to novo tehnologijo, tako da v letu
2003 še ni prièakovati uporabe e-EPO.
Za pravilno pregledovanje akreditivnih dokumentov in v zvezi s tem enotno
razumevanje 13. èlena Enotnih pravil EPO 500 je bil pripravljen osnutek priroènika
za akreditivne specialiste Mednarodna standardna banèna praksa (MSBP-ISBP), v
katerem so napotki za delo z dokumenti in uporabo posameznih èlenov Enotnih
pravil. Pripomogel naj bi k zmanjšanju odstopanj in k lajemu komuniciranju med
bankami.
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Projekt SISBON - slovenski informacijski sistem bonitet za
fiziène osebe
Projektna skupina SISBON se je sestala na 33 sejah in veè ojih delovnih sestankih in
je skladno s projektnim planom dokonèala razvoj programske, strojne in
komunikacijske podpore sistema SISBON. Pripravljena je produkcijska verzija
informacijskega sistema SISBON.
Pravne podlage za delovanje sistema so zajete v dogovoru o postavitvi in uporabi
informacijskega sistema SISBON s pisno privolitvijo in v prilogah, h kateremu so
pristopile vse banke èlanice Zdruenja, ki kreditirajo prebivalstvo. Z Banko Koper
d.d. Koper smo uskladili in sklenili pogodbo o personalizaciji kartic za elektronski
sistem SISBON s tehnologijo PKI, izdelana je celostna grafièna podoba in zašèitni
znak SISBON.
Na podlagi zahtev projektne skupine, opredeljenih v dokumentu SISBON
Specifikacija s prilogami, ki podrobno doloèa vsebino in lastnosti sistema SISBON,
je zunanji izvajalec Adacta d.o.o. izdelal prototip in produkcijsko verzijo SISBON.
Rešitev smo v letu 2002 trikrat preizkusili, dali vrsto predlogov za izboljšave in
nekatere dodatne zahteve, ki so upoštevane v produkcijski verziji. Doloèili smo
zahteve za strojno opremo, jo nabavili in namestili na predvideni lokaciji v
Zdruenju. Zakupljen je vod za dostopanje, postavljena je poarna pregrada in
vzpostavljen nadzor nad dostopom do prostora z opremo.
Izvedli smo tudi prvo informativno izobraevanje za uporabnike in operaterje èlanic
ter anketo o pripravljenosti bank na zaèetek dela s SISBON, na internih spletnih
straneh Zdruenja pa redno objavljamo informacije o poteku dela pri projektu.
Pri postavitvi sistema smo se posvetovali z inšpektorjem za varstvo osebnih
podatkov na ministrstvu za pravosodje, s sistemom SISBON smo seznanili
namestnika varuha èlovekovih pravic, sodelovali smo z zunanjimi strokovnimi
sodelavci pravniki in banènimi specialisti. Obiskali smo Kredit biro Poljske, kjer smo

Izobraevalna dejavnost
V minulem letu smo pripravili 66 izobraevalnih programov, od tega 20 novih. S
skupno 128 izvedbami oziroma 213 izobraevalnimi dnevi in 3400 udeleenci (2266
v letu 2001) smo presegli naèrtovane aktivnosti za preteklo leto. Delo
Izobraevalnega centra je ves èas spremljal in usmerjal odbor za izobraevanje.
Posebej velja omeniti aktivnosti Izobraevalnega centra ob uvajanju TRR za fiziène
osebe in novih plaèilnih instrumentov, ki se jih je udeleilo skoraj 1200
predstavnikov bank, komitentov bank in zavarovalnic. Med preostalimi novimi
programi je bilo najveè zanimanja za programe s podroèja banène regulative,
knjienja poslovnih dogodkov v bankah, sprememb SRS, plaèilnega prometa in
gotovinskega poslovanja.
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Tudi lani smo izvajali programa Plaèilni promet in Poslovanje v menjalnicah, ki ju je
Banka Slovenije verificirala kot usposabljanje za pridobitev licence za opravljanje
teh poslov.
Ena pomembnejših nalog centra v prejšnjem letu je bila usmerjena v daljše
izobraevalne programe, in sicer v prenovo Šole za pripravnike in Banène šole.
Pripravili smo tudi nov šestdnevni program Osnove banèništva, ki je namenjen
zaposlenim v bankah z najmanj srednjo strokovno izobrazbo in banènikom, ki
potrebujejo dopolnitev osnovnih banènih znanj.
Poleg e tradicionalnega strokovnega banènega sreèanja Dnevi slovenskih
banènikov smo lani organizirali tudi šest posvetov, in sicer: posvet zakladnikov,
posvet pravnikov, posvet o prepreèevanju pranja denarja, posvet kadrovikov in
izobraevalcev, posvet notranjih revizorjev v bankah in posvet raèunovodij. Namen
teh sreèanj je bil predvsem predstavitev aktualne problematike s posameznih
podroèij banènega poslovanja in izmenjava izkušenj med bankami.
V letu 2002 smo z Zvezo ekonomistov Slovenije sodelovali tudi pri organizaciji
strokovnega posveta v banèništvu, ki je bil v celoti namenjen uvajanju novega
baselskega sporazuma. Z Novo LB d.d. smo pripravili predavanje o upravljanju
podjetij (Corporate Governance) in z Banko Slovenije predstavitev novega
kapitalskega sporazuma.

Publicistièna dejavnost
Banèni vestnik
Uredniški odbor Banènega vestnika (BV) je na štirih rednih sejah osrednjo pozornost
namenil uresnièevanju tekoèe uredniške politike, gibanju naklade revije in
izpolnjevanju letnega finanènega naèrta. Ocenil je, da so teme v reviji aktualne in
zanimive za njene bralce ter da je treba nadaljevati delo po dosedanjih vsebinskih
usmeritvah.
Èlani uredniškega odbora so na prvi seji podprli idejo, da se v letu 2002 poleg rednih
številk izda še posebna mednarodna številka revije. V razpravi so poudarili, da bo
angleška razlièica namenjena bankam, podjetjem in strokovnim krogom v Sloveniji,
tranzicijskih dravah kandidatkah za polnopravno èlanstvo v Evropski uniji (Èeška,
Poljska, Madarska in Estonija), novonastalim dravam na prostoru nekdanje
Jugoslavije (Hrvaška, BiH, Makedonija ter drava Srbija in Èrna gora) in dravam
èlanicam Evropske unije. Strinjali so se, da bo ta strokovna revija imela predvsem
promocijsko vlogo, saj tudi v razvitem svetu izdajanje strokovnih publikacij ni zgolj
komercialno naravnano. Za organizacijske in vsebinske priprave za izdajo revije je
skrbela redakcijska skupina v sestavi Dušan Hoèevar, Aljoša Toma, Ivan Ribnikar,
Dušan Drofenik, Joe Glogovšek in Emil Lah, ki jo je formalno vodil direktor
Zdruenja. Kot osrednja tema je bila izbrana primerjava znaèilnosti banènega
sektorja v Sloveniji, tranzicijskih dravah in dravah èlanicah Evropske unije.
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Mednarodna številka revije v anglešèini, ki je obsegala 110 strani, je v nakladi 500
izvodov izšla 10. julija. Vabilu k sodelovanju so se odzvali vsi avtorji iz 12 izbranih
drav, v svojih prispevkih pa so predstavili aktualno dogajanje v slovenskem,
tranzicijskem in mednarodnem banènem okolju. V skladu z naèrtovano vsebinsko
zasnovo so bile v publikaciji objavljene študije banènih sistemov v izbranih dravah,
v sklepnem delu pa primerjalna študija in posebna statistièna priloga.
Èlani uredniškega odbora so na oktobrski seji menili, da je bila zastavljena naloga
uspešno izpeljana, èeprav je bila prodaja angleške verzije v tujini skromna. Vendar
so menili, da projekta ni smiselno ocenjevati glede na trenje revije v tujini, saj je šlo
za promocijo drave, banènega zdruenja in slovenske banène publicistike v tujini.
Uredništvo revije je sicer v prejšnjem letu posebno pozornost namenjalo obravnavi
tem, kot so obrestni nominalizem, oblikovanje slovenskih medbanènih obrestnih
mer, prevzemi slovenskih bank, denarna politika Slovenije in vkljuèevanje v EU in
EMU, gospodarska kriza v Argentini in obvladovanje operativnega ter drugih tveganj
v bankah. Njeni redni sodelavci so v razpravah analizirali, kako v tranzicijskih
dravah deluje denarni trg, kakšen je razvojni poloaj slovenskega zavarovalništva,
kako poteka koordinacija gospodarskih politik v EMU, kakšne naloge èakajo banke
na poti v Evropsko unijo, ali je notranja revizija v slovenskih bankah dobro
organizirana, v kolikšni meri je poslovanje pokojninskih skladov v skladu z interesi
njihovih vlagateljev in katera metodologija obraèunavanja obresti v bankah je
slovenski letni inflaciji najbolj ustrezna.
Publicistika in spletne strani
V okviru publicistiène dejavnosti smo v letu 2002 izdali:
Društvo banènih zavodov, avtorja dr. arka Lazareviæa,
Periodièno publikacijo Finanèni izkazi poslovanja bank v letu 2001/Financial
Statements of Banks in Slovenia for 2001na zgošèenki in
Letno poroèilo Zdruenja bank Slovenije 2001.
Prenovili smo javne spletne strani na naslovu www.zbs-giz.si, tako da zdaj
nakljuènemu uporabniku ponujajo veè informacij. Povpreèno število meseènih
dostopov se je poveèalo na 3150, medtem ko je bilo v letu 2001 povpreèno 1550
dostopov na mesec. Veèji dostop je spodbudila objava slovenskih medbanènih
obrestnih mer in programov, ki jih razpisuje Izobraevalni center Zdruenja.
Ekstranet Zdruenja smo redno aurirali in objavljene dokumente opremili z
notranjimi in zunanjimi povezavami. Vsak na novo dodan dokument je bil uvršèen
tudi na prvo, aktualno stran ali pa smo o njem pripravili skrajšano novico, ki smo jo
objavili v rubriki Kratke novice in obvestila. Ta je bila med uporabniki ekstraneta tudi
najbolj obiskana. V redni servis ekstraneta je sodilo tudi obvešèanje uporabnikov o
na novo dodanih aktualnih dokumentih.
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Povpreèje meseènih obiskov ekstraneta je bilo 460 dostopov (v letu 2001 177). Veèji
obisk je tudi posledica veèjega števila uporabnikov, saj smo lani registrirali 600
novih uporabnikov (predvsem iz Nove Ljubljanske banke), tako da ima zdaj ekstranet
1550 uporabnikov. Uredniški odbor ekstraneta se je v letu 2002 sestal na dveh sejah,
na katerih smo obravnavali in dali predloge o razširitvi vsebinske baze in baze
uporabnikov ekstraneta.
Slovenska S.W.I.F.T. skupina
Skupina Member (v nadaljevanju SMGS) in skupina User (v nadaljevanju SUGS), ki
delujeta v okviru slovenske skupine S.W.I.F.T., sta imeli vsaka po tri redne sestanke.
Medtem ko se je skupina SMGS ukvarjala predvsem s strateškimi vprašanji, je
uporabniška skupina reševala tekoèe operativne zadeve, povezane z uporabo
najbolj razširjene banène telekomunikacijske infrastrukture na svetu. Oba
predsednika skupin sta se udeleevala rednih sestankov S.W.I.F.T.
Skupina SMGS je obravnavala monost uporabe S.W.I.F.T. v iro kliringu, uvedbe MT
103 in MT 103+ v domaèem plaèilnem prometu ter uporabe IBAN (International
Bank Account Number) tako v plaèilnem prometu v dravi kot v plaèilnem prometu s
tujino. Na podlagi obravnave je priporoèila razširitev uporabe infrastrukture
S.W.I.F.T. tudi v iro kliringu in ta sklep posredovala skupini SUGS. Nadalje je sprejela
sklep, da je v domaèem plaèilnem prometu obvezna uporaba MT 103+. Ob tem je
predlagala, da se sklièe sestanek skupine SUGS, na katerem naj ta kot prednostno
zadevo obravnava uveljavitev IBAN v plaèilnem prometu s tujino.
Skupina SMGS je pripravljala tudi osnutek dokumenta, ki opredeljuje uporabo
storitev SWIFTNeta v Sloveniji. Predstavljene so bile monosti uporabe nove
generacije produktov SWIFT (SWIFTNet Services) s poudarkom na storitvi
SWIFTNet File-Act. Prednosti, ki jih ta tehnologija prinaša v slovenski banèni prostor
(v domaèem plaèilnem prometu, plaèilnem prometu s tujino itd.), so v tem, da se
vzpostavlja infrastruktura za varno izmenjavo datotek med slovenskimi finanènimi
institucijami (ne samo bankami) s tehnologijo PKI (avtentikacija datotek) ter
omogoèa povezava z razliènimi infrastrukturami v Evropi in po svetu. Poleg tega je
SWIFTNet svetovno uveljavljen protokol, njegova uporaba je pogoj za vkljuèitev v
banko CLS in nekatere panevropske plaèilne sisteme (RTGS+, EBA …), zdaj pa
ponuja še monost storitve SWIFTNet File-Act kot komunikacijskega protokola v
sistemu iro kliringa.
Skupina SUGS je banke sproti seznanjala s prehodom na tehnologijo SWIFTNet, na
katero bo Slovenija v okviru S.W.I.F.T. prešla julija 2003. Podrobno je obravnavala
osnutek dokumenta o uporabi tehnologije SWIFTNet pri iro kliringu. Dokument bo
takoj, ko bomo od S.W.I.F.T. prejeli dokonèno ponudbo s finanèno specifikacijo,
poslan bankam v prouèitev oziroma potrditev.
Izvedli smo tudi veè izobraevalnih programov za banke o prehodu na tehnologijo
SWIFTNet, uporabi MT103 oziroma MT 103+ v BPRÈ ter o STP (Straight Through
Processing) na podroèju plaèilnega prometa v slovenskih bankah.
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Mednarodne dejavnosti
Med mednarodnimi organizacijami, s katerimi sodelujemo, je posebno pomembna
FBE, kjer imamo status pridruenega èlana. Skupaj z FBE smo v zaèetku leta v
Ljubljani organizirali mednarodno konferenco o socialnem dialogu v evropskem
banèništvu, na kateri so poleg domaèih sindikatov in bank sodelovali tudi evropski
predstavniki. Namen sreèanja, za katerega je pobudo dala Evropska komisija, je bil
predvsem izmenjava informacij in medsebojno spoznavanje. Poduk te zgodbe pa je,
da bo v pogojih aktivnega èlanstva v FBE, torej po vstopu Slovenije v EU, treba biti
zelo dejavno vpet v ta dogajanja, vanja se bodo morale vkljuèiti tudi èlanice in ne le
Zdruenje samo.
Z Evropsko mreo za izobraevanje banènikov (EBTN) smo marca lani podpisali
pogodbo o vkljuèitvi v projekt European Foundation Certificat in Banking (EFCB), ki
jo je junija formalno potrdila tudi Evropska komisija. Cilj raziskovalnega projekta, ki
poteka v okviru programa Leonardo da Vinci, je oblikovanje in uvedba skupnega
evropskega certificiranega banènega programa, namenjenega novozaposlenim v
bankah in zaposlenim brez formalne banène izobrazbe.
Vkljuèitev v projekt EFCB in prenos programa v slovenski banèni prostor je podprl
tudi odbor za izobraevanje, ki je ob tem predlagal, da se zaènejo priprave za
sprejetje certificiranega izobraevanja na nacionalni ravni, saj sedanji šolski sistem
v Sloveniji ne daje monosti pridobitve formalne banène izobrazbe in še nismo
sprejeli nacionalnega programa za certificirano izobraevanje banènikov.
Izobraevalni center Zdruenja je v sodelovanju z ATTF (Financial Technology
Transfer Agency) iz Luksemburga v Sloveniji izvedel dva programa, in sicer
Managerial Skills in Banking performances and quality management, v tujini pa so se
predstavniki èlanic Zdruenja udeleili dveh seminarjev: Fund Industry in Risk
management. Skupaj z DC Garnerjem iz Londona je IC Zdruenja pripravil še
program Interest Risk Management.
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