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NSP/2017/030 

          

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA 9. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA 

 

dne 21. 12. 2017 od 9. do 11. ure, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana 

 

1.  Potrditev dnevnega reda 9. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP) 

 

Sejo vodi: Simon Anko / predsednik NSP 

 

2.  Seznanitvena točka 

 

 Informacija o aktivnostih delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo 

plačil, in o idejni zasnovi študije, ki bi stroki služila kot osnova za komunikacijo z 

uporabniki plačilnih storitev  

 NSP bo razpravljal o idejni zasnovi študije in financiranju le-te 

 NSP bo obravnaval in potrdil sporočilo za javnost glede novih plačilnih storitev, 

ki ga je pripravila delovna skupina 

 Informacija o statusu postopka sprejemanja predloga ZPlaSSIED  

 Informacija o napredku pri sprejemanju izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa 

po PSD2 

 Informacija o novoustanovljenem evropskem forumu za inovacije na področju plačil 

(European Forum for Innovation in Payments - EFIP) 

 

Točke predstavijo: Janko Šavnik / Združenje bank Slovenije (vodja delovne skupine za 

obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil); Brigita Gašperin / Ministrstvo za finance; Jure 

Kovačič / Banka Slovenije; Andreja Birsa in Simon Anko / Banka Slovenije    

 

Podporna gradiva: predstavitve 

 

3.  Strategija NSP za razvoj trga plačilnih storitev v Sloveniji   

 

 Informacija glede aktivnosti delovne skupine za pripravo strategije NSP za razvoj trga 

plačilnih storitev v Sloveniji 

 NSP se seznani s končnim poročilom delovne skupine  

 NSP bo obravnaval in potrdil predlog Strategije NSP za razvoj trga plačilnih 

storitev v Sloveniji 

 

Točko predstavi: Tina Vehovar Smole / Banka Slovenije  

 

Podporno gradivo: predstavitev, predlog Strategije NSP za razvoj trga plačilnih storitev v 

Sloveniji  
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4.  Razno 

 

 Registrske spremembe na področju povezovanja poslovnih registrov (BRIS), 

mednarodne iniciative in projekt vzpostavitve Registra dejanskih lastnikov 

 Anketa Evropske centralne banke o migraciji na SEPA 

 Migracija na obrazec UPN QR 

 Dvig limita za brezstične kartične transakcije 

 

Točki predstavijo: Mojca Kunšek / AJPES; Darko Muženič / Urad RS za preprečevanje pranje 

denarja; Andreja Birsa / Banka Slovenije; Loris Rajkovič Rosso / Banka Intesa Sanpaolo d. d.: 

Nevenka Šubelj / Trgovinska zbornica Slovenije 

 

Podporno gradivo: predstavitev 

 

 


