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Svet Banke Slovenije je na 490. seji dne 2. 7. 2013 sprejel  

 

 

SKLEP O VZPOSTAVITVI 

NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA 
 

 

1. člen 

Vzpostavitev in vodenje 
 

Nacionalni svet za plačila (v nadaljevanju Svet) vodi Banka Slovenije.  

 

Svet Banke Slovenije iz svojih vrst imenuje predsedujočega Svetu, namestnik predsedujočega pa je 

vsakokratni direktor oddelka Banke Slovenije, ki vsebinsko pokriva področje dela Sveta.  

 

Banka Slovenije Svetu zagotavlja usmeritve glede prednostnih delovnih nalog, organizacije dela in 

vključitve deležnikov na trgu plačilnih storitev.  

 

2. člen 

Namen 
 

Ob naraščajočem zavedanju pomena učinkovitih načinov plačevanja za gospodarstvo in družbo kot 

celoto, je namen vzpostavitve Sveta zagotoviti platformo, znotraj katere lahko deležniki na trgu 

plačilnih storitev prostovoljno razpravljajo, se posvetujejo, sodelujejo in se zavežejo k ambicioznim in 

vsem sprejemljivim aktivnostim na področju razvoja slovenskega trga plačilnih storitev kot dela 

SEPA, ki upoštevajo potrebe širše javnosti.  

 

Znotraj te platforme se ob prisotnosti Banke Slovenije in morebiti tudi drugih državnih organov in 

drugih oseb z javnimi pooblastili (organi javne oblasti) srečujeta strani ponudbe in povpraševanja na 

trgu plačilnih storitev, usklajujeta interese, določata prednostne naloge ter razrešujeta morebitna 

nesoglasja.  

 

Svet je v svoji osnovi strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo in njegove odločitve služijo kot 

osnova za delo sodelujočih v Svetu na področju plačil in plačevanja.  

 

Preko Sveta Banka Slovenije in organi javnih oblasti izražajo svoja stališča in usmerjajo delovanje 

trga plačilnih storitev, ob tem pa pridobivajo informacije, ki lahko služijo oblikovanju njihovih lastnih 

politik ter zastopanju slovenskega trga plačilnih storitev v organih Evropskega sistema centralnih bank 

in Evropske unije.  

 

3. člen 

Cilj 
 

Svet je vzpostavljen s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih 

plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju 

in ustrezno mesto znotraj SEPA.  

 

Svet deluje na naslednjih področjih:  

 

(i) Kreditna plačila SEPA,  

(ii) Direktne obremenitve SEPA,  

(iii) Kartična plačila,  
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(iv) e- in m-plačila,  

(v) Inovacije na področju plačevanja,  

(vi) Vprašanja, povezana s plačili (npr. standardi, zlorabe in varnost).  

 

Za doseganje ciljev izvaja Svet naslednje aktivnosti:  

 

(i)  Opredelitev prioritet in spodbujanje aktivnosti na področju plačil;  

(ii)  Določitev splošne strategije razvoja trga plačilnih storitev v Sloveniji, z identifikacijo in 

določitvijo prednostnih delovnih nalog;  

(iii)  Spodbujanje splošnega zavedanja glede ureditev, namenjenih plačevanju, v Sloveniji;  

(iv)  Izmenjava informacij in izkušenj, s ciljem pridobiti vpogled v trg plačilnih storitev v 

Sloveniji ter zahteve in pričakovanja udeležencev na njem ter prepoznati kritična vprašanja;  

(v) Usklajevanje interesov različnih skupin deležnikov, tudi na način širših posvetovanj, s ciljem 

doseči oblikovanje skupnih stališč;  

(vi)  Opredelitev in sporočanje skupnih stališč s področja sodelovanja na področju plačilnih 

storitev v Sloveniji;  

(vii)  Spremljanje izvajanja splošne strategije in izbranih prednostnih nalog;  

(viii)  Zagotavljanje mandatov (morebitnim) (delovnim) skupinam pod okriljem Sveta;  

(ix)  Oblikovanje priporočil za nadaljnji razvoj plačilnih storitev v Sloveniji;  

(x)  Spodbujanje inovacij in usmerjanje razvoja;  

(xi)  Razvoj dobrih praks na področju plačevanja ter  

(xii)  Zgladitev večjih razlik v stališčih ali nesoglasij med deležniki, zastopanimi v Svetu.  

 

Svet se ne ukvarja z vprašanji in ne prevzema nalog, ki sodijo izključno v domeno določene skupine 

deležnikov na trgu plačilnih storitev oz. jih je mogoče učinkoviteje izvajati znotraj ene skupine 

deležnikov na trgu plačilnih storitev in ne zahtevajo dialoga in usklajevanja med različnimi skupinami 

deležnikov (npr. vprašanje medbančnega procesiranja plačil).  

 

4. člen 

Omejitev pristojnosti 
 

Svet nima pristojnosti sprejemanja zavezujočih odločitev in zato ni uradno odločitveno telo, lahko pa 

poda usmeritve in/ali mnenja, ki so javni.  

 

Rezultate dela Sveta lahko Banka Slovenije upošteva pri oblikovanju in izvajanju svoje politike na 

področju plačil in plačevanja, vendar delovanje Sveta in udeležba v njem nikakor ne posegata v 

avtonomijo, pristojnosti in odgovornosti Banke Slovenije in drugih organov javnih oblasti, ki izvirajo 

iz zakonskih pooblastil, na področju regulative in strateških odločitev ter pri oblikovanju in 

implementaciji lastnih politik na področjih dela Sveta. V tem oziru je vloga Sveta lahko le svetovalna 

in teh pravic in pristojnosti ne sme prekoračiti.  

 

5. člen 

Načela delovanja 
 

Svet deluje v skladu z naslednjimi načeli:  

 

(i) Široka udeležba: V Svetu je omogočeno široko sodelovanje, preko zastopanosti vseh 

deležnikov, (kot uporabniki ali ponudniki) neposredno ali posredno povezanih s plačilnimi 

storitvami. Udeležba je zato omogočena vsem skupinam deležnikov na trgu plačilnih 

storitev, ki za sodelovanje v Svetu izkažejo legitimen interes, ob upoštevanju zastopanosti 

različnih skupin deležnikov. Široka udeležba v Svetu omogoča spodbujanje skupnega 

razumevanja vprašanj in obravnavo vprašanj, ki ne morejo biti razrešena s strani enega 

samega subjekta ali skupine deležnikov. Sodelovanje pri oblikovanju stališč Sveta tako 

ustvarja večje zaupanje v končne rezultate in povečuje odgovornost sodelujočih v Svetu.  
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(ii)  Odprtost in transparentnost: Različni deležniki na trgu plačilnih storitev morajo delati na 

odprt in transparenten način ter aktivno komunicirati o svojih aktivnostih. Deležniki morajo 

stopiti skupaj z namenom sodelovanja in napredovanja in ne zgolj z namenom, da branijo 

interese sektorja, ki ga zastopajo. Ustrezna preglednost dokumentov, dobra usklajevanje in 

komunikacija ter ustrezen tok informacij morajo podpreti delovanje vseh sodelujočih v 

Svetu. Zagotovljena mora biti popolna transparentnost pri strateškem načrtovanju in 

odločanju, z možnostjo deležnikov, da izrazijo stališča interesnih skupin, ki jih 

predstavljajo.  

(iii)  Odgovornost: Odgovornosti sodelujočih v Svetu morajo biti jasne. Vsak sodelujoči mora 

sprejeti odgovornost za svoje delo v Svetu, kar vključuje tudi uveljavljanje stališč Sveta 

med deležniki na trgu plačilnih storitev, ki jih sodelujoči v Svetu zastopa.  

(iv)  Učinkovitost: Aktivnosti morajo biti pravočasne in izvedene tako, da zagotavljajo 

izpolnitev potrebnega na osnovi jasnih ciljev. Organizacija dela znotraj (morebitnih) 

delovnih teles Sveta mora biti učinkovita, z jasno razdelitvijo delovnih nalog.  

(v)  Skladnost: Aktivnosti Sveta morajo biti skladne med seboj in s cilji politike javnih oblasti 

in interesi širše javnosti.  

 

Upoštevajoč namen vzpostavitve, cilje delovanja Sveta in zgornja načela delovanja, Svet odloča s 

konsenzom.  

 

6. člen 

Sodelovanje v Svetu 
 

Pri delu Sveta poleg Banke Slovenije lahko sodelujejo naslednji subjekti, ki izkažejo legitimen interes 

na področjih dela Sveta:  

 
(i)  Ministrstva, pristojna za vprašanja, povezana s plačevanjem, oz. organi v njihovi sestavi;  

(ii)  Organizacije in institucije, ki delujejo v imenu uporabnikov ali ponudnikov plačilnih 

storitev, tj. zastopajo interese določene skupine (banke, drugi ponudniki plačilnih storitev, 

potrošniki, podjetja v vlogi uporabnikov plačilnih storitev, posamezne družbeno ranljive 

skupine) in:  

o so krovne oz. sektorske organizacije deležnikov na trgu plačilnih storitev;  

o njihovo sodelovanje v Svetu prispeva k uravnoteženosti zastopanosti strani ponudbe in 

povpraševanja na trgu plačilnih storitev v Svetu;  

o lahko prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil, in sicer na način:  

strokovnega prispevka v Svetu ali v njegovih delovnih skupinah;  

strokovnega prispevka v posvetovanjih.  

(iii)  Upravljavci plačilnih sistemov, katerih udeleženci so slovenski ponudniki plačilnih 

storitev;  

(iv)  Upravljavci shem plačilnih instrumentov in  

(v)  Kartični procesorji.  

 

Banka Slovenije lahko po lastni presoji pozove k sodelovanju v Svetu deležnike, za katere ocenjuje, da 

lahko strokovno prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil. S ciljem zagotoviti 

uravnoteženost zastopstva sodelujočih s strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev v 

Svetu, je lahko v delo Sveta vključenih več predstavnikov posameznega v Svetu sodelujočega 

subjekta.  

 

O sodelovanju v Svetu za deležnike, ki jih Banka Slovenije ne pozove k sodelovanju sama, odloči 

predsednik Sveta na podlagi argumentirane vloge deležnika in na podlagi izpolnjevanja kriterijev za 

sodelovanje iz tega člena.  
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7. člen 

Prenehanje sodelovanja v Svetu 

 

Predsednik Sveta lahko odloči o prenehanju sodelovanja posameznega sodelujočega v Svetu, v kolikor 

sodelujoči ne izpolnjuje več kriterijev za sodelovanje, določenih v 6. členu sklepa, ali v kolikor oceni, 

da zaradi njegovega sodelovanja uravnoteženost zastopstva ponudbene in povpraševalne strani na trgu 

plačilnih storitev v Svetu ni več zagotovljena.  

 

8. člen 

Člani Sveta 
 

Sodelujoči v Svetu mora zagotoviti svojega predstavnika, ki v lastni organizaciji zaseda ustrezno 

visoko pozicijo, ki ima ustrezno znanje s področja plačevanja in ki je pooblaščen za zastopanje stališč 

sodelujočega v Svetu (član Sveta), ter njegovega namestnika, ki se sestankov Sveta udeležuje v 

primeru odsotnosti predstavnika (namestnik člana Sveta). Vsak sodelujoči v Svetu lahko imenuje le 

enega člana Sveta in njegovega namestnika, razen v primeru iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa, 

ko je potrebno zagotoviti uravnoteženost zastopstva v Svetu.  

 

9. člen 

Poslovnik dela Sveta 
 

Svet na predlog predsedujočega Svetu sprejme Poslovnik Sveta.  

 

10. člen 

Revizija sklepa 
 

Ta sklep bo pregledan letno. Spremembe potrdi Svet Banke Slovenije.  

 

11. člen 

Končna določba 
 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet Banke Slovenije.  

 

 

 

V Ljubljani, dne …….………….  

 

Marko Kranjec 

predsednik 

Sveta Banke Slovenije 


