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ZAPISNIK 8. seje Nacionalnega sveta za plačila 

 

Datum in čas seje: 28. 9. 2017, od 9:00 do 12:00 

 

Lokacija seje: Banka Slovenije 

 

Prisotni člani: Simon Anko (predsednik Nacionalnega sveta za plačila / Banka Slovenije), Mojca 

Kunšek (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), Boris Bjelica (Banka Intesa Sanpaolo 

d. d.), Jana Ahčin (Finančna uprava RS), Brigita Gašperin (Ministrstvo za finance), Marija Brenk 

(Nova KBM d. d.), Ivan Mohar (Slovensko zavarovalno združenje), Nevenka Šubelj (Trgovinska 

zbornica Slovenije), Aleksandra Miklavčič (Uprava RS za javna plačila), Alenka Mejač Krassnig 

(Visa Europe), Stanislava Zadravec Caprirolo (Združenje bank Slovenije) 

 

Prisotni namestniki članov: Matic Dolar (Bankart d. o. o.), Matevž Pirnat (NLB d. d.), Borut Tomažič 

(Združenje bank Slovenije)  

 

Ostali prisotni: Aljoša Lovrič Petrič (Mercury Processing Services International d. o. o.), Andreja 

Birsa, Tina Vehovar Smole, Anja Rijavec Uršej, Matej Meško, Jure Kovačič in Robert Rajšp (vsi 

Banka Slovenije) 

 

Odsotni člani: Aleksander Kurtevski (Bankart d. o. o.), Tomaž Okorn (Gospodarska zbornica 

Slovenije), Dajana Muženič Abramovič (Javna agencija RS za varstvo konkurence), Boštjan Fabjančič 

(MasterCard Europe SA, Podružnica v Sloveniji), Borut Kreč (Mercury Processing Services 

International d. o. o.), Sabina Koleša (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Matija Mrzel 

(Ministrstvo za notranje zadeve), Irena Dolinar (NLB d. d.), Darko Muženič (Urad RS za 

preprečevanje pranja denarja), Boštjan Krisper (Zveza potrošnikov Slovenije) 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 8. seje Nacionalnega sveta za plačila  

2. Seznanitvena točka 

 Informacija glede aktivnosti delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo 

plačil 

 Informacija o statusu postopka sprejemanja predloga zakona, ki bo implementiral PSD2, 

in izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa po PSD2 

 Informacija o poteku projekta vzpostavitve rešitve za procesiranje takojšnjih plačil pri 

Bankartu d. o. o. 

 Informacija o napredku na področju vzpostavitve vseevropske infrastrukture za takojšnja 

plačila (TIPS) 

3. Finteh in trg plačil v Sloveniji 

4. Razno 

 Podaja informacij o aktivnostih glede obveščanja o uvedbi UPN QR  

 Strategija razvoja trga plačil v Sloveniji 
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Ad 1)  

Potrditev dnevnega reda 8. seje Nacionalnega sveta za plačila  

 

S. Anko je pozdravil prisotne na 8. seji Nacionalnega sveta za plačila (v nadaljevanju NSP). Novi 

članici, gospe Stanislavi Zadravec Caprirolo, kot predstavnici Združenja bank Slovenije, je zaželel 

dobrodošlico in posebej izpostavil, da NSP tudi v prihodnje pričakuje aktivno vlogo Združenja bank 

Slovenije. Prisotne je seznanil tudi z izgubo predstavnika kartičnega procesorja E-funds, ki je prenehal 

s poslovanjem v Sloveniji. Uvodoma je posebej izpostavil še ustanovitev delovne skupine za 

obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil, in se zahvalil vsem deležnikom, ki so vanjo 

imenovali predstavnike. V nadaljevanju je prisotne seznanil s predlogom dnevnega reda 8. seje NSP 

ter v tej zvezi spomnil na možnost članov sooblikovati dnevni red sej z vsebinami, težavami in 

omejitvami, s katerimi se deležniki soočajo v svojih okoljih.  

 

Sklep: Udeleženci so potrdili dnevni red 8. seje NSP. 

 

Ad 2)  

Seznanitvena točka  

 

I. Informacija glede aktivnosti delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo 

plačil 

 

A. Birsa je predstavila aktivnosti delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil.  

 

S. Anko se je posebej zahvalil J. Šavniku, predstavniku Združenja bank Slovenije, ki je prevzel 

vodenje delovne skupine za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil. Posebej je poudaril, da je 

cilj objektivno seznaniti uporabnike z novostmi, ne pa jih plašiti pred njimi, ter doseči enotnost 

komunikacije s strani različnih deležnikov in s tem preprečiti, da bi uporabnik, ki je komitent dveh 

različnih bank, od vsake prejel različne (ali celo nasprotujoče si) informacije. Uvod je zaključil z 

mislijo, da če se deležniki novosti bojijo, se te ne bodo uveljavile ter povabil prisotne k podaji mnenj 

glede dela delovne skupine. Odzval se je B. Bjelica, pozdravil iniciativo za oblikovanje delovne 

skupine in predlagal pripravo "profesionalne informacije za uporabnike", ki bi služila komunikaciji z 

uporabniki in bi bila pripravljena s strani zunanjega izvajalca, pri čemer pa bi pri pripravi sodelovali (z 

idejami in finančnimi sredstvi) deležniki NSP. S. Anko je zaprosil za pojasnilo, ali govorimo o letaku 

ali o študiji, ki bi služila strokovni javnosti. B. Bjelica je pojasnil, da je potrebno s komunikacijo 

nasloviti vse uporabnike plačilnih storitev, za kar se lahko uporabi letak. Vendar pa je po njegovo 

letak premalo, zato bi morala obstajati tudi študija, za katero bi stala vsa stroka (letak je lahko izvleček 

študije). Del takšne študije bi bile tudi vsebine glede tretjih ponudnikov plačilnih storitev, predvsem v 

smislu opredelitve načina poslovanja s tovrstnimi subjekti v Sloveniji (npr. vidik strukture prenosa 

podatkov, uporabe vmesnika za komunikacijo med bankami in tretjimi ponudniki plačilnih storitev – t. 

i. API). V tej zvezi je B. Bjelica posebej poudaril pomen sodelovanja med vsemi deležniki trga plačil v 

Sloveniji, s ciljem uporabnikom zagotoviti stabilno poslovno okolje. 
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V povezavi s tretjimi ponudniki plačilnih storitev je M. Pirnat dodal, da bi bilo pomembno pridobiti 

pregled poslovanja drugih bank v Evropski uniji v prehodnem obdobju (tj. ko stopi v veljavo 

nacionalna zakonodaja, ki implementira novo direktivo o plačilnih storitvah (PSD2), pa do pričetka 

veljavnosti RTS glede varnega komuniciranja in močne avtentikacije) zaradi lažjega odločanja bank, 

kako poslovati v tem obdobju.  

 

V razpravi, ki je sledila, je N. Šubelj poudarila pomen vzpostavitve enotnega vmesnika za 

komunikacijo med bankami in tretjimi ponudniki plačilnih storitev, ki ga bodo morale zagotoviti 

banke zaradi implementacije zahtev PSD2. Strinjala se je, da bi študija, izdelavo katere je predlagal B. 

Bjelica, stroki lahko nudila pregled vseh tehničnih možnosti za povezovanje in med njimi tudi eno, 

najoptimalnejšo, za uveljavitev v Sloveniji. S. Anko se je strinjal, da več vmesnikov za povezovanje 

ne bi omogočilo doseganja ekonomij obsega in izrazil podporo oblikovanju enotnega vmesnika. Prav 

tako sta razvoj enotnega vmesnika podprla B. Bjelica in M. Brenk. M. Dolar je prisotne seznanil, da je 

Bankart d. o. o. že oblikoval svojo vizijo glede razvoja enotnega vmesnika, ki bo v kratkem 

predstavljena bankam, na NSP pa na eni izmed prihodnjih sej. B. Tomažič je zastavil vprašanje glede 

vmesnega obdobja med objavo novega zakona, ki bo urejal plačilne storitve, storitve izdajanja 

elektronskega denarja in plačilne sisteme, s katerim se v slovenski pravni red prenaša PSD2, ter 

nekaterih na njegovi podlagi sprejetih izvedbenih aktov in dejal, da bi bile dobrodošle usmeritve 

Banke Slovenije, kako naj ponudniki plačilnih storitev ravnajo v tem vmesnem obdobju. Odzvala se je 

A. Rijavec Uršej in med drugim povabila deležnike, da vsa zaznana vprašanja v tej zvezi naslovijo 

neposredno na Banko Slovenije. O tem, kako lahko deležniki slovenskega trga plačil vplivajo na 

sprejem odločitev na evropski ravni, je spraševal A. Lovrič Petrič in pri tem izrazil opažanje, da 

deležniki slovenskega trga plačil pogosto nimajo vpliva na dogajanje oziroma odločitve na evropski 

ravni. Na to se je odzval S. Anko, ki je izpostavil, da v skladu s Sklepom o vzpostavitvi Nacionalnega 

sveta za plačila Banka Slovenije preko NSP s strani članov pridobiva informacije oziroma ji ti 

svetujejo, kar ji lahko nato služi pri zastopanju slovenskega trga plačilnih storitev v organih 

Evropskega sistema centralnih bank, Evropskega bančnega organa in Evropske unije. Zato je 

spodbudil deležnike, da pristopijo do Banke Slovenije s težavami, s katerimi se v svojih okoljih 

srečujejo, s kratkim opisom zadeve, na osnovi katere bo Banka Slovenije (na podlagi svojega 

poznavanja in informacij s katerimi razpolaga) lahko pripravila gradivo za obravnavno na NSP. S. 

Anko je še  povedal, da Banka Slovenije člane NSP že obvešča in jih bo tudi v prihodnje o aktih, ki so 

na ravni Evropske unije v posvetovanjih, in jih pozval, da se v okviru posvetovanj odzovejo, lahko pa 

diskusija o aktih poteka tudi v okviru NSP. 

 

Sklep: NSP pozove Združenje bank Slovenije, da pristopi k aktivnostim na temo vzpostavitve enotnega 

vmesnika za varno komunikacijo med ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo račune, in  ponudniki 

storitve odreditve plačil in storitve zagotavljanja informacij o računih v Sloveniji v sodelovanju z 

Bankartom d. o. o in nebančnimi ponudniki, ki imajo interes za uporabo zadevnega vmesnika.  

 

Sklep: NSP pozove delovno skupino za obravnavo tematik, povezanih z varnostjo plačil, da preuči 

potrebo po pripravi študije, ki bi stroki služila kot osnova za komunikacijo do uporabnikov plačilnih 
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storitev, in opredeli cilje in konkretno vsebino študije ter o tem obvesti NSP. NSP bo na tej osnovi 

odločal o vidikih financiranja.  

 

II. Informacija o statusu postopka sprejemanja predloga zakona, ki bo implementiral PSD2, in 

izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa po PSD2 

 

B. Gašperin je podala informacijo o statusu sprejemanja predloga zakona, ki bo v slovenski pravni red 

prenesel PSD2. Povedala je, da pričakuje, da se bo medresorsko usklajevanje med ministrstvi in 

Službo Vlade RS za zakonodajo, ki sicer poteka že od maja, zaključilo v enem do dveh tednih. To bi 

pomenilo, da bi zakon lahko bil sprejet decembra 2017, ter dodala še, da Ministrstvo za finance vse 

napore usmerja v to, da bi bil zakon sprejet čimprej. 

 

V tej zvezi je več članov NSP, prisotnih na seji, izrazilo zaskrbljenost zaradi dolgotrajnih postopkov 

sprejemanja zadevnega zakona ter nujno potrebo po pohitritvi postopkov. Prisotni so bili enotnega 

mnenja, da bi zamuda pri sprejemu novega zakona ne samo pomenila kršitev PSD2, ampak bi imela 

posledice, ne samo za bančni sektor, temveč za celotno slovensko gospodarstvo. S. Anko je v tej zvezi 

dejal, da je negotovost v zvezi s sprejemom zadevnega zakona nesprejemljiva in poudaril, da je Banka 

Slovenije s pohitritvijo priprave dotičnega zakona in predaje le-tega Ministrstvu za finance že v 

začetku leta želela zagotoviti deležnikom čas za prilagoditev zalednih aplikacij in postopkov v svojih 

okoljih. Zaradi zamud pa se  deležnikom (obstoječim, ki z dovoljenjem Banke Slovenije že poslujejo v 

Sloveniji) lahko (ob nesprejetju) poslabša konkurenčni položaj nasproti ponudnikom v drugih 

evropskih državah, ki so/bodo uspele direktivo pravočasno implementirati. Vprašal je tudi, ali lahko 

Banka Slovenije kako vpliva na pospešitev postopka sprejemanja novega zakona. B. Gašperin je 

pojasnila, da glede na to, da se zakon sprejema po rednem postopku, ni možno skrajšati poslovniških 

rokov. S. Zadravec Caprirolo je dejala, da so posledice nepravočasnega sprejetja novega zakona lahko 

bistveno večje od vložka v pospešitev postopkov sprejemanja zakona. V zvezi z vključitvijo dela 

uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, v novi 

zakon, je B. Gašperin pojasnila, da ta ni razlog za dodatno zamudo pri postopkih sprejemanja novega 

zakona. Ob koncu obravnave te točke se je večina prisotnih deležnikov na seji strinjala, da je v tej fazi, 

glede na časovno stisko za dosego roka, tj. 13. januarja 2018, za prenos PSD2 v slovenski pravni red, 

nujen apel Ministrstvu za finance za pospešitev postopkov sprejemanje novega zakona.   

 

Sklep: Deležniki, zastopani v NSP, do 6. 10. podajo informacijo Banki Slovenije o tem, kaj za njih 

pomeni zamuda pri sprejemu novega zakona, ki bo implementiral PSD2 v slovenski pravni red.  

 

Sklep: Predstavnica Ministrstva za finance do 6. 10. zagotovi Sekretariatu NSP informacijo o statusu 

sprejetja novega zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme. 

 

Sklep: Na osnovi prejetih informacij iz prejšnjih dveh sklepov, bo sprejeta odločitev, ali Banka 

Slovenije in Združenje bank Slovenije (vsak zase, vendar usklajeno) posredujeta dopis na Ministrstvo 

za finance v zvezi s sprejetjem novega zakona, ki bo urejal plačilne storitve, storitve izdajanja 

elektronskega denarja in plačilne sisteme, ter s kakšno vsebino.  
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R. Rajšp je predstavil status sprejemanja izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa po PSD2. 

 

Sklep: NSP se je seznanil s tematiko.  

 

III. Informacija o poteku projekta vzpostavitve rešitve za procesiranje takojšnjih plačil pri 

Bankartu d. o. o. 

 

Informacijo o napredku projekta vzpostavitve centralne rešitve za procesiranje takojšnjih plačil pri 

Bankartu d. o. o. je podal M. Dolar. Povedal je, da je ciljni rok za začetek produkcijskega delovanja te 

infrastrukture september 2018, testiranja pa naj bi se začela maja 2018. Omenil je tudi vzpostavitev 

t. i. lokalne sheme za takojšnja plačila (v smislu nudenja dodatne storitve končnim uporabnikom na 

prodajnem mestu), ki ni v nasprotju s shemo SCTInst Evropskega sveta za plačila, temveč jo 

nadgrajuje s ciljem zagotoviti interoperabilnost rešitev za končne uporabnike. Zagotovitev čezmejne 

interoperabilnost (do TIPS) pa je, po besedah M. Dolarja, načrtovana v drugi fazi razvoja. S. Anko je v 

razpravi, ki je sledila predstavitvi, omenil, kako pomembno je zagotoviti (z vidika čezmejne 

dosegljivosti), da je lokalna shema za takojšnja plačila skladna s shemo SCTInst. B. Bjelica je 

zagotovil, da bo to zagotovljeno (na medbančnem nivoju).   

 

Sklep: NSP se je seznanil s tematiko.  

 

IV. Informacija o napredku na področju vzpostavitve vseevropske infrastrukture za takojšnja 

plačila (TIPS) 

 

Informacijo o napredku na področju vzpostavitve TIPS je podal M. Meško. Med drugim je povedal, da 

je Svet Evropske centralne banke potrdil zaključek raziskovalne faze in pričetek izvedbene faze 

projekta vzpostavitve TIPS. Ob potrditvi izvedbe projekta TIPS se je Evrosistem zavezal tudi k temu, 

da bo vsaj prvi dve leti delovanja TIPS cena posamezne transakcije znašala maksimalno 0,002 EUR, 

in bo to hkrati tudi edino nadomestilo za udeležence. Omenil je tudi vzpostavitev nove delovne 

skupine (TIPS Contact Group) na ravni Evrosistema, ki bo zadolžena za pripravo tehnične 

dokumentacije, koordinacijo aktivnosti iz naslova testiranj in prehoda v produkcijo. Tehnična 

dokumentacija bo na voljo predvidoma v marcu 2018, testiranja s pilotskimi uporabniki se bodo 

pričela septembra 2018, temu bodo sledila testiranja z vsemi uporabniki. Pričetek delovanja TIPS je 

predviden 30. novembra 2018. Da TIPS predstavlja možno alternativo slovenskim bankam in 

hranilnicam pri izbiri infrastrukture za izvrševanje takojšnjih plačil, jim omogoča izpolnitev zahteve 

po vseevropski dosegljivosti, ki izhaja iz sheme SCTInst, in s tem možnost svojim komitentom nuditi 

tudi storitve čezmejnih plačil, je za konec svoje predstavitve povedal M. Meško.   

 

S. Anko je v razpravi, ki je sledila, dejal, da sta si rešitvi za takojšnja plačila (rešitev Bankarta d. o. o.  

in TIPS) konkurenčni z vidika obdelave slovenskih takojšnjih plačil. Ob tem pa poudaril, da rešitev 

Bankarta d. o. o. (vsaj v začetni fazi uveljavitve) ne bo zagotavljala dosegljivosti vseh ostalih 

udeležencev izven Slovenije. Bo pa takšno čezmejno dosegljivost celotne evropske bančne skupnosti 

zagotavljal TIPS, vendar pa bo nudil izvrševanje takojšnjih plačil v "okleščeni obliki". Kot prednost 
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razvoja lokalne rešitve za takojšnja plačila je S. Anko zato izpostavil možnost razvoja dodatnih 

storitev končnim uporabnikom. S. Zadravec Caprirolo je vprašala, ali je na voljo informacija, v katerih 

evropskih državah bodo vzpostavljene nacionalne rešitve za takojšnja plačila, in kakšne bodo cene, ki 

jih bodo posamezne klirinške hiše zaračunavale za procesiranje takojšnih plačil. M. Dolar se je v tej 

zvezi odzval, da je Bankart d. o. o. s pomočjo družbe Deloitte izvedel študijo cenovne primerljivosti 

med obstoječimi rešitvami za takojšnja plačila, ki razkriva, da cena transakcije rešitve Bankarta d. o. o. 

ne izstopa v primerjavi z ostalimi evropskimi nacionalnimi rešitvami, da pa se je potrebno zavedati, da 

lokalne rešitev ne morejo cenovno konkurirati s TIPS (vidik volumna in "širine storitve"), in da je 

potrebno upoštevati tudi možnost razvoja dodatnih storitev končnim uporabnikom v okviru lokalne 

sheme za takojšnja plačila.  

 

Sklep: NSP se je seznanil s tematiko.  

 

Ad 3)  

Finteh in trg plačil v Sloveniji 

 

Uvod v tematsko točko o finančni tehnologiji (finteh) na področju plačil je predstavil J. Kovačič in 

podal tudi nekaj izhodišč za razpravo. Ta je med drugim tekla o vplivih finteh na trg plačil v Sloveniji, 

pripravljenosti deležnikov na spremembe, potrebah trga plačil, morebitnih ovirah za razvoj, 

pričakovanjih deležnikov do regulatorjev na področju inovacij, brezstični tehnologiji ter pametnih in 

povezanih naprav (Internet of Things). S. Anko je odprl razpravo z mislijo o pomenu sodelovanja tako 

med bančnimi in nebančnimi ponudniki kot tudi javnimi oblastmi, trgovci in vsemi ostalimi deležniki, 

ki želijo dobro poslovati v svetu finteh. Poudaril je, da na ravni organov odločanja Banke Slovenije že 

nekaj časa poteka diskusija na temo finteh, med drugim tudi o nadzorniških vidikih, središčih za 

inoviranje (t. i. innovation hub) in regulatornih peskovnikih (t. i. sand-box). Poudaril pa je, da Banka 

Slovenije ne more sama zagotoviti vzpostavitve "prijaznega" regulativnega okolja, ampak se zahteva 

širša vizija na ravni države o tem, kakšno okolje želimo vzpostaviti. A. Rijavec Uršej je omenila vidik 

hitrega razvoja tehnologije (ta je na nekaterih področjih finteh lahko v enem mesecu tako hiter kot v 

nekaterih drugih industrijah v enem letu) in vidik globalizacije, ki ju je potrebno upoštevati pri 

vzpostavitvi učinkovitega regulatornega okvira.  

 

A. Lovrič Petrič je načel diskusijo glede možnosti odprtja računa na daljavo. V tej zvezi je A. Rijavec 

Uršej podala informacijo, da obstoječi zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja 

terorizma (ZPPDFT-1), omogoča video elektronsko identifikacijo strank, ter da na tej pravni osnovi 

ena izmed slovenskih bank že ponuja možnost odprtja računa na daljavo. A. Mejač Krassnig je 

izpostavila svoje poglede o vplivih finteh na trg plačil, pri tem pa poudarila, da morajo finančne 

institucije v (neizogibnem) tehnološkem razvoju poiskati svoje priložnosti. Omenila je dve ključni 

prednosti finančnih institucij (predvsem bank), to sta mreža komitentov in baza podatkov, medtem ko 

je prednost finteh podjetij predvsem v hitrem oblikovanju storitev oziroma produktov in njihovi 

ponudbi trgu. Prihodnost vidi v sodelovanju finančnih institucij s finteh podjetji, tudi na področju 

iskanja skupnih poslovnih modelov, problem pa vidi v neodzivni mentaliteti obstoječih finančnih 

institucij. Na splošno A. Mejač Krassnig pozdravlja inovacije in poudarja pomen iskanja 
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komplementarnih rešitev, pri čemer pa je pristop regulatorja ključen. Omenila je tudi, da Visa trenutno 

aktivno dela predvsem na digitalizaciji kartic. V razpravo se je vključil tudi M. Dolar in med drugim 

podal zanimivo prispodobo (primerjavo finteh z zrnom peska): eno samo zrno ne naredi nič, peskanje 

pa je zelo močan proces, zato, kot je dejal, vplivov finteh na trg plačil ne gre zanemariti. B. Bjelica je 

dejal, da ni težava v razvoju, da so finančne institucije sposobne hitrega razvijanja rešitev, priznava pa, 

da problem vidi v sami implementaciji (ker ne želijo porušiti obstoječega, česar so komitenti 

navajeni). A. Miklavčič je spomnila na vlogo NSP, ki sicer ni razvoj poslovnih modelov temveč 

omogočiti dostopnost plačilnih storitev ter zagotoviti, da bodo rešitve varne in skladne z regulatornim 

okvirom. Strinjala se je, da je lažje uveljaviti rešitve, za katerimi stojijo finančne institucije. Predvsem, 

je dejala, je ključ v sodelovanju. N. Šubelj je izpostavila, da se zaveda, da morajo tudi uporabniki 

razmišljati, prepoznati in izpostaviti svoje potrebe in zahteve do ponudnikov ter s tem sooblikovati trg 

inovacij. M. Pirnat je poudaril pomen zagotovitve ravnotežja med inoviranjem in varnostjo rešitev 

oziroma zagotavljanjem pozitivne uporabniške izkušnje. S. Anko pa je dodal, da bi bilo smiselno v 

NSP povabiti tudi finteh podjetja, če bi ta v prihodnosti pridobila licenco za opravljanje plačilnih 

storitev s strani Banke Slovenije, s ciljem zagotoviti dialog in sodelovanje med deležniki. 

 

Sklep: Člani NSP pozovejo svoje deležnike k pregledu in podaji predlogov na osnutek novega 

pravilnika o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva. 

 

Ad 4)  

Razno 

 

I. Podaja informacij o aktivnostih glede obveščanja o uvedbi UPN QR  

 

Člani, ki v NSP zastopajo izdajatelje UPN, so bili zaprošeni za podajo informacij o aktivnostih glede 

obveščanja o uvedbi UPN QR. B. Tomažič je uvodoma pojasnil, da obveščanje navzdol do končnih 

uporabnikov (izdajateljev UPN) ne poteka v skladu s pričakovanji. Na obrazec UPN QR, ki je na voljo 

že od 3. aprila 2017, je migriralo zgolj 10 odstotkov izdajateljev.    

 

N. Šubelj je v tej zvezi povedala, da je Trgovinska zbornica Slovenije svoje člane aktivno obveščala, 

prav tako so bile izvedene predstavitve na to temo. Ob tem je povedala še, da je Petrol d. d. že 30. 

junija 2017 prešel na obrazec UPN QR, vendar stranke Petrola d. d. niso mogle v vseh primerih z 

novim obrazcem plačevati zaradi določenih tehničnih težav na bankomatih oziroma pri bankah (teh 

težav sedaj sicer ni več). V razpravo se je vključil B. Bjelica in poudaril, da je potrebno izdajateljem 

posebej poudariti prednosti novega obrazca (prejem vseh podatkov z obrazca UPN QR), in da ima 

koda QR potencial tudi pri plačevanju z inovativnimi rešitvami (skeniranje QR). I. Mohar je podal 

informacije o poteku aktivnosti na ravni slovenskega zavarovalnega združenja ter dejal, da bodo vse 

zavarovalnice v Sloveniji pričele z izdajo obrazca UPN QR najkasneje v začetku leta 2018. A. 

Miklavčič je povedala, da UJP proračunske uporabnike redno obvešča o uvedbi obrazca UPN QR. V 

razpravi, ki je sledila, je B. Bjelica pojasnil, da ko bo dosežena kritična masa obrazcev UPN QR, bo na 

ravni Združenja bank Slovenije sprejeta odločitev o ukinitvi obrazca UPN OCR.   
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Sklep: NSP se je seznanil s počasno migracijo na obrazec UPN QR in spodbuja vse izdajatelje 

obrazcev UPN, da pospešijo aktivnosti v tej zvezi, s ciljem zaključka migracije do aprila 2018. 

 

II. Strategija razvoja trga plačil v Sloveniji 

 

Tematiko strategije razvoja trga plačil v Sloveniji je predstavila T. Vehovar Smole. 

 

Sklep o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila kot eno izmed aktivnosti za doseganje ciljev nalaga 

določitev splošne strategije razvoja trga plačilnih storitev z identifikacijo in določitvijo prednostnih 

delovnih nalog. Člani NSP so se strinjali s pristopom k pripravi strategije in v ta namen podprli 

oblikovanje nove delovne skupine, ki ji bo predsedovala Banka Slovenije. Namen priprave strategije 

je NSP zagotoviti lažje doseganje ciljev, ki si jih je zadal ob ustanovitvi. Cilj je pripraviti konkreten 

predlog besedila strategije za obravnavo na prihodnji seji NSP. Temu bi sledila verifikacija strategije 

NSP tudi s strani Sveta Banke Slovenije.  

 

Sklep: NSP se je seznanil s tematiko in se strinja glede njene obravnave na naslednji, 9. seji.  

 

Sklep: Člani NSP podpirajo oblikovanje delovne skupine za pripravo strategije razvoja trga plačilnih 

storitev v Sloveniji. Člani NSP vanjo imenujejo predstavnike do 6. 10. 2017. 

 

- - - 

 

Naslednja seja NSP bo predvidoma decembra 2017. 

 

Zapisnik pripravil Sekretariat NSP, 19. 10. 2017. 


