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Motivi in cilji Banke Slovenije 

pri oblikovanju Nacionalnega 

sveta za plačila  

Simon Anko 
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Ozadje pobude 

• Področje plačilnih sistemov (plačilnega prometa) v Sloveniji 

v zadnjih 20 letih vseskozi predmet projektnega dela 

(večinoma projekti sistemskega značaja - ukinitev APP, 

vzpostavitev sodobnih plačilnih sistemov, SEPA..) 

 

• SEPA je prvi veliki projekt, ki ga vodi bančni sektor 

 

• (Šele) v projektu SEPA postala vloga ostalih deležnikov 

na trgu plačil – predvsem uporabnikov – pomembnejša 
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Ozadje pobude (nad.) 

• SEPA z zaključkom migracije na vseevropske plačilne 

sheme izgublja projektni značaj 

 

• SEPA je in bo predmet stalnega razvoja 

 

• Potrebno oblikovati ali deloma ohraniti ustrezno strokovno 

in logistično podporo obravnavi problematik, povezanih s 

plačili 

 

• Nujno zagotoviti ustrezno zastopanost interesov vseh 

deležnikov na trgu plačil 

 

• Pomembno zagotavljanje povezanosti s telesi, ki tovrstno 

problematiko obravnavajo na ravni EU 
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Vloga Banke Slovenije 

• Odgovornost po Statutu ESCB in ECB – "spodbujanje 

tekočega delovanja plačilnih sistemov" 

 

• Banka Slovenije v projektu SEPA deluje kot katalizator – 

pospeševalec, spodbujevalec in usmerjevalec sprememb in 

aktivnosti tržnih udeležencev v skladu s politiko 

Evrosistema 

 

• Banka Slovenije lahko v tej vlogi zagotovi 

       - nevtralnost 

       - sistemski pogled 

       - analitične zmogljivosti 

       - iskanje sinergij 

       - preseganje problemov koordinacije 

       - administrativno in logistično podporo 
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Vloga uporabnikov plačilnih storitev  

• Dobro delujoč trg plačil zahteva ustrezen dialog in 

posvetovanje, ki upošteva potrebe širše javnosti 

 

• Za to je treba zagotoviti ustrezno zastopanost vseh 

deležnikov na trgu plačil – tudi uporabnikov 

 

• Nacionalni forum SEPA (kot posvetovalno telo Združenja 

bank Slovenije) – čeprav ustrezno zastavljen - ni odigral 

svoje vloge 

 - Vzpostavljen prepozno (rešitve kot dejstvo) 

 - Pod okriljem združenja ponudnikov (dvom uporabnikov v 

enakopravnost v dialogu) 

 - Zgolj informiranje, brez pravega dialoga 
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Pobuda za ustanovitev Nacionalnega sveta za plačila 

• Čas za "intervencijo" oziroma (spet) pomembnejšo in aktivnejšo 

vlogo Banke Slovenije na področju plačil 

 

• Cilji "intervencije" 

       - Obravnava strateških vsebin 

       - Zagotavljanje kontinuitete dela 

       - Ustreznejša zastopanost vseh deležnikov na trgu plačil 

 

• Kaj to pomeni? 

        - Povezovalna vloga med ponudbeno in uporabniško stranjo na 

trgu plačil 

        - Usmerjanje razvoja v Sloveniji v skladu s politiko Evrosistema 

        - Pridobivanje informacij s trga (zastopanje interesov) 
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Kako so stvari postavljene v EU?  

• Cilj: poiskati najboljše prakse, zglede 

 

• Posnetek stanja glede podobnih ureditev v EU (v juliju 2012 

izvedena anketa med vsemi centralnimi bankami EU – odziv 

24-ih) 

 

• V vseh 24 državah vzpostavljeno vsaj eno telo, namenjeno 

obravnavi vprašanj, povezanih s plačili (odbori, sveti, 

forumi, uporabniške skupine, ipd.) 
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Kako so stvari postavljene v EU? (anketa BS) (nad) 

• Cilji 
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Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Način ustanovitve 
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Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Članstvo – KJE SO UPORABNIKI ?!? 
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Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Vodenje 

 

 

 



13 

Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Pogostost srečanj 
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Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Nivojska struktura 
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Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Vloga centralne banke 

 

 

 



16 

Kako so stvari postavljene v EU (anketa BS) (nad.) 

• Sprejemanje odločitev 
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Ustanovitev Nacionalnega sveta za plačila 

Upoštevanje najboljših praks v državah EU, ob upoštevanju 

slovenskih specifik in potreb 

 

 

 

 

 

 

 

      Nacionalni svet za plačila ustanovljen 2. julija 2013 s 

Sklepom Sveta BS o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za 

plačila 
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Nacionalni svet za plačila 

• Namen 

       - Zagotoviti možnosti za aktiven dialog - platformo za 

posvetovanje in sodelovanje deležnikov na trgu plačil, s 

ciljem razvoja slovenskega trga plačil kot dela SEPA 

 

        - Strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo; 

njegove odločitve služijo kot osnova za delo njegovih 

članov na področju plačil in plačevanja 

 

         - Usmerjanje delovanja trga plačil in pridobivanje 

povratnih informacij 
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Nacionalni svet za plačila (nad.) 

• Cilji 

        - Podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga plačil v 

Sloveniji ter zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v 

mednarodnem okolju in ustrezno mesto znotraj SEPA 

 

• Področje delovanja 

        - Plačilni instrumenti SEPA (SCT, SDD) 

        - Kartična plačila 

        - e- in m-plačila 

        - Inovacije na področju plačevanja 

        - Vprašanja, povezana s plačili (npr. standardi, varnost, …)  
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Nacionalni svet za plačila (nad.) 

• Česa Svet ne bo obravnaval? 

       - Vprašanj in nalog, ki sodijo izključno v domeno 

določene skupine deležnikov na trgu plačil in ne zahtevajo 

dialoga in usklajevanja med različnimi skupinami 

deležnikov 
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Nacionalni svet za plačila (nad.) 

• Omejitev pristojnosti 

       - Svet nima pristojnosti sprejemanja zavezujočih 

odločitev, lahko pa poda usmeritve in/ali mnenja 

       - Delovanje Sveta in udeležba v njem ne posegata v 

avtonomijo, pristojnosti in odgovornosti Banke Slovenije 

in drugih javnih oblasti – v tem oziru je vloga Sveta le 

svetovalna 
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Nacionalni svet za plačila (nad.) 

• Članstvo 

       - Poleg Banke Slovenije udeležba omogočena vsem 

skupinam deležnikov na trgu plačil, ki za sodelovanje v 

Svetu izkažejo legitimen interes, ob upoštevanju 

zastopanosti različnih skupin deležnikov 

        - Odgovornost za uveljavljanje stališč Sveta med 

deležniki na trgu plačil, ki jih član zastopa 
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Hvala za pozornost! 

 

 

 

 

RAZPRAVA 


