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Poslovnik  

Nacionalnega sveta za plačila 

Simon Anko 

Banka Slovenije 
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Podlaga 

• Sklep o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila, 9. člen: 

"Svet na predlog predsedujočega Svetu sprejme Poslovnik 

Sveta." 
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Ključne sestavine 

• Vodenje Sveta – predsednik in njegov namestnik 

predstavnika Banke Slovenije 

 

• Sekretariat – umeščen v oddelek Plačilni in poravnalni 

sistemi Banke Slovenije – kontakt za vse člane Sveta  

(nsp-sekretariat@bsi.si) 

 

• Spletna stran – javni in nejavni (zaprti) del – vzpostavljena 

v kratkem kot spletno mesto na spletni strani Banke 

Slovenije (www.bsi.si) 

 - Cilj javne spletne strani zagotavljanje transparentnosti dela 

(po sestankih objava gradiv, potrjenih zapisnikov, obvestil 

za javnost in letnih poročil o delu Sveta) 

 

• Način obravnave tematik (sledi…) 
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Ključne sestavine (nad.) 

• Sprejemanje odločitev – v obliki sklepov s konsenzom 

 

• Zapisniki sestankov 

 - Sestanke se snema 

 - Zapisnik v desetih dneh po sestanku v pripombe prisotnim 

članom 

 - Po tem članom v potrditev 

 - Objava na spletni strani – javni del 

 

• Letno poročilo o delu Sveta – pripravi Banka Slovenije, 

obravnava na letnem sestanku Sveta 

 

• Delovne skupine – za obravnavo specifičnih vprašanj oz. za 

pripravo stališč o strokovno ozkih in operativnih aktivnostih 
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Način obravnave tematik 

Banka Slovenije ali 
član Sveta 

Sekretariat 

predlog za obravnavo 
posamezne tematike 
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Način obravnave tematik (nad.) 

objava gradiva na spletnem 
forumu (na zaprtem delu 
spletne strani) + obvestilo 

članom o objavi + določitev 
roka za odziv 

priprava gradiva za 
obravnavo – pobudnik in 

Sekretariat 

 

tematika izpolnjuje kriterije 
za nadaljnjo obravnavo 

DA 

NE zavrnitev nadaljnje 
obravnave – z 
obrazložitvijo 



8 

Način obravnave tematik (nad.) 

potrebna  

nadaljnja  

obravnava na sestanku  

Sveta (ocenita pobudnik 

in Sekretariat) 

ustavitev obravnave 

NE 

SKLIC SESTANKA 

(udeležba tistih članov, ki za 
tematiko izkažejo interes – 

najmanj štirje) 

oblikovanje sklepov 
na podlagi 

obravnave na 
spletnem forumu 

DA 

          namesto potrditve   
sklepov zahteva za 

obravnavo na sestanku 
Sveta 
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Hvala za pozornost! 

 

 

 

 

RAZPRAVA 


