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Migracija na SEPA v Sloveniji 

 

• Kreditna plačila SEPA – december 2011 

 

• Direktne obremenitve SEPA – januar 2013 

 

• Ostaja le še majhno število plačilnih transakcij, pri katerih je 

potrebno zagotoviti dokončno skladnost z zahtevami Uredbe 

260/2012 (predvsem uporabo standarda ISO 20022 XML) 

 

 



Uredba 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih 

zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v 

eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 

• Veljavnost uredbe – 31. 3. 2012 

• Veljavnost najpomembnejših zahtev uredbe (t.i. končni 

datum) – 1. 2. 2014  

• Predmet uredbe: kreditna plačila in direktne obremenitve v 

EUR znotraj Unije, pri katerih se ponudnik plačilnih storitev 

plačnika in ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila 

nahajata znotraj Unije oz. pri katerih se edini ponudnik 

plačilnih storitev nahaja znotraj Unije 

• Izjeme: 

 transakcije med ponudniki plačilnih storitev (oz. znotraj 

enega) za njihov lastni račun 

 transakcije preko sistemov za plačila velikih vrednosti 

(razen, če plačnik izrecno zahteva, da se izvrši preko 

takšnega sistema) 

 kartična plačila, uporaba telekomunikacijskih, digitalnih 

in IT naprav, denarna nakazila, e-denar (pogojno) 

 

 



Zahteve Uredbe 260/2012 za ponudnike plačilnih 

storitev 

• Dostopnost  (dosegljivost) 

 vsi ponudniki plačilnih storitev, ki izvajajo domača 

kreditna plačila (oz. direktne obremenitve), morajo biti 

dosegljivi tudi za čezmejna kreditna plačila (oz. direktne 

obremenitve)  

 za EUR območje od 31. 3. 2012, za non-EUR območje 

od 31. 10. 2016  oz. 1 leto po prevzemu EUR 

 

• Obvezna uporaba IBAN in standarda ISO 20022 XML  

 za EUR območje od 1. 2. 2014, za non-EUR območje 

od 31. 10. 2016  oz. 1 leto po prevzemu EUR 

 

• Opustitev zahteve za navedbo BIC 

 za domače plačilne transakcije – 1. 2. 2014 

 za čezmejne plačilne transakcije – 1. 2. 2016 



Zahteve Uredbe 260/2012 za uporabnike plačilnih 

storitev  

• Obvezna uporaba IBAN in standarda ISO 20022 XML (ki 

niso potrošniki ali mikro podjetja )  

 

• Plačilna dostopnost  

 plačnik (oz. prejemnik plačila) ne sme pogojevati, v 

kateri državi članici naj bi imel prejemnik plačila (oz. 

plačnik) odprt račun (ne sme zavračati plačil z/na račun 

odprt v drugi državi članici, če je takšen račun dosegljiv 

v skladu z uredbo) 

 

• Uvedba dodatnih zaščitnih ukrepov za potrošnike v zvezi 

z direktnimi obremenitvami 

 omejitev na določen znesek / časovni okvir 

 blokada 

 



Predlog uredbe o spremembi Uredbe 260/2012 

• Predlog uredbe in obvestilo za javnost objavljena 9. 1. 2014 

 

• Objava uredbe predvidoma v prvi polovici februarja 2014 

 

• Podaljšanje roka za obvezno uporabo standarda ISO 20022 

XML do 1. 8. 2014 

 

• Končni datum za uskladitev z ostalimi zahtevami Uredbe 

260/2012 ostaja 1. 2. 2014 



Hvala za pozornost! 

 

 

 

 

 

 

RAZPRAVA 


