
1

Obrazec UPN QR

Borut Tomažič

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana

Nacionalni svet za plačila

Ljubljana, 20.4.2017

NSP/2017/010



Vsebina predstavitve

• Objava dokumentacije UPN QR na javni spletni 

strani www.zbs-giz.si

• Brezplačen program za izpis UPN QR

• Obvestilo za izdajatelje

• Pogosta vprašanja in odgovori

• Spletna stran za preverjanje www.upn-qr.si

• Izjema po Uredbi (EU) 2015/847

• Uvedba UPN QR – 3. april 2017
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http://www.zbs-giz.si/
http://www.upn-qr.si/


Objava dokumentacije na javni spletni strani 

www.zbs-giz.si

• Potrditev dokumentacije na 10. redni seji Odbora za 

plačilni promet – 7.12.2016

• Objava na javni spletni strani www.zbs-giz.si -

15.12.2016 (http://www.zbs-

giz.si/news.asp?StructureId=886&ContentId=1889)
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Objava dokumentacije na javni spletni strani 

www.zbs-giz.si

• Navodilo o obliki, vsebini in uporabi univerzalnega

plačilnega naloga QR s prilogami

– Primeri izpolnjenih obrazcev,

– Navodila za izpolnjevanje posameznih polj pri različnih

namenih uporabe UPN QR,

– Tehnični standard Univerzalni plačilni nalog obrazec UPN

QR

– Struktura zapisa QR na obrazcu UPN QR

– Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc

pri opravljanju plačilnih storitev
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Brezplačen program za izpis UPN QR

• Program IzpisUPNQR – namestitveni paket

– Navodila za uporabo programa IzpisUPNQR.exe (1.3.92)

– IzpisUPNQRSetup.msi

• Tehnična pomoč pri uporabi programa IzpisUPNQR

v domeni bank
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Obvestilo za izdajatelje

• Uvedba novega plačilnega naloga s kodo QR –

obvestilo za izdajatelje

• Objavljeno na javni spletni strani Združenja bank

Slovenije

• Posredovano vsem članicam z namenom, da z njim

seznanijo svoje komitente – izdajatelje UPN
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Pogosta vprašanja in odgovori

• Ob uvedbi Univerzalnega plačilnega naloga je bil v

okviru DS za UPN pri Združenju bank Slovenije

pripravljen nabor najpogostejših vprašanj in

odgovorov (objavljen na spletni strani ZBS kot tudi

na spletni strani www.upn.si)

• Dogovor v okviru DS za UPN, da se tudi ob uvedbi

UPN QR pripravi nabor najpogostejših vprašanj in

odgovorov (objava na spletni strani ZBS in novi

spletni strani www.upn-qr.si)
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Spletna stran za preverjanje www.upn-qr.si

• Sprejeta odločitev bank in hranilnic, članic Združenja

bank Slovenije, da krijejo stroške preverjanja

pravilnosti UPN QR za izdajatelje

• Podpisana pogodba z zunanjim izvajalcem za

izvajanje preverjanja

• Vzpostavitev nove spletne strani www.upn-qr.si

• Namenjena izdajateljem UPN QR in tiskarjem

• Oddaja zahtevka za preverjanje in objava po

uspešno zaključenem postopku preverjanja
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Spletna stran za preverjanje www.upn-qr.si
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Izjema po Uredbi (EU) 2015/847
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• UREDBA (EU) 2015/847 EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 

o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, 

in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 

• Začetek uporabe 26. junij 2017

• Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja 

denarja in financiranje terorizma, Banko 

Slovenije in Ministrstvom za finance

• Člen 2 – Področje uporabe



Izjema po Uredbi (EU) 2015/847
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5.   Država članica se lahko odloči, da te uredbe ne uporablja za 

prenose sredstev na svojem ozemlju na plačilnem računu prejemnika 

plačila, s katerega je mogoče plačevati izključno dobavo blaga ali 

storitev, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) za ponudnika plačilnih storitev prejemnika plačila velja Direktiva 

(EU) 2015/849;

(b)  ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila lahko z enolično 

identifikacijsko oznako transakcije prek prejemnika plačila izsledi 

prenos sredstev od osebe, ki je s prejemnikom plačila sklenila dogovor 

o dobavi blaga ali opravljanju storitev;

(c)  znesek prenosa sredstev ne presega 1 000 EUR.



Izjema po Uredbi (EU) 2015/847
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• Pravila o izdajanju obrazca Univerzalni plačilni 

nalog (UPN) – potrjena na Odboru za plačilni 

promet pri ZBS

• Pravila postanejo priloga Splošnih pogojev 

poslovanja s podjetji vseh članic Združenja 

bank, z začetkom veljavnosti 3. 4. 2017.

• Pravila po 26.6.2017 nadomestijo obstoječo 

Izjavo o izdajanju obrazca univerzalni plačilni 

nalog z izpolnjeno vrstico OCR 



Uvedba UPN QR – 3. april 2017
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• Banke pripravljene na sprejem obrazcev UPN 

QR na bančnih okencih, na elektronskih poteh in 

na bankomatih

• Pooblaščeni tiskarji 

• Prvi izdajatelji UPN QR

• Vprašanja izdajateljev UPN QR

• Odzivi deležnikov glede datuma prehoda na 

UPN QR ???


