NSP/2014/017
Predlog
DNEVNEGA REDA 2. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA
Petek, 19. decembra 2014 od 10:30 do 13:00, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana
1.

Dosedanje aktivnosti Nacionalnega sveta za plačila
Predstavljene bodo aktivnosti Nacionalnega sveta za plačila v letu 2014, člani Nacionalnega
sveta za plačila pa bodo povabljeni, da izrazijo svoje mnenje glede dosedanjega dela ter
pričakovanja in poglede na prihodnje delovanje Nacionalnega sveta za plačila.
Točko predstavi: Andreja Birsa, sekretariat NSP
Podporno gradivo:
- Prezentacija: Dosedanje aktivnosti Nacionalnega sveta za plačila

2.

Direktiva o plačilnih računih (PAD) in njena implementacija
Nedavno sprejetje in objava Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o
primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu
do osnovnih plačilnih računov (PAD) za države članice med drugim pomeni tudi obveznost, da v
roku dveh let v nacionalno zakonodajo prenesejo vsebino omenjene direktive, zato bo Banka
Slovenije (kot nosilec priprave osnutka predmetnega zakonskega predloga) predstavila
relevantne možnosti pri implementaciji, ki jih državam članicam daje direktiva, in predviden
načrt implementacije direktive.
Točko predstavi: Jure Šupek, Banka Slovenije
Podporno gradivo:
- Direktiva o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih
računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov
- Prezentacija: Direktiva o plačilnih računih (PAD) in njena implementacija

3.

Izvršnica
Minili sta dve leti od uvedbe izvršnice kot novega instrumenta za zavarovanje terjatev, zato je
Banka Slovenije opravila analizo uveljavitve tega instrumenta. Po kratki predstavitvi ugotovitev
bodo člani NSP povabljeni k predstavitvi morebitnih lastnih izkušenj v zvezi z uporabo izvršnice.
Točko predstavi: Jure Šupek, Banka Slovenije
Podporno gradivo:
- Prezentacija: Izvršnica
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4.

Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN
Optični zajem podatkov s plačilnega naloga na obrazcu UPN zagotavlja v primerjavi z ročnim
prepisovanjem podatkov bistveno hitrejšo in natančnejšo obdelavo plačilnih nalogov, zlasti na
bančnem okencu. Trenutno je nabor podatkov, zajetih v optično čitljivi (OCR) vrstici na obrazcu
UPN, omejen oziroma ne vsebuje vseh sestavin plačilnega naloga, zato ponudniki plačilnih
storitev iščejo možnosti za nadgradnjo optično čitljivih elementov na obrazcih UPN.
Predstavljene bodo prednosti uvedbe optično čitljivih kod na obrazce UPN za plačnike, banke in
izdajatelje.
Točko predstavi: Peter Antičevič, Združenje bank Slovenije / Nova Ljubljanska banka d. d.
Podporno gradivo:
- Prezentacija: Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN

5.

Virtualne valute
Virtualne valute, še posebej Bitcoin, so vedno pogosteje predmet diskusij in obravnave različnih
institucij, tako na mednarodni kot na nacionalni ravni. Predstavitev bo osredotočena na vidike
legalnosti in (ne)reguliranosti uporabe virtualnih valut kot plačilnega sredstva.
Točko predstavi: Anja Rijavec, Banka Slovenije
Podporno gradivo:
- Virtualne valute – muha enodnevnica ali plačilno sredstvo prihodnosti? (prispevek za Enovice - II. izdaja)
- Prezentacija: Virtualne valute

6.

Delo Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (ERPB)
V kratki predstavitvi bo Sekretariat NSP povzel dosedanje delo ERPB ter pomembnejše sprejete
sklepe z zadnjega sestanka ERPB 1. decembra 2014.
Točko predstavi: Maruša Plavec, Sekretariat NSP
Podporno gradivo:
- Statut ERPB (NSP/2014/009)
- Prezentacija: Delo Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (ERPB)
- Podporno gradivo: Delovni načrt ERPB
- Izjava za javnost po drugem sestanku ERPB

7.

Odprta vprašanja po končani migraciji na SCT in SDD: E-soglasja v shemah direktnih
obremenitev SEPA
Direktne obremenitve SEPA so lahko nadgrajene z možnostjo izmenjave soglasij z uporabo
elektronskih poti (e-soglasje), kar je opcijsko omogočeno tako v osnovni (Core) kot tudi v
medpodjetniški (B2B) shemi. Združenje bank Slovenije bo podrobneje predstavilo tematiko
uvajanja e-soglasij v slovenskem okolju in izzive v tej povezavi.
Točko predstavi: Marjeta Stanovnik, Združenje bank Slovenije / Abanka d. d.
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Podporno gradivo:
- Prezentacija: E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA
8.

Javnost E-novic Nacionalnega sveta za plačila
Sekretariat NSP bo predstavil dosedanjo politiko glede nabora prejemnikov oziroma dostopa do
E-novic Nacionalnega sveta za plačila ter predlog, da se dostop do teh e-novic v prihodnje
omogoči širši zainteresirani javnosti.
Točko predstavi: Maruša Plavec, Sekretariat NSP
Podporno gradivo:
- I. izdaja E-novic
- II. izdaja E-novic
- Prezentacija: Javnost E-novic Nacionalnega sveta za plačila
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