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Predlog           

 

 

DNEVNEGA REDA 3. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA 

 

Petek, 24. aprila 2015 od 10:00 do 13:00, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana 

 

1.  Otvoritev in sprejetje dnevnega reda 3. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP) 

 

Sejo vodi: Darko Bohnec, viceguverner Banke Slovenije, predsednik NSP 

  

2.  Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN 

  

Tematika je bila obravnavana že na drugi seji NSP, prav tako je bila predmet razprave na Forumu 

NSP. S ciljem pridobiti povratne informacije od različnih deležnikov glede uvedbe nove optično 

čitljive kode na obrazec UPN, bo predstavnik pristojnega delovnega telesa pri Združenju bank 

Slovenije predstavil namen izvedbe tehnične analize, ki bo služila kot podlaga za ustrezno 

načrtovanje uvedbe tovrstne nove kode. 

 

Točko predstavi: Peter Antičevič, Združenje bank Slovenije / Nova Ljubljanska banka d. d.  

 

Podporno gradivo:  

- Prezentacija: Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN  

 

3.  E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 

 

Tematiko, ki je bila v tednih pred sejo NSP uvrščena tudi v obravnavo na Forumu NSP, bo 

podrobneje predstavila predstavnica pristojnega delovnega telesa pri Združenju bank Slovenije. 

Za nadaljnje delo na tem področju želijo ponudniki plačilnih storitev najprej preveriti potrebe in 

pričakovanja uporabnikov, predvsem prejemnikov plačil, ki omogočajo plačevanje z direktnimi 

obremenitvami SEPA.   

 

Točko predstavi: Marjeta Stanovnik, Združenje bank Slovenije / Abanka Vipa d. d.  

 

Podporno gradivo: 

- Prezentacija: E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 

- Dokument: Priporočila evropskega Odbora za plačila malih vrednosti v evrih glede 

vseevropskih elektronskih soglasij pri direktnih obremenitvah SEPA 
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4.  Izkušnje z e-računi  

 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za 

proračunske uporabnike morajo od 1. 1. 2015 proračunski uporabniki prejemati račune izključno 

v elektronski obliki (e-računi). Glede na to, da je Uprava RS za javna plačila (UJP) enotna 

vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski 

obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki, bo predstavnica UJP predstavila 

trenutno stanje in nadaljnje predvidene aktivnosti glede poslovanja z e-računi. Člani NSP pa 

bodo povabljeni, da predstavijo svoja stališča in izkušnje, tudi pri poslovanju z e-računi na 

splošno.  

 

Točko predstavi: Darinka Arh Pilih / Uprava RS za javna plačila  

 

Podporno gradivo: 

- Prezentacija: Izkušnje z e-računi  

 

5.  Priporočila Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (ERPB) v zvezi s prepovedjo 

diskriminacije IBAN 

 

Sekretariat NSP bo v skladu s priporočili ERPB podrobneje predstavil zahteve člena 9 Uredbe 

260/2012, v skladu s katerim prejemnik plačila plačniku ne sme pogojevati, v kateri državi 

članici Unije mora imeti odprt račun (označen v obliki IBAN), ki ga bo uporabil pri izvedbi 

plačila, prav tako pa plačnik v zvezi z izvedbo kreditnega plačila SEPA ne sme pogojevati, v 

kateri državi članici naj bo odprt račun prejemnika plačila.  

 

Točko predstavi: Andreja Birsa / Sekretariat NSP 

 

Podporno gradivo:  

- Prezentacija: Priporočila ERPB v zvezi s prepovedjo diskriminacije IBAN 

 

6.  Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila 

 

Predstavljen bo osnutek letnega poročila o delu NSP v letu 2014, ki so ga člani NSP predhodno 

dobili v pregled, s ciljem obravnave in potrditve na seji. 

 

Točko predstavi: Maruša Plavec / Sekretariat NSP 

 

Podporno gradivo:  

- Prezentacija: Letno poročilo o delu NSP 

- Dokument: Letno poročilo o delu NSP 

 

7.  Razno  
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