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NSP/2015/008 

Predlog           

 

DNEVNEGA REDA 4. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA 

 

Dne 27. novembra 2015 od 10:00 do 13:00, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana 

 

1.  Otvoritev in sprejetje dnevnega reda 4. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP) 

 

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

  

2.  Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta o primerljivosti nadomestil, 

povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih 

plačilnih računov (direktiva PAD) 

 

Banka Slovenije je na predlog Ministrstva za finance prevzela vlogo pristojnega organa za 

nadzor nad izvajanjem direktive PAD in nosilne vloge pri prenosu omenjene direktive v Zakon o 

plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Tako bo Banka Slovenije prisotne na seji NSP seznanila 

s potekom aktivnosti, potrebnimi za prenos in uporabo določb iz te direktive, ter z diskrecijami, 

ki jih državam članicam omogoča direktiva PAD pri urejanju posameznih določb direktive. 

 

Točko predstavi: Maja Zohil / Banka Slovenije 

 

Podporno gradivo: 

- Prezentacija: Direktiva o plačilnih računih (PAD) in njena implementacija 

- Povezava na direktivo  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=SL) 

 

3.  Vzpostavitev rešitve za financiranje dobaviteljev – Factoring  

 
S ciljem izboljšati plačilno sposobnost podjetij ob možnosti izkoriščanja že obstoječe s plačili 

povezane infrastrukture na nacionalni ravni, je Banka Slovenije v sodelovanju z družbo Bankart 

d. o. o. oblikovala predlog rešitve, ki bi omogočila financiranje dobaviteljev (upnikov) velikih 

kupcev (dolžnikov), in sicer z nadgradnjo obstoječe rešitve za izmenjavo e-računov, 

vzpostavljene pri Bankartu. Tako oblikovana rešitev upnikom omogoča, da na podlagi izdanih e-

računov refinancirajo svoje terjatve, ponudnikom financiranja pa odkup terjatev iz naslova e-

računov in s tem financiranje upnikov.  

 

Točko predstavi: Darko Bohnec, viceguverner Banke Slovenije / predsednik NSP in  

                                Mojca Vrbančič / Bankart d. o. o.  

 

Podporno gradivo:  

- Prezentacija: Vzpostavitev rešitve za financiranje dobaviteljev – Factoring  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=SL
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4.  Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN 

 

Tematika je bila obravnavana že na prejšnjih sejah NSP, prav tako je bila predmet razprave na 

Forumu NSP. Predstavnik pristojnega delovnega telesa pri Združenju bank Slovenije bo 

predstavil rezultate elaborata Tehnični podatki optično čitljive kode za uporabo na obrazcu UPN, 

sprejete sklepe Odbora za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije ter možne načine in roke 

uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN. 

  

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

  

Podporno gradivo:  

- Prezentacija: Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN  

 

5.  E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 

 

Tematika je bila predmet obravnave že na prejšnjih sejah NSP, kjer je bilo tudi sklenjeno, da se 

člane NSP redno seznanja z razvojem na področju elektronskih soglasij (e-soglasij) v shemah 

direktnih obremenitev SEPA. Tako bo tokrat predstavnica pristojnega delovnega telesa pri 

Združenju bank Slovenije predstavila možnosti za vzpostavitev rešitve oziroma modela za 

uporabo e-soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA. 

 

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

 

Podporno gradivo: 

- Prezentacija: E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 

 

6.  Delo Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (ERPB) 

 

Sekretariat NSP bo predstavil pomembnejše tematike, ki so trenutno predmet obravnave v okviru 

ERPB.  

 

Točko predstavi: Maruša Plavec / Sekretariat NSP  

 

Podporno gradivo: 

- Prezentacija: Delo Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (ERPB) 

 

7.  Razno 

 

 


