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NSP/2016/001 

          

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA 5. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA 

 

 

dne 9. junija 2016 od 9. do predvidoma 12. ure, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana 

 

 

1.  Otvoritev in sprejetje dnevnega reda 5. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP) 

 

Sejo vodi: Darko Bohnec / predsednik NSP 

 

2.  Obravnava spremembe Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila  

 

Sekretariat NSP bo predstavil predlog spremembe Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila, ki 

ureja način dela Nacionalnega sveta za plačila.  

 

Točko predstavi: Maruša Plavec / Sekretariat NSP 

 

Podporno gradivo:  

- Predlog spremenjenega Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila  

- Predstavitev: Predlog sprememb Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila 

 

3.  Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v letu 2015 

 

Predstavljen bo osnutek letnega poročila o delu NSP v letu 2015, ki ga bodo člani NSP 

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

 

Točko predstavi: Maruša Plavec / Sekretariat NSP 

 

Podporno gradivo:  

- Dokument: Letno poročilo o delu NSP 

- Predstavitev: Letno poročilo o delu NSP 

 

4.  S spremembo zakonodaje do varnejšega spletnega plačevanja 

 

Predstavljene bodo nove varnostne zahteve na področju spletnega plačevanja, ki jih prinaša 

spremenjena evropska zakonodaja. 

 

Točko predstavi: Jure Kovačič / Banka Slovenije 

 

Podporno gradivo:  

- Predstavitev: S spremembo zakonodaje do varnejšega spletnega plačevanja 

 



 

 
 

Stran 2 od 2 

 

5.  Takojšnja plačila  

 

Evropski svet za plačila (angl. European Payment Council – EPC) je pripravil predlog sheme za 

takojšnja plačila, glede katere se je dne 12. 4. 2016 pričelo trimesečno javno posvetovanje. 

Predstavnik Združenja bank Slovenije bo predstavil glavne značilnosti takojšnjih plačil, kot 

določene s shemo, in stališče slovenskih bank do predloga sheme.  

 

Točko predstavi:  Sandi Pibernik / Združenje bank Slovenije, Nova Ljubljanska banka d. d. 

 

Podporno gradivo:  

- Predstavitev: Predlog sheme za takojšnja plačila 

 

6.  Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN 

  

Tematika je bila obravnavana že na prejšnjih sejah NSP. Predstavnik pristojnega delovnega 

telesa pri Združenju bank Slovenije bo predstavil napredek pri oblikovanju rešitve v obdobju od 

zadnje seje NSP.  

 

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

  

Podporno gradivo:  

- Predstavitev: Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN  

 

7.  E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 

 

Predstavnica pristojnega delovnega telesa pri Združenju bank Slovenije bo prisotne seznanila o 

aktivnostih, ki potekajo glede vzpostavitve rešitve oziroma modela za uporabo e-soglasij v 

shemah direktnih obremenitev SEPA. 

 

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

 

Podporno gradivo: 

- Predstavitev: E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 

 

8.  Razno 

 

 


