NSP/2019/016
ZAPISNIK 15. seje Nacionalnega sveta za plačila
Datum in čas seje: 25. 9. 2019, od 9:00 do 12:00
Lokacija seje: Banka Slovenije
Prisotni člani: Simon Anko (predsednik Nacionalnega sveta za plačila / Banka Slovenije), Jana Ahčin
(Finančna uprava RS), Boris Bjelica (Banka Intesa Sanpaolo d. d.), Luka Gabrovšek (MasterCard
Europe), Brigita Gašperin (Ministrstvo za finance), Mojca Kunšek (Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve), Davor Lekić (Javna agencija RS za varstvo konkurence), Alenka Mejač Krassnig
(Visa Europe), Alina Meško (Zveza potrošnikov Slovenije), Aleksandra Miklavčič (Uprava RS za javna
plačila), Ivan Mohar (Slovensko zavarovalno združenje), Tomaž Okorn (Gospodarska zbornica
Slovenije), Darja Tomše (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Nevenka Šubelj (trgovinska
zbornica Slovenije)
Prisotni namestniki članov: Matic Dolar (Bankart), Matevž Pirnat (NLB d. d.), Borut Tomažič
(Združenje bank Slovenije)
Ostali prisotni: Marjan Babič (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve), Tatjana Bole Pirc
(Deželna banka Slovenije), Matija Gorogranc (Urad RS za preprečevanje pranja denarja), Maja Pečnik
(Urad RS za preprečevanje pranja denarja), Paul-Alexandre Raveleau (SKB), Domen Božeglav, Lea
Kostanjevec Jazbec in Lara Madotto (vsi Banka Slovenije)
Odsotni člani: Matjaž Baruca (Mercury Processing Services International d. o. o.), Irena Dolinar (NLB
d. d.), Aleksander Kurtevski (Bankart d. o. o.), Stanislava Zadravec Caprirolo (Združenje bank
Slovenije)
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda 15. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP)
2. Neenakovreden položaj deležnikov na trgu plačil
 Aktivnosti delovne skupine za obravnavo problematike neenakih konkurenčnih pogojev
poslovanja slovenskih ponudnikov plačilnih storitev na evropskem trgu plačil
3. Analiza trga plačil v Sloveniji
 Potrjevanje koncepta analize trga plačil
 Razprava o možnostih financiranja analize trga plačil
4. Takojšnja plačila
 Informacija o napredku na področju razvoja slovenske sheme za takojšnja plačila (Flik)
5. Informacija o novostih na področju vsebin finteh
 Predstavitev aktualnega dogajanja na področju vsebin finteha, povezanih s plačevanjem
6. Projekt SI-PASS
 Čezmejna identifikacija s projektom SI-PASS
7. Razno
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Odpiranje transakcijskih računov slovenskim podjetjem s tujimi lastniki in zastopniki
Dvig limita pri brezstičnem poslovanju s 15 evrov na 25 evrov
Informacija o objavah prispevkov NSP na spletnih straneh deležnikov
Informacija glede dogodka, ki ga pripravlja Banka Slovenije

Ad 1)
Potrditev dnevnega reda 15. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP)
S. Anko je pozdravil prisotne na 15. seji NSP in se jim zahvalil za udeležbo. Pojasnil je, da so poleg
članov in njihovih namestnikov na tokratni seji prisotni tudi M. Babič iz Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, ki bo predstavil projekt SI-PASS, in dva predstavnika Urada
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, M. Gorogranc ter M. Pečnik. S. Anko je pojasnil,
da bo Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja imenoval novega člana, namestnica pa
se današnje seje ni mogla udeležiti, zato se seje s strani Urada Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja udeležujeta M. Gorogranc in M. Pečnik. S. Anko je prisotne spomnil, da je lahko na sejah
NSP sicer načeloma prisoten le po en udeleženec (tj. član oziroma namestnik člana) iz vsake institucije.
V nadaljevanju je prisotne seznanil z novim deležnikom NSP, to je Odbor za shemo Flik, ki sta ga na
seji zastopala P. A. Raveleau in T. Bole Pirc. Ker Odbor za shemo Flik še ni imenoval člana oziroma
namestnika člana, je imel tudi Odbor za shemo Flik na 15. seji NSP dva predstavnika.
Sledila je seznanitev prisotnih s pobudo, ki je bila podana s strani enega od članov, in sicer, naj bi se
vabila na sejo NSP pošiljala v obliki t. i. »meeting request-ov« v Outlooku. S. Anko je pojasnil, da je
takšno pošiljanje vabil tehnično mogoče, vendar se ob tem pojavi težava, da se takih vabil ne da pošiljati
s skupnega elektronskega naslova Sekretariata NSP, ampak samo z elektronskega naslova posameznega
člana sekretariata, kar pomeni, da v primeru odsotnosti te osebe ostali člani sekretariata ne vidijo
potrditev. V bodoče bodo vabila poslana v takšni obliki kot do sedaj ter v obliki t. i. »meeting requestov«, z namenom, da se članom NSP (in njihovim namestnikom) v koledar avtomatsko vnese dogodek,
obenem pa se jih bo pozvalo, naj se na vabilo še vedno odzovejo kot do sedaj in udeležbo potrdijo preko
elektronske pošte na naslov nsp-sekretariat@bsi.si.
V nadaljevanju je S. Anko prisotne seznanil, da je bila 14. seja NSP tematska in da na njej niso bili
potrjeni sklepi prejšnje, 13. seje, zato je predlagal, da se na 15. seji NSP pregleda realizacijo sklepov
obeh predhodnih sej, torej 13. in 14. seje NSP. V zvezi s sklepom s 13. seje NSP, da Sekretariat NSP
združi predstavitve deležnikov v okviru »spoznavnega dne« v skupen dokument ter jih posreduje članom
NSP in njihovim namestnikom, je prisotne seznanil, da je bil skupen dokument pripravljen in
posredovan vsem članom NSP in njihovim namestnikom, tudi tistim, ki niso bili prisotni na 13. seji
NSP. Hkrati jih je pozval, da dokument pregledajo oziroma dopolnijo s svojimi predstavitvami vlog v
NSP in interesov za svoje sodelovanje v njem. Dodal je, da je iz odgovorov članov NSP in njihovih
namestnikov v okviru »spoznavnega dne« sklepati, da naj bi bil fokus dela NSP predvsem povečanje
učinkovitosti trga plačil v Sloveniji, kar je tudi eno izmed glavnih poslanstev NSP.
V zvezi s sklepom 13. seje NSP glede poziva za imenovanje predstavnikov v novo delovno skupino za
obravnavo problematike neenakih konkurenčnih pogojev poslovanja slovenskih ponudnikov plačilnih
storitev na evropskem trgu plačil je S. Anko povedal, da je bil sklep realiziran, delovna skupina se je
večkrat sestala, delovanje delovne skupine pa je bilo posebej predstavljeno v okviru 2. točke dnevnega
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reda 15. seje NSP. V zvezi s sklepi s 14. seje NSP, ki se navezujejo na pripravo koncepta analize trga
plačil, je S. Anko prisotne seznanil, da so bili vsi sklepi realizirani in da razpolagamo s končnim, na
ravni NSP usklajenim predlogom koncepta, ki je bil podrobneje obravnavan v okviru 3. točke dnevnega
reda 15. seje NSP.
Sledila je predstavitev predloga dnevnega reda 15. seje NSP.
Sklep 1: Udeleženci so potrdili dnevni red 15. seje NSP.

Ad 2)
Neenakovreden položaj deležnikov na trgu plačil
S. Anko je uvodoma pojasnil, da se seje nista mogla udeležiti niti vodja delovne skupine za obravnavo
problematike neenakih konkurenčnih pogojev poslovanja slovenskih ponudnikov plačilnih storitev na
evropskem trgu plačil (V. Tomažič), niti njen namestnik (M. Filipič), zato bo aktivnosti omenjene
delovne skupine predstavila L. Kostanjevec Jazbec. L. Kostanjevec Jazbec je predstavila izhodišča za
ustanovitev delovne skupine ter dosedanje aktivnosti skupine, pri čemer je posebej izpostavila pripravo
dokumenta s predlogi zakonodajnih sprememb na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma. Omenjeni dokument je bil potrjen tudi na ravni NSP in posredovan v nadaljnjo obravnavo
Uradu za preprečevanje pranja denarja. Nadalje je povedala, da trenutno ni drugih odprtih zadev oziroma
konkretnih predlogov za obravnavo v okviru delovne skupine. S. Anko je prisotne na seji opomnil, da
delovna skupina služi deležnikom NSP ter na podlagi vedno manjšega interesa za sodelovanje v skupini
izrazil dvom glede potrebe po njenem nadaljnjem delovanju.
Sklep 2: Sekretariat pisno pozove člane NSP, naj sporočijo, ali vidijo potrebo po nadaljnjem delovanju
delovne skupine za obravnavo problematike neenakih konkurenčnih pogojev poslovanja slovenskih
ponudnikov plačilnih storitev na evropskem trgu plačil. Člane NSP se hkrati pozove, da podajo tudi
konkretne predloge za obravnavo v okviru delovne skupine. Rok za odgovor je 7. 10. 2019.

Ad 3)
Analiza trga plačil v Sloveniji
L. Kostanjevec Jazbec je predstavila dosedanji potek dela v zvezi s pripravo predloga koncepta analize
trga plačil v Sloveniji in nadaljnje korake. Na podlagi obravnave na 14. seji NSP je Sekretariat NSP
pripravil novo verzijo predloga koncepta, ki je bila 2. 9. 2019 članom NSP poslana v pisno usklajevanje,
v okviru 15. seje NSP pa je bila predvidena formalna potrditev usklajenega predloga koncepta.
Sledila je razprava o možnostih financiranja omenjene analize. S. Anko je opomnil, da imajo
najverjetneje določeni deležniki zakonske omejitve glede financiranja tovrstnih raziskav, obenem pa je
prisotne pozval, da podajo stališče glede načelne podpore financiranju omenjene analize. Načelno
podporo je izrekla večina članov NSP oz. njihovih namestnikov, so pa nekateri člani NSP oz. njihovi
namestniki opozorili, da je pripravljenost sodelovati pri financiranju v veliki meri odvisna od
konkretnega zneska, ki bi ga bilo potrebno zagotoviti. S. Anko je predstavil tudi stališče Banke Slovenije
glede financiranja omenjene raziskave. Dejal je, da je za Banko Slovenije ta študija izrednega pomena,
vendar pa Banka Slovenije ne more kriti celotnega zneska raziskave. Na podlagi zaveze deležnikov, da
Banki Slovenije povrnejo del sredstev, ki bi odpadel na njih po delitvi po načelu enakih deležev, pa je
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Banka Slovenije pripravljena prevzeti koordinacijsko vlogo in financiranje uvrstiti tudi v finančni plan.
S. Anko je hkrati pozval vse prisotne, naj se, ko gre za odločitev o financiranju, ne odločajo le na podlagi
svoje lastne analize stroškov in koristi, ampak z vidika celotne dobrobiti vseh deležnikov NSP. Če
deležniki ne bodo dosegli soglasja glede financiranja izvedbe analize, bo koncept analize dan v javnost,
morebitni zainteresirani subjekti pa bodo lahko sami izvedli raziskavo na tej podlagi.
S. Anko je prisotne seznanil, da je Banka Slovenije sicer sprožila tudi postopek za pridobitev sredstev
za financiranje analize v okviru programa Evropske unije za podporo strukturnim reformam. Je pa
seveda nemogoče napovedati uspeh tega postopka. Na podlagi tega je predlagal, da se odločitev o
financiranju s strani deležnikov zamakne do dne, ko bo znano, ali so bila evropska sredstva za analizo
dodeljena ali ne. B. Bjelica je predlagal, da ne bi čakali na odločitev Evropske komisije, temveč da bi
že prej pridobili oceno stroškov analize (predvidoma do 15. 11. 2019). Tako bodo deležniki lahko
uvrstili svoj del stroškov v letni plan. Prisotni so se s predlogom strinjali.
S. Anko je v nadaljevanju predstavil idejo, da bi se ustanovil Koordinacijski odbor, ki bi bdel nad vso
logistiko in pravočasno izvedbo aktivnosti, povezanih z analizo trga plačil. Člani Koordinacijskega
odbora naj bodo člani NSP ali njihovi namestniki.
S strani M. Pirnata je bila dana pobuda, da bi se, v izogib vsakokratnim dvomom o financiranju
morebitnih drugih projektov, v poslovnik NSP dodalo določbe o načinu financiranja aktivnosti, ki bodo
zahtevale participacijo deležnikov v prihodnje. S. Anko je odgovoril, da bi bilo to izvedljivo, če bi NSP
sestavljali homogeni člani, vendar ker članstvo v NSP ni homogeno, bo potrebno zadevo podrobneje
preučiti.
S. Anko je za konec razprave opozoril, da roki v Načrtu aktivnosti NSP 2019-2020, ki so vezani na
analizo, niso več aktualni, zato bo potrebno ažurirati načrt aktivnosti (v okviru naslednje seje NSP).
Sklep 3: NSP se je seznanil s končnim usklajenim predlogom koncepta analize trga plačil ter potrdil
cilje, namen ter vsebino analize trga plačil.
Sklep 4: Prisotni se strinjajo, da Sekretariat NSP predvidoma do 15. 11. 2019 pridobi okvirno oceno
stroškov izvedbe analize trga plačil. S tem namenom Sekretariat člane NSP pisno pozove, da predlagajo
možne izvajalce analize trga plačil. Rok za podajo predlogov je 3. 10. 2019.
Sklep 5: Sekretariat NSP člane NSP pisno pozove, da imenujejo morebitnega predstavnika v
Koordinacijski odbor (tj. odbor, ki bo skrbel za logistiko in pravočasno izvedbo aktivnosti, povezanih z
analizo trga plačil). Predstavniki Koordinacijskega odbora naj bodo člani NSP ali njihovi namestniki.
Rok za podajo predlogov je 7. 10. 2019.
Sklep 6: Sekretariat NSP za naslednjo sejo NSP pripravi predlog ažuriranega Načrta aktivnosti NSP
2019-2020.
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Ad 4)
Takojšnja plačila
Uvodoma je S. Anko prisotne seznanil, da takojšnja plačila postajajo dejstvo in da ima čedalje večji
odstotek prebivalstva EU možnost plačevati na tak način (več kot 9/10 plačnikov v petih EU državah
ima možnost uporabe takojšnjih plačil).
P. A. Raveleau, kot predstavnik Odbora za shemo Flik, je predstavil napredek bank in hranilnic (v
nadaljevanju: banke) na področju razvoja slovenske sheme za takojšnja plačila (Flik). Prisotni so bili
seznanjeni, da digitalne aplikacije, ki jih ponujajo banke, ne bodo povsem enotne, temeljile pa bodo na
enakem principu. Sprva bo v produkcijo za plačevanje med fizičnimi osebami (»person-to-person«
oziroma t. i. P2P plačila) vključenih 12 do 13 bank, ocenjuje pa se, da naj bi bile do sredine leta 2020
za P2P plačila v produkciji že vse banke. V začetku 2020 naj bi začeli tudi z nadgradnjo POS terminalov
(za plačila na prodajnih mestih – »person-to-merchant« oziroma t. i. P2M plačila). S. Anko je v
nadaljevanju izpostavil vlogo Banke Slovenije kot katalizatorja pri spodbujanju bank, naj čimbolj
sočasno vstopijo v produkcijo. Če namreč uporabnik določenih plačil ne bo mogel opraviti zaradi
nedosegljivih prejemnikovih računov pri bankah, ki takojšnjih plačil še ne bodo ponudile, takojšnjih
plačil najverjetneje ne bo uporabljal niti tam, kjer bi jih sicer lahko.
V razpravi, ki je sledila, je A. Miklavčič postavila vprašanje, kdaj bodo lahko tudi pravne osebe kot
prejemniki vključene v produkcijo Flik (kdaj se pričakuje nadgradnja POS terminalov). P. A. Raveleau
je pojasnil, da je potrebno nadgraditi 40.000 POS-ov različnih bank in hkrati pozval prisotne, naj sami
pozovejo svoje banke, da bi čim hitreje nadgradile svoje POS-e. B. Bjelica je ocenil, da bo trg zaradi
zahtev komitentov sam poskrbel, da bodo banke čim hitreje pristopile k uvedbi takojšnjih plačil. M.
Pirnat je dodal, da evropski regulatorji zelo podrobno spremljajo področje takojšnjih plačil in so zaenkrat
tolerantni do nacionalnih rešitev, poudaril pa je pomen interoperabilnosti. Obstaja možnost, da bo izdana
tudi kakšna regulativa s tega področja. P. A. Raveleau je v nadaljevanju poudaril pomen sheme, ki bi
dejansko omogočila čezmejno interoperabilnost. Kar je v moči slovenskih bank, je vzpostavitev
nacionalne sheme. B. Bjelica je dodal, da je prepričan, da bo do interoperabilnosti na ravni Evrope prišlo,
vsekakor pa je nacionalna shema dobrodošla. T. Bole Pirc je pojasnila, da bodo najprej pričeli s
produkcijo P2P plačil, nato se bo produkcijo razširilo tudi na druge storitve (predvidoma najprej na P2M
plačila). Bistveno je, da bodo zajete vse banke, kar pomeni vsi uporabniki. A. Miklavčič je postavila
vprašanje, ali katera od bank že omogoča takojšnja plačila v elektronski banki med komitenti različnih
bank. B. Bjelica je podal odgovor, da tega še ne omogoča nobena banka, da pa bo rok uveljavitve
tovrstnih plačil objavljen naknadno, po predhodnem dogovoru. J. Ahčin je pozvala, naj se čim hitreje
uredi tudi plačila potrošnikov državi (»person-to-government« oziroma t. i. P2G plačila), saj bi se
potrošniki na ta način znebili marsikatere zagate, ki nastane v primeru plačevanja davkov izven
običajnih ur preko e-banke. N. Šubelj je postavila vprašanje, ali mora Trgovinska zbornica Slovenije
promovirati takojšnja plačila. S. Anko je v zvezi s tem pojasnil, da bodo promocijo sheme Flik izvedle
banke same, saj gre za zasebno iniciativo slovenskih bank. Vloga NSP je predvsem, da omogoči, da se
vsi deležniki NSP seznanijo z aktivnostmi na področju razvoja sheme Flik in da se omogoči dialog med
upravljavci sheme Flik in potencialnimi skupinami uporabnikov. P. A. Raveleau je dodal, da bo
promocija najprej namenjena promoviranju P2P plačil, v drugi fazi pa tudi P2M plačil.
Kot primer omejitev nacionalne sheme Flik je S. Anko izpostavil primer trgovcev, ki imajo tuje banke
pridobiteljice, saj tam ne bo mogoče plačevati s Flikom, če ne bodo ti trgovci sklenili pogodbe tudi s
katero izmed slovenskih bank, ki je pristopila k shemi Flik. Nacionalna shema je vmesna stopnja, ki je
nujna, da zapolni potrebe trga po takojšnjih plačilih, v prihodnosti pa S. Anko pričakuje razširitev sheme
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na čezmejna plačila. Na področju poenotenja nacionalnih shem takojšnjih plačil in omogočanja
čezmejnih takojšnjih plačil je dejaven tudi Odbor za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail
Payments Board; organ, ki mu predseduje ECB in se na evropski ravni ukvarja s podobnimi tematikami
kot v Sloveniji NSP) . S. Anko je opozoril še na pomen t. i. tehnoloških velikanov, katerih osnovni posel
sicer niso finance, ki pa v zadnjem obdobju vstopajo tudi na trg plačilnih storitev in lahko zaradi velikega
števila uporabnikov zavzamejo segment plačevanja.
B. Bjelica je omenil še eno dodano vrednost plačilne sheme Flik, in sicer, da pri tem načinu plačevanja
ne nastanejo terjatve. S tega vidika so takojšnja plačila popoln nadomestek gotovine in lahko podjetjem
omogočijo velike prihranke.
Sklep 7: NSP se je seznanil z aktivnostmi Odbora za shemo Flik glede razvoja slovenske sheme za
takojšnja plačila Flik.

Ad 5)
Informacija o novostih na področju vsebin finteh
V uvodu je S. Anko prisotne seznanil, da bo beseda tekla o aktualnem dogajanju na področju vsebin
finteha, povezanih s plačevanjem (redno seznanjanje deležnikov NSP s temi vsebinami je predvideno
tudi v Načrtu aktivnosti NSP 2019-2020).
D. Božeglav je podal osnovne informacije o stabilnih kovancih. Stabilni kovanci so vrsta kripto imetij,
nastali pa so kot odgovor na nihanje cen obstoječih »špekulativnih« kripto imetij na trgu (npr. Bitcoin,
Ether). Primeri stabilnih kovancev: USDT (Tether), USDC, iniciativa Libra. V nadaljevanju je D.
Božeglav predstavil iniciativo Libra, o kateri je sicer razpoložljivih zelo malo informacij. Predlagatelj
iniciative Libra je Facebook, s katerim naj bi sodelovalo do 99 partnerjev, med katerimi pa sicer zaenkrat
ni še nobene banke ali kakšnega od tehnoloških velikanov (npr. Google, Apple, Amazon). Cilj iniciative
naj bi bil pošiljanje denarja (in plačevanje) z minimalnimi stroški po celem svetu, ambicija pa je postati
globalna valuta in finančna infrastruktura. V nadaljevanju je sledila predstavitev tehničnega vidika
iniciative Libra, tveganj, vezanih na stabilne kovance, ter aktivnosti Evrosistema in Banke Slovenije na
področju stabilnih kovancev. D. Božeglav je poudaril, da bi se morala problematika stabilnih kovancev
obravnavati po principu »podobno tveganje – podoben nadzor«, v prihodnosti pa je, glede na to, da je
uspeh stabilnih kovancev nepredvidljiv, potrebno področje zelo pozorno spremljati.
S. Anko je dodal, da je Libra zbudila veliko zanimanje nadzornikov. Postavlja se vprašanje, ali Libra je
ali ni elektronski denar. Ali bo Libra dejansko tudi zaživela v praksi, je sicer še pod vprašajem. S. Anko
vidi to in podobne iniciative tudi kot izziv centralnim bankam, da same pričnejo z razvojem podobnih
tehnologij in začnejo izdajati lastne digitalne valute, kot to namerava storiti kitajska centralna banka.
V razpravi, ki je sledila, sta A. Mejač Krassnig in L. Gabrovšek dodala, da imajo tudi oni o iniciativi
Libra bolj skope informacije. L. Gabrovšek je dejal, da sta pri alternativnih oblikah plačevanja
pomembni dve zadevi, in sicer, kako lahko t. i. Blockchain nadomesti osnovno (core) infrastrukturo, ter
da bo morala katerakoli aplikacija, ki bo osnova za prenos denarnih sredstev, ustrezati določenim
standardom. Sam ne vidi razlike med različnimi alternativnimi oblikami plačevanja. S. Anko je poudaril,
da je pomembno, ali ima določen subjekt dovoljenje nadzornikov. L. Gabrovšek je nadalje menil, da
globalizacija takšne rešitve v tem trenutku ni mogoča. A. Mejač Krassnig je izrazila željo Vise Europe,
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da so v takšnih iniciativah udeleženi od začetka, kako konkretno bodo vključeni v sam projekt Libre, pa
zaenkrat še ni določeno.
Sklep 8: NSP se je seznanil z aktualnim dogajanjem na področju vsebin finteh, povezanih s plačevanjem.

Ad 6)
Projekt SI-PASS
M. Kunšek in M. Babič iz Agencije RS za javnopravne evidence in storitve sta predstavila projekt SIPASS, enotno točko za preverjanje identitete različnih subjektov. Projekt je bil financiran s strani
nepovratnih sredstev Evropske unije, pri čemer je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
sodelovala v konzorciju z Ministrstvom za javno upravo, Institutom Jožef Stefan ter Zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Agencija RS za javnopravne evidence in storitve se je
projektu priključila, ker želijo uporabniku zagotavljati prijazne storitve in spodbujati elektronsko
izmenjavo podatkov, so pa tudi portal za registracijo poslovnih subjektov, sprejemanje in objavljanje
letnih poročil ter upravljalec poslovnega in drugih registrov, član mreže evropskih poslovnih registrov
in pa nosilec izmenjave registrskih podatkov v sistemu BRIS (Business Registers Interconnection
System). Agencija RS za javnopravne evidence in storitve se preko sistema SPOT (Slovenska poslovna
točka) vključuje v registracijo poslovnih subjektov, kjer je v celoti omogočena digitalna registracija
podjetja. S tega vidika je mednarodna komponenta izrednega pomena. Za uporabnike njihovih storitev
se dodana vrednost projekta kaže v uporabi čezmejnih prijavnih mehanizmov, uporabi enotnega
prijavnega mehanizma e-uprave, manjši potrebi po različnih uporabniških imenih in geslih, uporabi
varnejše dvofaktorske prijave (smsPASS), uporabi uveljavljenih prijavnih mehanizmov (Google,
Facebook, Microsoft) ter E-podpisovanju z mobilnimi napravami (SI-CeS). Z vidika Agencije RS za
javnopravne evidence in storitve pa projekt omogoča tudi boljšo podporo čezmejnim uporabnikom, ni
potrebe po razvoju novih lastnih sistemov za identifikacijo in e-podpisovanje, predstavlja standardno
rešitev za e-podpis (možnost izmenjave in preverjanje e-podpisanih dokumentov) ter možnost razvoja
zahtevnejših storitev na mobilnih napravah. M. Babič je v nadaljevanju predstavil tehnični vidik
integracije portala Agencije RS za javnopravne evidence in storitve s SI-PASS.
V diskusiji, ki je sledila, je S. Anko zastavil vprašanje, v kateri fazi je projekt. M. Babič je odgovoril,
da je projekt v fazi produkcije, da števila uporabnikov zaenkrat še ne beležijo, da pa razpolagajo s
podatkom, da je bilo v prvi uri petnajst uporabnikov. Večjih težav s prijavami do sedaj ne beležijo.
M. Gorogranc je zastavil vprašanje, kakšen je postopek registracije subjektov iz drugih držav. M. Babič
je odgovoril s primerom, in sicer, če želi državljan Nemčije, ki ima nemško osebno izkaznico, v Sloveniji
odpreti podjetje oziroma je zastopnik podjetja v Sloveniji, lahko Agencija RS za javnopravne evidence
podatke pridobi od njegovega ponudnika e-identitete v Nemčiji.
Sklep 9: NSP se je seznanil s projektom SI-PASS, enotno točko za preverjanje identitete različnih
subjektov.
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Ad 7)
Razno
Odpiranje transakcijskih računov slovenskim podjetjem s tujimi lastniki in zastopniki
B. Gašperin z Ministrstva za finance je izpostavila problematiko, s katero se srečuje čedalje več podjetij
in posameznikov, ki so tuji državljani in imajo v Sloveniji težavo odpreti transakcijski račun zase ali za
podjetje. Vendar pa na Ministrstvu za finance težave ne zaznavajo le pri tujcih, ampak je ta nabor širši.
Opažajo, da imajo podobne težave tudi nekatera slovenska podjetja in slovenski potrošniki, predvsem
tisti, ki jim je bil v preteklosti transakcijski račun zaprt. Ministrstvo za finance je namreč v zadnjem
obdobju prejelo več pritožb posameznikov in podjetij v zvezi s tovrstnimi težavami, zato je bil podan
predlog, da se problematiko obravnava na NSP in na ta način pridobi širši pogled na izpostavljeno
problematiko ter po možnosti NSP v zvezi s tem sprejme mnenje, oziroma da se na podlagi razprave
nakažejo možne rešitve tega problema.
S. Anko je pojasnil, da vsaka banka prostovoljno vstopa v poslovno razmerje, razen ko gre za osnovni
plačilni račun, za katerega so pogoji za odprtje določeni v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. V vseh ostalih primerih je to poslovna odločitev
banke, tudi ob upoštevanju zahtev s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. S.
Anko je še dodal, da se banke za najboljše komitente borijo, če pa banka komitenta noče, verjetno ni
zadostil določenim kriterijem. M. Pečnik je dodala, da so na Uradu za preprečevanje pranja denarja
ravno tako mnenja, da je sklenitev poslovnega razmerja s stranko poslovna odločitev banke. B. Tomažič
je v nadaljevanju pripomnil, da na Združenju bank Slovenije zaenkrat še niso prejeli pritožb v zvezi z
obravnavno tematiko in da s situacijo niso podrobneje seznanjeni, ker banka ni dolžna razkriti svoje
poslovne politike. B. Bjelica je dodal, da banke pred odpiranjem transakcijskega računa preverijo celo
verigo lastnikov in če ne uspejo pridobiti vseh podatkov, za katere menijo, da jih potrebujejo, s takim
subjektom ne sklenejo poslovnega razmerja. B. Gašperin je glede na vse povedano dodala, da je
Ministrstvo za finance v preteklosti tudi že prejelo pobude za ureditev t. i. »osnovnega plačilnega računa
za podjetja«, vendar je S. Anko pojasnil, da je pri potrošnikih situacija vendarle bistveno drugačna, saj
je pri fizičnih osebah s tem povezano tudi vprašanje eksistence.
Sklep 10: NSP se je seznanil s problematiko odpiranja transakcijskih računov slovenskim podjetjem s
tujimi lastniki in zastopniki.
Dvig limita pri brezstičnem poslovanju s 15 evrov na 25 evrov
B. Tomažič z Združenja bank Slovenije je prisotne seznanil z dvigom limita pri brezstičnem poslovanju
s 15 evrov na 25 evrov. Pobuda je prišla konec leta 2017 s strani Trgovinske zbornice Slovenije. Na
Združenju bank Slovenije so posvetili veliko pozornosti tudi problematiki morebitnih zlorab pri
brezstičnem plačevanju. Dokonča odločitev o dvigu limita je bila sprejeta v oktobru 2018, datum začetka
učinkovanja pa bo 18. 10. 2019. Pri ZBS so dne 18. 9. 2019 pripravili posebno obvestilo za javnost, ki
je bilo poslano vsem članicam in predstavnikom medijev. N. Šubelj je ob tem poudarila, da bi morali
javnost seznaniti s tem, da zlorab pri brezstičnem poslovanju praktično ni.
Sklep 11: NSP se je seznanil z novostmi pri dvigu limita pri brezstičnem poslovanju.
V zaključnem delu seje se je S. Anko zahvalil vsem deležnikom, ki so na svojih spletnih straneh objavili
prispevek o NSP. Hkrati je člane NSP oz. njihove namestnike, ki tega še niso storili, opomnil, da to
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lahko storijo tudi kadarkoli v prihodnje in da je omenjeni prispevek zgolj osnutek, ki ga lahko prilagodijo
svojim politikam objav na spletnih straneh.
Nadalje je prisotne seznanil z informacijo, da Banka Slovenije predvidoma v marcu 2020 načrtuje
izvedbo javnega dogodka s ciljem promocije NSP. Osrednja vsebina dogodka bo odprto bančništvo v
luči PSD2. K participaciji, predstavitvam in sodelovanju bodo pozvani člani NSP, predvidoma pa bo
sodeloval tudi gost iz tujine (predstavnik Evropske centralne banke ali Evropskega bančnega organa).
-----------

Naslednja seja NSP bo predvidoma decembra 2019.
Zapisnik pripravil Sekretariat NSP, 6. 11. 2019.
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