ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE – GIZ,
LJUBLJANA

14.4.2010

(osnutek)
ZAPISNIK
2. srečanja Nacionalnega foruma deležnikov SEPA,
ki je bil v četrtek, 27. maja 2010
v prostorih M hotela, Derčeva 4, Ljubljana
PRISOTNI ČLANI NACIONALNEGA FORUMA DELEŽNIKOV SEPA:
Darko Bohnec – Banka Slovenije, Simon Anko – Banka Slovenije, Jana Ahčin – Uprava RS za javna plačila,
Ivica Zemljak – Bankart d.o.o., Erik Osolin – Fidelity National Information Services, podružnica Ljubljana,
Brigita Gašperin – Ministrstvo za finance, Barbara Mesojednik – Urad za varstvo potrošnikov, Dajana
Muženič Abramovič – Urad za varstvo konkurence, Tomaž Žgajnar (namesto Romane Logar) – AJPES,
Barbara Perčič – ZPIZ, Dušan Zupančič – Gospodarska zbornica Slovenije, Mihaela Jarc (namesto Alenke
Škrlj) – Slovensko zavarovalno združenje, Marko Ocvirk – Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Dušan
Hočevar – Združenje bank Slovenije
OPRAVIČILI:
Romana Logar – AJPES, Gojmir Nabergoj – ISP Card d.o.o., Tomaž Lešnik – kartična shema Activa
ODSOTNI:
Karmen Ponikvar – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Dejan Čerin – Trgovinska zbornica Slovenije,
Boštjan Krisper – Zveza potrošnikov Slovenije, Alenka Mejač Krassnig – kartična shema BA in Karanta,
predstavnik Davčne uprave RS
PRISOTNI PREDSTAVNIKI PROJEKTA SEPA PRI ZBS:
Boris Bjelica – Banka Koper d.d., Zlatko Jamnik – SKB d.d., Marjeta Stanovnik – Abanka d.d., Matevž Pirnat
– Nova Ljubljanska banka d.d., Peter Antičevič – Nova Ljubljanska banka d.d., Marija Andolšek – Združenje
bank Slovenije, Borut Tomažič – Združenje bank Slovenije

DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrditev zapisnika 1. srečanja Nacionalnega foruma deležnikov SEPA – 13.4.2010
3. Okvirne informacije o uvedbi obrazca UPN in migracija kreditnih plačil na SEPA
4. Razprava
5. Zaključne ugotovitve

Ad 1) Uvodni pozdrav
Prisotne udeležence 2. srečanja Nacionalnega foruma deležnikov SEPA je pozdravil g. Hočevar, direktor
Združenje, in predstavil dnevni red srečanja, ki je bil sprejet brez dopolnitev.

Ad 2) Potrditev zapisnika 1. srečanja Nacionalnega foruma deležnikov SEPA
Na predlog zapisnika 1. srečanja Nacionalnega foruma deležnikov SEPA člani niso imeli pripomb oz.
dopolnitev, zato so soglasno potrdili zapisnik.
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Ad 3) Okvirne informacije o uvedbi obrazca UPN in migracija kreditnih plačil na SEPA
Migracijo kreditnih plačil ‐ migracijo posebne položnice na kreditna plačila SEPA in poslovni model
postopnega prehoda direktnih odobritev na kreditna plačila SEPA (množična plačila) – je predstavil g.
Zlatko Jamnik, vodja delovne skupine SEPA za kreditna plačila pri Združenju bank.
Uvedbo novega univerzalnega plačilnega naloga – UPN (opis polj, tiskanje, izpolnjevanje,.. ) pa je
predstavil g. Peter Antičevič, vodja delovne skupine SEPA za papirni nalog. Ob koncu je poseben poudarek
namenil pravočasnosti postopka prilagoditve na obrazec UPN.
Predstavitve obeh vodij delovnih skupin so priloga k temu zapisniku.
G. Hočevar je po zaključku predstavitev poudaril, da začetki projekta SEPA v bankah segajo 4‐5 let nazaj,
za uporabnike pa se spremembe dogajajo danes, zato pričakuje odzivnost tudi s strani prisotnih
deležnikov. Sestanki SEPA foruma so del procesa, ki ga bodo banke nadaljevale v odnosu do svojih
komitentov, zato je potreben konstruktiven dialog na obeh straneh.
Slovenske banke ob pristopanju k posameznim SEPA shemam podpisujejo pogodbe z Evropskim plačilnim
svetom (EPC), da bodo spoštovale pravila SEPA, kar je potrebno upoštevati pri uveljavljanju nacionalnih
posebnosti, saj so banke pristopnice v pogodbenem razmerju tako z EPC kot tudi z drugimi evropskimi
bankami, pristopnicami k SEPA shemam.

Ad 4) Razprava
G. Zupančič (GZS) je glede na predstavljeno izpostavil, da je bistvena naloga v tej fazi projekta podajanje
informacij podjetjem, zato je predlagal organizacijo delavnice v mesecu juniju predvsem za podjetja, ki
pripravljajo informacijsko podporo in za večje računovodske servise.
Ga. Mesojednik (Urad za varstvo potrošnikov) je vprašala, kako bo potekalo obveščanje potrošnikov – ali
preko ZBS ali preko bank. G. Hočevar je odgovoril, da bo težišče informiranja na strani banki, ki imajo že
ustaljene informacijske kanale. Splošne informacije bodo seveda posredovane preko ZBS (javna obvestila,
spletne strani ZBS), konkretnejše pa preko bank v odnosu do njihovih komitentov. G. Jamnik je dodal, da
bo informiranje potekalo na način, kot je bila to praksa pri uvedbi obstoječih obrazcev; banke bodo pri
izvajanju plačilnih storitev z novimi obrazci svojim komitentom nudile celotno podporo, hkrati z
podrobnim informiranjem tako pravnih kot fizičnih oseb.
G. Ocvirk (Obrtno podjetniška zbornica) je postavil vprašanje, ali bo mogoče z novim univerzalnim
plačilnim nalogom izvesti plačilo v Avstriji? G. Bjelica je odgovoril, da bo z UPN možno plačilo v Avstrijo, ne
pa v Avstriji, ker bo imela vsaka nacionalna skupnost svoj papirni plačilni nalog. Papirni obrazci niso
prioriteta SEPA, poudarek SEPA je na poenotenju pri elektronskem poslovanju. Aktivnosti za pripravo
skupnega papirnega obrazca na ravni SEPA so bile ukinjene. G. Bohnec je dodal, da SEPA sheme prinašajo
enoten nabor podatkov, zato bo vseeno za uporabnike lažje izpolniti papirni obrazec tudi v Avstriji.
Poudarek informiranja, po besedah g. Antičeviča, bo v prvi fazi na tiskarjih novega plačilnega naloga,
potem na izdajateljih in v končni fazi na prejemnikih oziroma potrošnikih.
Ga. Jarc (Slovensko zavarovalno združenje) je vprašala, do kdaj je predvideno prehodno obdobje uporabe
starih in novih obrazcev. G. Jamnik je ponovil, da se začne UPN uvajati s 1.11.2010, ob tem, da se
predvideva, da bodo stari obrazci v celoti ukinjeni do konca leta 2011. Največja sprememba bo na strani
izdajateljev, npr. pri tistih, ki bodo prešli iz posebne položnice na UPN, pri drugih bistvenih sprememb ne
bo.
Predstavnica Urada za varstvo konkurence je vprašala, kako bo sprememba procesiranja vplivala na
potrošnika? G. Jamnik je pojasnil, da bo sprememba pri procesiranju, ki bo bolj enostavno in
transparentno, odpravila pomanjkljivosti, ki jih poznamo danes pri posebni položnici. Glede racionalizacije
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stroškov, pa so prihranki pričakovani na strani podjetij, ne toliko na strani potrošnikov. G. Bohnec je
dodal, da so bile pripravljene študije predvsem glede narodno gospodarskih prihrankov, ne pa kako se
bodo prihranki porazdelili. Pričakovani skupni učinek je velik s poenotenjem standarda in programske
opreme pri podjetjih.
G. Bjelica je podal informacijo glede vprašalnika EPC, ki je namenjen pravnim in fizičnim osebam in namen
katerega je ugotoviti prednosti uporabe IBAN in BIC. Vprašalnik je bil pripravljen v angleškem jeziku,
trenutno je v fazi prevoda in bo po terminološki uskladitvi posredovan vsem članom SEPA foruma z
namenom, da ga posredujejo naprej svojim članom – podjetjem v pomoč za izpolnjevanje na spletnih
straneh EPC.
G. Pirnat je povzel, da projekt SEPA predstavlja doslej največji projekt za poslovne banke, pri katerem gre
za poenotenje trga in je namenjen uporabnikom plačilnih storitev. Ne gre za projekt, ki bi nastal izključno
na pobudo bank, kot je mogoče zmotno razumeti. Problem pri aktivnostih projekta SEPA predstavljajo
različne poslovne prakse, različni standardi, različen nabor storitev in nenazadnje tudi različni interesi
interesnih skupin, zato sprejete SEPA sheme in z njimi povezani dokumenti v okviru EPC predstavljajo
kompromis vseh naštetih dejavnikov. V okviru Slovenije zato priprava in uvedba univerzalnega plačilnega
naloga predstavlja velik uspeh, ki bo tudi potrošnikom prinesel racionalizacijo, saj bo en obrazec pokrival
različne vrste plačilnih storitev doma in pri čezmejnem plačilnem prometu. Prednosti SEPA bodo bistvene
za podjetja, ki delujejo v več evropskih državah, ker bodo lahko delovala na enoten način, in ne bo več
potrebno poznavanje lokalnih plačilnih sistemov in lokalne zakonodaje, ki ureja to področje.
G. Osolin (Fidelity National information services, podružnica Ljubljana) je vprašal, kakšen vpliv ima SEPA
na države izven Evropske unije. G. Pirnat je pojasnil, da direktnega vpliva ni, je pa SEPA kot koncept
postala zanimiva tudi za druge regije (npr. podrobno spremljanje projekta s strani azijskih držav).
G. Bohnec je poudaril še dodaten vidik različnosti med državami Evropske unije glede razvitosti plačilnega
prometa. Slovenija je npr. ena izmed treh držav, ki je že v preteklosti implementirala IBAN ne glede na
razvoj projekta SEPA (leta 2002 in 2003), medtem ko druge države z uvajanjem IBAN šele začenjajo.

Ad 5) Zaključne ugotovitve
Tematika naslednjega srečanja Nacionalnega foruma deležnikov SEPA bodo debetna plačila, ki so s
strokovnega vidika bolj zahtevna. Pri debetnih plačilih se z uvajanjem SEPA shem namreč spreminjajo
odnosi med strankami ‐ danes npr. s pooblastili upravljajo banke, pri SDD pa bodo s pooblastili upravljali
upniki.
Ob zaključku 2. srečanja je g. Hočevar predlagal naslednji sklep:
Združenje bank Slovenije v sodelovanju s člani SEPA foruma (predvsem GZS) organizira izobraževanje v
mesecu juniju na temo uvedbe novega plačilnega naloga UPN. O organizaciji izobraževanja se obvesti
vse deležnike SEPA foruma.
Sestanek je bil zaključen s predlogom g. Pirnata, da stanovska združenja, ki so člani SEPA foruma,
informirajo slovenski bančni sektor o aktivnostih njihovih evropskih stanovskih združenj, z namenom
pridobitve informacij glede SEPA še z drugih vidikov.
Naslednje srečanje Nacionalnega foruma deležnikov SEPA bo 23. septembra 2010 ob 10. uri.
Zapisal:
Borut Tomažič
Direktor Združenja bank Slovenije
Dušan Hočevar
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