NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PLAČILNIH NALOGOV
1. SPLOŠNI DEL
Izdajateljica teh navodil je Poštna banka Slovenije, d.
d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor, d. d
(v nadaljevanju: banka):
– naslov: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
– registracija: Okrožno sodišče v Mariboru, št.
1/10463/00,
– račun: SI56 0100 0000 9000 034,
– koda BIC: PBSLSI22,
– ID za DDV: SI24009725,
– matična številka: 5620112,
– spletni naslov: http://www.pbs.si,
– e-poštni naslov: info@pbs.si.
Navodilo je namenjeno uporabnikom transakcijskih
računov pri banki.
2. POMEN IZRAZOV
Izrazi v teh navodilih imajo enak pomen kot v splošnih
pogojih vodenja transakcijskih računov in opravljanja
plačilnih storitev za pravne osebe, podjetnike in
zasebnike, društva, civilnopravne oseb banke (v
nadaljevanju: splošni pogoji).

kod namena, vzorci plačilnih nalogov so dosegljivi na
spletni strani Združenja bank Slovenije na naslovu:
http://www.zbs.si. Plačilni nalogi morajo biti izpolnjeni
čitljivo, s tiskanimi črkami, z uporabo črnega ali
modrega pisala, podatki morajo biti zapisani v
ustreznih okencih. Če nalogi niso pravilno in v celoti
izpolnjeni, jih banka ali matična pošta zavrne.
4. 1. OBRAZEC ZA PLAČILO BN02
Plačilni nalog BN02 je namenjen za negotovinske
prenose sredstev, uporabniku pa omogoča tudi
gotovinsko poslovanje (dvig, polog gotovine) v valuti
EUR.
Navodilo za izpolnjevanje naloga BN02:
Uporabnik najprej v zgornjem delu obrazca označi:
– namen uporabe obrazca »Plačilo«, »Polog
gotovine«, »Dvig gotovine« in nujnost plačila
»Nujno« ter
– izpolni polja obrazca glede na zahtevano vsebino:
–

pri »Nalogodajalcu«:
• »Naziv, ulica, kraj«;
• »Namen plačila« (vpiše namen plačila
oziroma prenosa sredstev);
• »Številka
računa«
(vpiše
številko
transakcijskega računa – v nadaljevanju: TRR,
s katerega prenaša sredstva, in sicer v strukturi
IBAN, tako da za predtiskano oznako SI56
vpiše številko TRR v obliki XXXX XXXX
XXXX XXX; primer zapisa številke TRR:
SI56 9067 2XXX XXXX XXX);
• »Datum plačila« (vpiše datum plačila oziroma
prenosa sredstev – datum valutacije, ki je
lahko tekoči dan ali poznejši datum;
• »Referenca«
(vpiše
sklicno
številko
bremenitve);
• »Valuta EUR« (vpiše znesek plačila oziroma
prenosa v EUR);
• »Vrsta posla«;

–

pri »Prejemniku«:
• »Naziv, ulica, kraj«;
• »Številka računa« (vpiše številko TRR, na
katerega prenaša sredstva, in sicer v strukturi
IBAN, tako da za predtiskano oznako SI56
vpiše številko TRR v obliki XXXX XXXX
XXXX XXX; primer zapisa številke TRR:
SI56 9067 2XXX XXXX XXX);
• »Referenca«
(vpiše
sklicno
številko
odobritve);

3. UVODNA DOLOČBA
To navodilo je priloga splošnih pogojev.
S plačilnim nalogom da uporabnik navodilo banki, naj
po njegovi odredbi izvede plačilno transakcijo.
4. PLAČILNI NALOGI
Uporabnik lahko za opravljanje plačilnih storitev
uporablja naslednje plačilne naloge:
– posebno položnico – PP02,
– plačilni nalog – BN02,
– čezmejno regulirano plačilo – RP01,
– univerzalni plačilni nalog – UPN,
– obrazec za mednarodno plačilo,
– obrazec banke TRR-23.
Združenje bank Slovenije je pripravilo tehnične
standarde in navodila za naslednje plačilne naloge:
– BN02,
– PP02,
– UPN,
– RP01.
Standardi, obvezna vsebina, navodila za izpolnjevanje
plačilnih nalogov, pravila za uporabo referenc, šifrant
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–
•
•
•

v spodnjem delu obrazca:
»Podpis nalogodajalca« (podpišejo se
pooblaščene osebe uporabnika);
»Žig nalogodajalca« (uporabnik odtisne žig,
če ga uporablja);
»Datum predložitve« (vpiše datum predložitve
plačilnega naloga).

Ko uporabnik uporabi obrazec za plačilo, mora
izpolniti vsa prej navedena polja.
Če uporabnik polaga gotovino na transakcijski račun,
izpolni vsa polja glede prejemnika in polja v spodnjem
delu obrazca, ne izpolni pa polja s podatkom o številki
računa pri nalogodajalcu in ne polja s podatkom o
referenci nalogodajalca.
Ko uporabnik dviga gotovino s transakcijskega računa,
izpolni vsa polja pri nalogodajalcu in polja v zgornjem
delu obrazca, ne izpolni pa polja s podatkom o
referenci pri prejemniku in ne polja s podatkom o
številki računa prejemnika.
4. 2. POSEBNA POLOŽNICA (OBRAZEC PP02)
Posebna položnica je standardiziran papirni plačilni
nalog, ki se uporablja za domače plačilne transakcije v
valuti EUR, ki ga izstavi upnik (izdajatelj) dolžniku.
Plačnik z obrazcem PP02 poravnava svoje obveznosti
upniku. Posebno položnico sestavljata talon (levi del)
in nalog za plačilo (desni del). Talon je namenjen
plačniku posebne položnice, nalog za plačilo pa banki.
Prejemnik plačila PP02 mora na talonu (levi del PP02),
v potrditev plačila, izpolniti naslednja polja:
– »Prejemnik in namen« (vpiše naziv
prejemnika, namen plačila in sklic),
– »Znesek« (vpiše znesek v EUR),
– »Referenca« (vpiše referenco plačila),
– »Nalogodajalec« (vpiše naziv plačnika,
naslov, kraj in rok plačila).
Prejemnik plačila PP02 mora v »Nalogu za plačilo«
(desni del PP02) v predelu »Prejemnik« zapisati
naslednje podatke:
– namen plačila,
– rok plačila,
– vrsto posla,
– račun upnika v strukturi IBAN (SI56 je oznaka za
Slovenijo),
– referenco,
– naziv prejemnika,
– naslov prejemnika,
– kraj prejemnika.
Prejemnik plačila PP02 mora v »Nalog za plačilo«
(desni del PP02) v predelu »Nalogodajalec« zapisati
naslednje podatke:

–
–
–
–

znesek plačila,
naziv plačnika,
naslov plačnika,
kraj plačnika.

Prejemnik plačila PP02 mora v vrstico »OCR« vpisati
naslednje podatke:
– referenco plačila,
– račun prejemnika plačila,
– znesek plačila,
– šifro banke,
– tekst.
Plačnik PP02 mora v »Nalogu za plačilo« (desni del
PP02) zapisati naslednje podatke:
– datum plačila v obliki DD.MM.LLLL;
– v polje »Podpis nalogodajalca« sodi podpis
plačnika; ta k podpisu odtisne žig, če ga pri
plačilnih storitvah uporablja;
– račun plačnika v strukturi IBAN (SI56 je oznaka
za Slovenijo);
– referenco plačila (opcijsko).
Banka procesira plačila uporabnikov s posebno
položnico kot plačila s plačilnim nalogom BN02.
4. 3. UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG UPN
Univerzalni plačilni nalog UPN je nalog, ki se
uporablja za izvrševanje plačilnih transakcij v evrih na
območju SEPA za:
– negotovinska domača in čezmejna plačila
(kreditno plačilo z bremenitvijo plačilnega računa
plačnika in odobritvijo plačilnega računa
prejemnika plačila),
– polog gotovine (polog gotovinskih iztržkov na svoj
plačilni račun pri banki),
– dvig gotovine.
Uporabnik izpolni nalog UPN glede na namen uporabe,
na obrazcu ustrezno polje označi z znakom X.
Na obrazcu UPN – negotovinsko plačilo uporabnik
izpolni naslednje podatke:
Na desnem delu obrazca, na nalogu za plačilo:
– v predelu »Plačnik«:
• »IBAN« (vpiše številko TRR v strukturi
IBAN v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX
XXX);
• »Nujno« (v ustrezno okence vpiše znak X,
kadar želi, da se nalog izvrši kot nujno
plačilo);
• »Referenca« (vpiše referenco, če jo določi,
priporoča
se
uporaba
standardizirane
reference, ki se oblikuje skladno z vsakokrat
veljavnim navodilom, ki ureja oblikovanje in
uporabo standardiziranih referenc);
• »Ime in naslov« (vpiše podatke o imenu,
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•

•
•

–

priimku in naslovu oziroma nazivu in sedežu
uporabnika plačnika);
»Koda namena« (vpiše kodo namena plačila iz
šifranta kod namena, podatek mora biti
obvezno izpolnjen v primeru domačih
plačilnih transakcij);
»Namen/rok plačila« (vpiše podatke o namenu
in roku plačila; namen plačila je obvezen
podatek);
»Podpis plačnika, neobvezno žig« (podpis
plačnika je obvezen – nalog podpišejo
pooblaščenci uporabnika; če je podpisnikov
več, se podpisi ne smejo prekrivati; če se
plačilni nalog žigosa, se priporoča uporaba
modre ali črne barve žiga);

v predelu »Prejemnik«:
• »Znesek« (znesek plačila vedno zapiše z
decimalno vejico in centi ter desno
poravnano);
• »Datum plačila« (vpiše datum izvršitve
plačila, možen zapis poznejši datum) datum
mora biti zapisan v obliki DD.MM.LLLL);
• »BIC banke prejemnika« (vpiše bančno
identifikacijsko kodo SWIFT, podatek je
obvezen za čezmejne plačilne transakcije);
• »IBAN« (vpiše številko TRR v strukturi
IBAN in v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX
XXX, če je plačilni račun prejemnika plačila v
Republiki Sloveniji, oziroma v obliki XX99
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XX, če je plačilni račun prejemnika
plačila v območju SEPA);
• »Referenca« (vpiše referenco, ki jo je določil
prejemnik plačila; uporabnik polje izpolni
skladno z vsakokrat veljavnim navodilom, ki
ureja oblikovanje in uporabo standardiziranih
referenc; podatek je obvezen za domače
plačilne transakcije);
• »Ime in naslov« (vpiše podatke o imenu,
priimku in naslovu oziroma nazivu in sedežu
prejemnika plačila, skladno z zakonom o
preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma ZPPDFT);
• »Prostor za vpise ponudnika plačilnih
storitev« (ta je namenjen ponudnikom
plačilnih storitev za vpise podatkov o
opravljeni storitvi);

– na levem delu obrazca, na talonu:
Uporabnik v ustrezna polja prepiše podatke z naloga za
plačilo.
Na obrazcu UPN – polog gotovine uporabnik izpolni
naslednje podatke:
na desnem delu obrazca, na nalogu za plačilo:
– v predelu »Plačnik«:
• »Polog« (z znakom X označi polje polog);
• »Koda namena« (vpiše kodo namena iz
šifranta kod namena, podatek je obvezen);

•
•

–

»Namen/rok plačila« (vpiše podatek o namenu
plačila, podatek je obvezen);
»Podpis plačnika, neobvezno žig« (podpis
plačnika ni obvezen element; če je podpisov
več, se ne smejo prekrivati; če se plačilni
nalog žigosa, je priporočljiva uporaba modre
ali črne barve žiga);

v predelu »Prejemnik«:
• »Znesek« (vpiše znesek, ki ga polaga, znesek
vedno zapiše z decimalno vejico in centi ter
desno poravnano);
• »Datum plačila« (vpiše datum izvršitve
pologa gotovine v obliki DD.MM.LLLL);
• »IBAN« (vpiše številko TRR, na katerega
polaga gotovino, številko zapiše v strukturi
IBAN in v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX
XXX);
• »Referenca« (vpiše referenco, če jo je določil;
polje se izpolnjuje skladno z vsakokrat
veljavnim navodilom, ki ureja oblikovanje in
uporabo standardiziranih referenc);
• »Ime in naslov« (vpiše podatke o imenu,
priimku in naslovu oziroma nazivu in sedežu
prejemnika plačila, skladno z zakonom o
preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma ZPPDFT);
• »Prostor za vpise ponudnikov plačilnih
storitev« (ta je namenjen ponudnikom
plačilnih storitev za vpis podatkov o
opravljeni storitvi);

– na levem delu obrazca, na talonu:
Uporabnik v ustrezna polja na talonu prepiše podatke z
naloga za plačilo.
Na obrazcu UPN – dvig gotovine uporabnik izpolni
naslednje podatke:
na desnem delu obrazca, na nalogu za plačilo:
– v predelu »Plačnik«:
• »IBAN« (vpiše številko TRR, s katerega
dviga gotovino, številko zapiše v strukturi
IBAN in v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX
XXX);
• »Dvig« (z znakom X označi polje dvig);
• »Referenca« (vpiše referenco, če jo je določil,
priporoča
se
uporaba
standardizirane
reference, ki se oblikuje skladno z vsakokrat
veljavnim navodilom, ki ureja oblikovanje in
uporabo standardiziranih referenc);
• »Ime in naslov« (vpiše podatke o imenu,
priimku in naslovu oziroma nazivu in sedežu
imetnika TRR, s katerega dviga gotovino);
• »Koda namena« (vpiše kodo namena plačila iz
šifranta kod namena, koda je obvezen
podatek);
• »Namen/rok plačila« (vpiše podatke o namenu
dviga, namen je obvezen podatek);
• »Podpis plačnika, neobvezno žig« (podpis
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–

plačnika je obvezen, nalog podpišejo
pooblaščenci uporabnika; če je podpisnikov
več, se podpisi ne smejo prekrivati; če se
plačilni nalog žigosa, se priporoča uporaba
modre ali črne barve žiga);

•

v predelu »Prejemnik«:
• »Znesek« (vpiše znesek, ki ga dviga; znesek
vedno zapiše z decimalno vejico in centi ter
desno poravnano);
• »Datum plačila« (vpiše datum izvršitve dviga
v obliki DD.MM.LLLL);
• »Prostor za vpise ponudnikov plačilnih
storitev« (ta je namenjen ponudnikom
plačilnih storitev za vpis podatkov o
opravljeni storitvi);

•

– na levem delu obrazca, na talonu:
Uporabnik v ustrezna polja prepiše podatke z naloga za
plačilo.
4. 4. REGULIRANO ČEZMEJNO PLAČILO
(OBRAZEC RP01)
Da se plačilo kot čezmejno regulirano plačilo lahko
izvede, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– plačilo je vedno v valuti EUR;
– znesek plačila lahko znaša do vključno 50.000,00
EUR;
– račun prejemnika mora biti obvezno zapisan v
strukturi IBAN;
– država banke prejemnika je članica EU;
– stroški za plačilo so vedno SHA (uporabnik plača
stroške svoji banki, prejemnik plača stroške svoji
banki).
Če niso izpolnjeni navedeni pogoji, se takšno plačilo
izvede kot druga plačilna transakcija.
Za čezmejno regulirano plačilo uporabnik predloži
nalog RP01 in izpolni polja:
– pri »Nalogodajalcu«:
• »Naziv, ulica, kraj«;
• »Namen plačila« (vpiše namen plačila
oziroma prenosa sredstev);
• »IBAN« (vpiše številko TRR, s katerega
prenaša sredstva, in sicer v strukturi IBAN,
tako da za predtiskano oznako SI56 vpiše
številko TRR v obliki XXXX XXXX XXXX
XXX; primer zapisa številke TRR: SI56 9067
2XXX XXXX XXX);
• »Datum bremenitve računa« (vpiše datum
plačila oziroma prenosa sredstev, ki je lahko
le tekoči dan v obliki DD.MM.LLLL);
•
»Valuta EUR« (vpiše znesek plačila oziroma
prenosa v EUR);
–

pri »Prejemniku«:
• »Naziv, ulica, kraj«;

•
•

•

»IBAN« (vpiše številko TRR prejemnika v
strukturi IBAN in v obliki XXXX XXXX
XXXX XXXX XXX);
»BIC banke prejemnice« (vpiše 11 znakov);
»Podpis nalogodajalca« (nalog podpišejo
pooblaščenci uporabnika);
»Žig nalogodajalca« (odtisne žig uporabnika,
če ga pri plačilnih storitvah uporablja);
»Datum predložitve« (vpiše datum predložitve
naloga).
4. 5. DRUGE PLAČILNE TRANSAKCIJE
(OBRAZEC 1450)

Za druge plačilne transakcije uporabnik predloži banki
ali matični pošti obrazec 1450 in izpolni naslednja
polja:
– »Nalogodajalec« (vpiše naziv, ulico, poštno
številko, kraj, matično številko),
– »Banka« (vpiše naziv, ulico, poštno številko, kraj,
matično številko – ta je vedno Poštna banka),
– »V dobro« (vpiše naziv, ulico, poštno številko,
kraj, državo prejemnika sredstev),
– »Naziv in kraj banke prejemnice«, »Koda SWIFT
(BIC) banke«,
– »Račun prejemnika« (oz. IBAN prejemnika),
– Šifra valute,
– Oznaka valute in znesek,
– Podatke za statistiko (šifra osnove, opis
transakcije),
– Kritje (vpiše TRR nalogodajalca v obliki 9067
2XXX XXXX XXX),
– Kraj in datum predložitve naloga.
Na obrazec uporabnik odtisne žig, če ga pri plačilnih
storitvah uporablja, obrazec podpišejo pooblaščenci.
Na obrazcu uporabnik označi še plačnika stroškov:
– SHA: plačnik in prejemnik plačila plačata vsak
stroške svoje banke; oznaka »SHA« je obvezna v
primeru plačila v okviru EU in EGS in če je
plačilo v evrih ali katerikoli valuti držav članic EU
ali EGS ter kritje za plačilo ne izhaja iz konverzije
valut;
– BEN: prejemnik plačila plača stroške plačnikove
in svoje banke,
– OUR: plačnik plača stroške svoje in prejemnikove
banke.
4. 6. OBRAZEC BANKE TRR-23
Obrazec banke TRR-23 uporabniki prejmejo na pošti
ali banki. Namenjen je za izvedbo naslednjih
transakcij:
– polog gotovine v tuji valuti,
– dvig gotovine v tuji valuti in
– konverzijo oziroma menjavo valut.
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Z obrazcem TRR-23 uporabnik izvede transakcije na
matični menjalni pošti. Obrazec izpolni glede na
namen uporabe, označi ustrezno polje na obrazcu in
navede naslednje podatke:
• »Vrsta posla«;
• »Datum storitve«;
• »Namen«;
–

pri
•
•
•

•
•
•

»Nalogodajalcu«;
»Naziv«;
»Ulica, Kraj«;
»Številka računa« (vpiše številko TRR, na
katerega polaga, in sicer v strukturi IBAN;
primer zapisa številke TRR: SI56 9067 2XXX
XXXX XXX);
»Sklic« (vpiše sklicno številko);
»Valuta « (vpiše valuto);
»Znesek« (vpiše znesek pologa v želeni
valuti);

–

pri »Prejemniku«:
• »Naziv«;
• »Ulica, Kraj«;
• »Številka računa« (vpiše številko TRR, na
katerega polaga, in sicer v strukturi IBAN;
primer zapisa številke TRR: SI56 9067 2XXX
XXXX XXX);

–

v poljih na spodnjem delu obrazca:
• »Podpis nalogodajalca« (podpišejo ga
pooblaščenci uporabnika);
• »Žig nalogodajalca« (če ga pri plačilnih
storitvah uporablja);
• »Datum predložitve« (vpiše datum predložitve
obrazca).

Ta navodila veljajo od 1. novembra 2010. S temi
navodili nehajo veljati navodila za izpolnjevanje
plačilnih nalogov z dne 26. oktobra 2009.

Maribor, 1. 9. 2010

V 2.0
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