
11.44 NAKAZOVANJE NALOGOV ZA ČEZMEJNA PLAČILA 

Podprta je izdelava nalogov za čezmejna plačila v države, kjer podpirajo IBAN standard. To so vse SEPA 
države + precej drugih non-SEPA (npr Hrvaška).  

11.44.1 Kako določiti, da gre za nakazilo na ne-slovenski IBAN? 

11.44.1.1 Avtomatsko generirani nalogi 

IBAN za nakazovanje prejemkov se določi na podlagi kadrovske evidence.  

Številka IBAN-a je določena bodisi z vnosom IBAN-a direktno v kadrovski evidenci ali pa preko partnerja oz. 
banke (če je v kadrovski evidenci označeno, da gre za skupni račun), ki je določena za posameznega 
delavca.  

V obeh primerih pa  prefiks IBAN-a določa podan partner - banka. Enako velja tudi za BIC kodo banke 
kamor se nakazuje. 

V primeru, da gre za nakazilo v drugo državo, je potrebno pri partnerju vpisati kodo države. Na podlagi tega 
se bo v kadrovski evidenci tudi izpisal ustrezni prefiks pred poljem za vnos IBAN-a oziroma TRR-ja. Ostale 
cifre IBAN-a vključno s kontrolno številko, pa morate v polje za TRR vnesti sami. 

Prav tako morate pri partnerju vpisati BIC kodo banke, ki jo lahko izberete tudi iz šifranta BIC kod. Če želene 
BIC kode v šifrantu še ni, jo najprej dodajte v šifrant. 

Primer: Gre za nakazovanje na hrvaški TRR s celotno oznako HR79 2402 0061 1001 0092 3. Koda države 
HR se določi na podlagi vnešenega partnerja in jo ne vnašate, ostale cifre, vključno s kontrolno številko 79 
(slovenska je npr. 56), pa morate vnesti sami. To je malce drugače kot v primeru slovenskega IBAN-a, kjer 
tudi kontrolne številke 56 ne vnašate. 

11.44.1.2 Ročni vnos nalogov 

Pri ročnem vnosu  nalogov morate v primeru IBAN-a sami vnesti tudi kodo države, torej celotno oznako 
IBAN-a. 

11.44.2 Izdelava nalogov 

Izdelava nalogov za čezmejna plačila se drugače ne razlikuje od izdelave nalogov za nakazila v Slovenijo, 
zato pri tem uporabljajte iste postopke kot do sedaj. 


