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UVOD 
 

Eden od logičnih nadaljnjih korakov po uvedbi evra je zagotavljaje okolja, v katerem je 

plačilna storitev, to je transfer denarnih sredstev med dvema subjektoma, med 

posameznimi državami čim bolj enotna. Pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega 

okolja za izvajanje plačil pa predstavljajo elektronski plačilni sistemi
1
, ki so ključna 

komponenta finančnega sistema (Kokkola, 2010, str. 16). Moč jih je obravnavati tudi kot 

rešitve elektronskega bančništva, pri čemer so ponudniki storitev elektronskega bančništva 

centralne banke oziroma upravljavci elektronskih plačilnih sistemov. Uporabniki storitev 

tovrstnega elektronskega bančništva pa so banke, bolj splošno, kreditne institucije. Plačilne 

sisteme lahko delimo na plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti in na plačilne sisteme 

za plačila malih vrednosti. Čeprav regulativa ne določa jasnih meja med njimi, je glede na 

lastnosti posameznega plačilnega sistema moč opredeliti, ali gre za plačilni sistem za 

plačila velikih vrednosti ali za plačilni sistem malih vrednosti. V tem magistrskem sem te 

lastnosti opredelil.  

 

Pred uvedbo evra so bili plačilni sistemi orientirani predvsem na nacionalno raven. Uvedba 

evra sicer sama po sebi ni narekovala konsolidacije plačilnih sistemov, se je pa z uvedbo 

enotne valute ta možnost odprla. Poleg tega so se pojavile potrebe, ki so jo vsaj v določeni 

meri narekovale. Ena od teh je, na primer, potreba centralnih bank po enotnem mehanizmu 

(v operativnem smislu) za izvrševanje transakcij iz naslova denarne politike. Druge potrebe 

pa so zahteve, izražene s strani uporabnikov plačilnih sistemov oziroma storitev. To so 

predvsem zahteve, da vsa plačila v evrih izvršujejo enako ne glede na to, ali gre za domača 

ali čezmejna plačila ter zahteve iz naslova učinkovitega upravljanja z likvidnostjo.  

 

Plačilne sisteme velikih vrednosti upravljajo v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), z eno 

samo izjemo, centralne banke (European Central Bank, 2007). Razlog za to je v tem, da 

plačilni sistemi velikih vrednosti niso le plačilni mehanizmi, ampak so tudi poravnalni 

sistemi. Že dolgo namreč velja pravilo, da mora poravnava terjatev in obveznosti 

udeležencev vsaj sistemsko pomembnih plačilnih sistemov potekati z uporabo sredstev, 

deponiranih pri centralni banki (Committee on Payments and Market Infrastructures, 2012, 

str. 67-69). Poleg tega so tudi vir likvidnosti za udeleženca (European Central Bank, 

2012a, str. 8). Zato so centralne banke najprimernejši subjekti za upravljanje plačilnih 

sistemov velikih vrednosti. Za države z evrom poteka njihovo upravljaje od uvedbe evra v 

okviru Evrosistema. Čeprav je bilo že pred konsolidacijo plačilnih sistemov za plačila 

velikih vrednosti, ki je bila zaključena v novembru 2007 z vzpostavitvijo plačilnega 

sistema TARGET2, njihovo upravljanje vsaj delno poenoteno, pa konsolidacija ni bila 

izvedena samo z administrativno odločitvijo, temveč preko logike ekonomske 

                                                 
1
 Vsi  plačilni sistemi, ki so predmet obravnave tega magistrskega dela, so elektronski. Zaradi enostavnosti 

izražanja in uveljavljene terminologije, ki se uporablja pri obravnavi plačilnih storitev in sistemov, izraz 

»elektronski« v nadaljevanju tega magistrskega dela izpuščen. 
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učinkovitosti ter na osnovi zahtev uporabnikov. Ti so, poleg poenotenja izvrševanja 

domačih in čezmejnih plačil, zahtevali tudi uvedbo dodatnih funkcionalnosti predvsem iz 

naslova učinkovitega upravljanja z likvidnostjo.  

   

Ko gre za plačilne sisteme za plačila malih vrednosti, so njihove lastnosti odvisne 

predvsem od zahtev, ki jih narekuje način izvajanja plačilnih storitev. To velja tudi za 

dejavnike, ki spodbujajo njihovo konsolidacijo. Zato je v okviru obravnave konsolidacije 

plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti treba vzporedno obravnavati tudi vidike 

poenotenja izvajanja plačilnih storitev. Ta proces se je pričel v evroobmočju  leta 2001. 

Njegovi učinki so vidni v vsaki državi evroobmočja, vendar ta proces ni v celoti končan. 

Še vedno namreč obstajajo razlike pri izvrševanju plačil, ki izhajajo predvsem iz dejstva, 

da konsolidacija plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti še ni izvedena do te mere, da 

bi bila izpolnjena pričakovanja uporabnikov in tudi regulatorja. Proces poenotenja 

plačilnih storitev je najprej potekal po principu samoregulative, vendar je bil za njegovo 

spodbudo  vendarle potreben poseg regulatorja. Kot rezultat tega procesa je plačilna 

storitev v evroobmočju, kljub manjšim pomanjkljivostim regulative na tem področju, 

poenotena do te mere, da so pričakovanja uporabnikov in pričakovanja regulatorja 

večinoma izpolnjena. To pa zaradi neustrezne konsolidacije plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti ne velja za banke kot ponudnike plačilnih storitev, saj konsolidacija, 

čeprav je do neke mere že izvedena, ponudnikom plačilnih storitev (ki so uporabnikom 

storitev plačilnih sistemov) ni prinesla takih koristi, kot jih je za uporabnike plačilnih 

storitev prineslo poenotenje izvajanja teh storitev.       

 

Plačilne sisteme za plačila malih vrednosti  upravljajo v praksi tako centrale banke kot tudi 

subjekti v zasebni lasti. Trg plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti je, v nasprotju s 

trgom plačilnih storitev v evroobmočju, še močno razdrobljen. V evroobmočju se je 

namreč že ustvarilo okolje, v okviru katerega lahko uporabniki plačilnih storitev izberejo 

svojega ponudnika plačilnih storitev na osnovi kakovosti in cene storitev, pri tem pa vsi 

ponudniki plačilnih storitev zagotavljajo tako storitev, kot jo narekuje regulativa. Na 

področju trga plačilnih storitev pa ni tako. Uporabniki storitev plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti (to so ponudniki plačilnih storitev) praktično nimajo možnosti izbire 

ponudnika teh storitev. Ta pa bi jim bila lahko dana ob dodatni konsolidaciji plačilnih 

sistemov malih vrednosti. Na tem področju je sicer v evroobmočju prisotnih nekaj 

iniciativ, vendar niso učinkovite. Tudi tem področju obstaja regulativa. Področje ureja  

Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o 

uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih 

in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (Ur. l. EU št. L 94/22; v nadaljevanju Uredba  

260/2012), vendar je v tem delu pomanjkljiva. Trg sam je sicer razvil podrobne tehnične  

standarde, ki naj bi spodbujali konsolidacijo, vendar je ključni problem odsotnost 

poslovnih standardov. V letu 2015 so se sicer pojavile dodatne spodbude razvoja poslovnih 

standardov, toda do njihovega učinka še ni prišlo.  
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Kot je že opredeljeno, so lastnosti plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti odvisne 

predvsem od lastnosti plačilnih storitev. Nova storitev, ki se je predvsem zaradi obstoja 

modernih tehnologij, predvsem pametnih mobilnih telefonov in tablic, na trgu pojavila v 

letu 2014 in je povzročila spremembo v navadah in pričakovanju ljudi, so takojšnja plačila 

(E-novice Nacionalnega sveta  za plačila,  2015). To je storitev za izvrševanje elektronskih 

plačil plačila malih vrednosti, ki je na voljo neprestano (24/7/365), pri kateri se takoj ali 

skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa 

prejemnika plačila oziroma je temu dan na razpolago znesek plačila. V EU že obstaja nekaj 

iniciativ za vzpostavitev plačilnih sistemov za izvrševanje takojšnjih plačil. Na osnovi  

spodbud je pričakovati, da bodo ti plačilni sistemi na voljo približno v dveh letih. Pojav teh  

ter aktivnosti Evrosistema glede (tehnične) konsolidacije infrastruktur v njegovem 

upravljanju (Mersch, 2015) bodo vplivale na nadaljnjo konsolidacijo plačilnih sistemov. V 

tem magistrskem delu tako obravnavam tudi vidike bodoče konsolidacije plačilnih 

sistemov in s tem povezane bodoče spremembe v njih.   

 

Namen dela je na eni strani sprožiti zavedanje o prednostih, ki jih prinaša konsolidacija 

elektronskih plačilnih sistemov v evroobmočju z vidika njihove učinkovitost in tudi koristi 

za uporabnike. Na drugi strani je namen dela tudi sprožiti zavedanje o nadaljnjih izzivih na 

področju elektronskih plačilnih sistemov, predvsem o ovirah, ki preprečujejo nadaljnjo 

konsolidacijo elektronskih plačilnih sistemov, in prispevati k njihovemu premoščanju tako 

v Sloveniji kot v evroobmočju. Na tej osnovi lahko akterji na tem področju v Sloveniji in v 

evroobmočju opredelijo tudi usmeritve za prihodnost. 

 

Cilj dela je najprej prikazati pomen elektronskih plačilnih sistemov in analizirati prednosti, 

ki jih lahko prinese njihova konsolidacija, nato pa podrobno, preko analize procesa te 

konsolidacije, prikazati, kako lahko ta na eni strani prispeva k učinkovitosti elektronskih 

plačilnih sistemov, na drugi strani pa prinaša koristi za uporabnike. Analiza je izvedena 

ločeno za elektronske plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti in za elektronske 

plačilne sisteme za plačila malih vrednosti. Glede konsolidacije elektronskih plačilnih 

sistemov za plačila velikih vrednosti je cilj dela proces te konsolidacije analizirati in nato 

na osnovi te analize opredeliti prednosti, ki jih je prinesla konsolidacija.  

 

Glede konsolidacije elektronskih plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti je  cilj dela 

na osnovi kritične analize trenutnega stanja na tem področju in zahtev trga najprej  

analizirati ovire, ki nastopajo v procesu njihove konsolidacije, na tej osnovi pa opredeliti 

predloge za njihovo odpravo.   

 

Delo temelji na kritični analizi obstoječe literature na temo plačilnih sistemov in storitev, v 

kateri so opisani principi delovanja plačilnih sistemov in storitev, obravnavan razvoj na 

tem področju v evroobmočju, koristi, ki jih konsolidacija plačilnih sistemov oziroma 

storitev prinaša, splošna stališča posameznih deležnikov glede konsolidacije, konkretni 

opisi posameznih izbranih plačilnih sistemov ter problemi in rešitve v zvezi z njimi.  
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Na podlagi te analize prikazujem na sistematiziran in kritičen način proces konsolidacije 

plačilnih sistemov v evroobmočju. Prikaz zajema strnjen opis poteka konsolidacije ter 

dejavnikov za njeno spodbujanje. Z analizo dejanskega stanja na področju konsolidacije 

plačilnih sistemov v evroobmočju in zadevne regulative izpostavljam pomanjkljivosti 

procesa, ki se kažejo v ovirah za učinkovito delovanje plačilnih sistemov. Na podlagi 

analize obstoječe regulative obravnavam v magistrskem delu tudi vidike regulacije 

oziroma samoregulacije tega področja. Na podlagi pojava novih plačilnih storitev 

opredeljujem tudi vidike bodoče konsolidacije plačilnih sistemov.  

 

V prvem poglavju je kot izhodišče opredeljen pojem plačilnih sistemov in predstavljena 

njihova vloga in pomen z vidika zagotavljanja učinkovitosti izvrševanja plačil. 

Predstavljeni so vidiki delitve plačilnih sistemov na plačilne sisteme za plačila velikih 

vrednosti in plačilne sisteme za plačila malih vrednosti. Cilj tega poglavja je opredeliti 

ključne značilnosti plačilnih sistemov glede na njihovo vrsto. Izpostavljena je vloga 

centralnih bank pri upravljanju plačilnih sistemov. 

 

V drugem poglavju sledi obravnava plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti. V tem 

okviru je podrobno analiziran proces konsolidacije teh plačilnih sistemov, ki je bila 

zaključena z vzpostavitvijo plačilnega sistema TARGET2. Podrobno so opredeljeni razlogi 

in potrebe zanjo, koristi, ki jih je konsolidacija prinesla ter vidiki realizacije priložnosti, ki 

izvirajo iz nje. V sklepnem delu je ključni rezultat konsolidacije, to je plačilni sistem 

TARGET2, tudi predstavljen. 

 

Kot izhodišče za obravnavo konsolidacije plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti so 

v tretjem poglavju predstavljeni vidiki poenotenja plačilnih storitev. V tem poglavju je, v 

prvem delu, predstavljena ideja o enotnem območju plačil v evrih, v nadaljevanju pa je z 

analizo koristi za uporabnike plačilnih storitev in razvoja regulative na tem področju 

predstavljen proces vzpostavitve enotnega trga plačilnih storitev in dejanske koristi, ki jih 

ta prinaša uporabnikom plačilnih storitev.  

 

V četrtem poglavju je najprej izvedena primerjava trga plačilnih storitev s trgom plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti. Ti namreč predstavljajo znotraj enotnega trga plačilnih 

storitev poseben (pod)trg. Na osnovi te primerjave so obravnavana pričakovanja 

deležnikov glede lastnosti plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, ki kažejo na 

potrebo po višji stopnji konsolidacije takih plačilnih sistemov. V nadaljevanju je podajana 

analiza regulative in samoregulative tega trga. Na njej so opredeljene ovire za to, da ne 

pride do višje stopnje konsolidacije. Posebej so ključni instrument oziroma stimulator 

konsolidacije obravnavani vidiki povezovanja med plačilnim sistemi za plačila malih 

vrednosti, predstavljeno je tudi stanje na tem področju. Na osnovi že omenjene analize 

opredeljujem kot cilj poglavja pomanjkljivosti te regulative in ovire za konsolidacijo. 

Okvirno nakazujem tudi rešitve za njihovo premostitev.  
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Peto poglavje je pretežno usmerjeno v prihodnost. V njem so najprej predstavljene 

najnovejše iniciative na področju plačilnih storitev in plačilnih sistemov. V prvem delu je 

obravnavan razvoj storitve takojšnjih plačil ter spodbude za vzpostavitev plačilnih 

sistemov za izvrševanje takojšnjih plačil. V nadaljevanju je obravnavan vpliv njihove 

vzpostavitve na bodočo konsolidacijo plačilnih sistemov.   

 

Na koncu je podan sklep, ki mu sledi pregled literature in virov, uporabljenih pri pisanju 

magistrskega dela. 

1 SPLOŠNO O PLAČILNIH SISTEMIH 
 

Banka za mednarodne poravnave (angl. Bank for International Settlement; v nadaljevanju 

BIS) opredeljuje plačilni sistem kot množico instrumentov, postopkov in pravil med 

udeleženci za prenos denarnih sredstev (Committee on Payments and Market 

Infrastructures, 2012, str. 7). Pri tem običajno temeljijo plačilni sistemi na dogovoru med 

udeleženci oziroma upravljavcem. Zakon o plačilnih sistemih in storitvah (Ur. l. RS št. 

58/09, 34/10, 9/11 in 32/12; v nadaljevanju ZPlaSS) opredeljuje plačilni sistem v členu 150 

kot »dogovor med tremi ali več udeleženci plačilnega sistema (brez upoštevanja 

upravljavca plačilnega sistema in morebitnih posrednih udeležencev) o standardiziranih 

postopkih in skupnih pravilih za kliring in/ali poravnavo nalogov za poravnavo med 

udeleženci plačilnega sistema«. 

1.1 Vloga plačilnih sistemov 

 

Vloga plačilnih sistemov nastopi takrat, kadar sta v izvršitev posameznega plačila vpleteni 

vsaj dve banki. Plačilne storitve (praviloma) opravljajo banke. V primeru, da sta tako 

plačnik kot prejemnik plačila komitenta iste banke, izvede sama v celoti to transakcijo, 

tako da obremeni račun plačnika in odobri račun prejemnika plačila. Če pa sta plačnik in 

prejemnik plačila komitenta različnih bank, pa banka plačnika banki prejemnika plačila 

posreduje plačilno navodilo za odobritev računa prejemnika plačila ter denarna sredstva. 

Na osnovi prejema plačilnega navodila in sredstev (ali obljube o prejemu sredstev) banka 

prejemnika plačila odobri račun prejemnika plačila. V takem primeru je treba informacije o 

posameznem plačilu, in predvsem ustrezna denarna sredstva, prenesti od banke plačnika do 

banke prejemnika plačila. To je sicer možno tudi preko mehanizma korespondenčnega 

bančništva, opredeljenega kot odnos med dvema bankama, v okviru katerega ena banka 

vodi depozit druge in zanjo opravlja plačilne in druge storitve (Committee on Payments 

and Market Infrastructures, 2015, str. 6). Vendar bi posamezna banka v primeru, da bi 

zagotavljala izvajanje plačilnega prometa s subjekti iz širšega geografskega področja (npr. 

iz celotne EU),  morala bodisi sama bodisi preko drugih bank vzpostaviti korespondenčni 

odnos z vsemi drugimi bankami iz EU. Poleg tega bi morala z vsako od teh bank skleniti 

dogovor o pogojih izmenjave plačil, med drugim tudi vidike standardov izmenjave plačil, 



 6 

ki morajo biti (zaradi stroškovne učinkovitosti) čim bolj enotni. Zapletenosti iz tega 

naslova odpravljajo plačilni sistemi. Z vključitvijo v plačilni sistem lahko posamezna 

banka izvršuje plačila z vsemi drugimi bankami, ki so udeleženci tega plačilnega sistema, 

izvrševanje plačil poteka v skladu z enotnimi pravili in enotnimi tehnološkimi standardi. 

To pomeni, da izvrševanje plačil preko plačilnih sistemov znatno prispeva k stroškovni 

učinkovitosti izvrševanja plačil. Preko plačilnih sistemih poteka: 

 

- prenos denarnih sredstev med ponudniki plačilnih storitev (bankami) ter 

- prenos informacij o plačilnih nalogih, predvsem informacij o plačniku in prejemniku 

plačila ter o namenu plačila. 

 

Prejem naloga preko plačilnega sistema tako pomeni za banko prejemnico navodilo 

(zahtevo)  za odobritev računa prejemnika plačila. 

 

V delu so opredeljeni predvsem vidiki vključenosti bank v plačilne sisteme, vidiki drugih 

subjektov pa niso obravnavani. Razlog za to je, da so udeleženci plačilnih sistemov – to 

vsaj velja za plačilne sisteme v evroobmočju in tudi širše v EU – večinoma banke (razen 

nekaj izjem, o čemer bo več govora v nadaljevanju
2
), to je natančneje, kreditne institucije. 

V večini plačilnih sistemov je v okviru njihovih pravil delovanja namreč opredeljeno, da so 

njihovi udeleženci lahko le kreditne institucije.  

 

Večina plačilnih sistemov omogoča neposredno in posredno udeležbo. V okviru 

neposredne udeležbe udeleženci v plačilne sisteme sami posredujejo plačilne naloge, jih 

neposredno tudi prejemajo in sami prevzemajo finančne obveznosti do drugih udeležencev 

plačilnega sistema iz naslova izvršitve plačila. V okviru posredne udeležbe se posredni 

udeleženci v plačilne sisteme vključujejo preko izbranega neposrednega udeleženca, ki ga 

izberejo sami izmed neposrednih udeležencev, ki take storitve ponujajo. Posredni 

udeleženci plačilne naloge v plačilne sisteme posredujejo in prejemajo preko neposrednih 

udeležencev, ti tudi prevzemajo finančne obveznosti (za naloge posrednih udeležencev) v 

odnosu do drugih udeležencev plačilnega sistema oziroma plačilnih sistemov. Vidiki 

poravnave terjatev in obveznosti med neposrednimi in posrednimi udeleženci so predmet 

bilateralnega dogovora med neposrednim in posrednim udeležencev in – vsaj za plačilne 

sisteme, ki so predmet obravnave v tem magistrskem delu – niso predmet pravil delovanja 

plačilnih sistemov. 

 

Plačilne sisteme lahko delimo na domače in čezmejne. Glede na to delitev so kriteriji jasni. 

Bolj zapletena je delitev na plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti in plačilne sisteme 

za plačila malih vrednosti. Tu pa kriteriji niso tako jasni, saj ni jasne definicije meje med 

plačilom velike vrednosti in plačilom male vrednosti (Khandelwal, 2007, str. 3). Eden je 

bil (posredno) postavljen z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2560/2001 z 

                                                 
2
 Glejte podpoglavje 2.3.4. o udeležbi v plačilnem sistemu TARGET2. 
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dne 19. decembra 2001 o čezmejnih plačilih v evrih (Ur. l. EU št. L 344/13; v nadaljevanju 

Uredba 2560/2001). V tej uredbi so, v členu 3, predpisane zahteve za izenačitev nadomestil 

za domača plačila do vrednosti 12.500 EUR z nadomestili za istovrstna čezmejna plačila, 

pri tem je ta meja v letu 2006 dvignjena na 50.000 EUR. V členu 6 so za taka plačila 

odpravljene obveznosti plačilnobilančnega poročanja. Opredelitev mejnega zneska iz že 

omenjene Uredbe je v celoti povzela EBA Clearing v okviru pravil delovanja plačilnega 

sistema STEP2 XCT (ta je sicer že prenehal delovati), ki je bil opredeljen kot plačilni 

sistem za plačila malih vrednosti. V okviru tega plačilnega sistema je bilo  možno 

izvrševanje plačil do višine, opredeljene v prej omenjeni uredbi (Banka Slovenije, 2004, 

str. 3).  

 

Z vzpostavitvijo enotnega območja plačil v evrih (angl. Single Euro Payments Area; v 

nadaljevanju SEPA) pa te meje niso več upoštevane, ampak so čedalje manj jasne. Z 

Uredbo 260/2012 so sicer predpisane zahteve, ki jih morajo izpolnjevati plačilni sistemi za 

plačila malih vrednosti, pri tem pa ti plačilni sistemi niso natančno opredeljeni. Opredeljeni 

so namreč tako, da so to plačilni sistemi, ki niso plačilni sistemi velikih vrednosti. Ti pa so 

opredeljeni kot plačilni sistemi, v katerih se izvršujejo plačila z visoko prioriteto in 

predvsem velikih vrednosti.  

 

Plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti v EU upravljajo centralne banke. Edina izjema 

je plačilni sistem EURO1, ki ga upravlja EBA Clearing. Ta je nastal v letu 1999 z uvedbo 

evra, razlog za to pa je bil predvsem v tem, ker takrat ni obstajal plačilni sistem, v okviru 

katerega bi bilo mogoče izvrševati evrska plačila velikih vrednosti na enoten način, to 

pomeni na enak način domača in čezmejna plačila. 

 

Ločitev med plačilnimi sistemi za plačila malih in velikih vrednosti je možno določiti tudi 

tako, da se določi, kaj je plačilo male vrednosti in kaj velike. Najenostavnejši, nekoliko 

nenavaden, a v praksi velikokrat uporabljen kriterij, je, da je posamezno plačilo velike 

vrednosti tisto, ki ga tako opredeli plačnik. Drug možen pristop je, da regulator sledi 

principu, da se 90 % plačil (po vrednosti) izvrši preko varnejših plačilnih sistemov, to je 

plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti, in na tej osnovi določi mejno vrednost 

plačila male vrednosti.  

 

V plačilnih sistemih se udeleženci, nasproti drugim udeležencem, izpostavljajo tveganjem. 

Tveganja, ki se največkrat obravnavajo v plačilnih sistemih, so kreditno, likvidnostno in 

sistemsko tveganje. V plačilnih sistemih med njihovimi udeleženci, ki so praviloma banke, 

poteka prenos informacije o plačilu med banko plačnika in banko prejemnika plačila ter 

prenos denarnih sredstev med tema dvema bankama. Pri tem se banka prejemnika plačila 

nasproti banki plačnika izpostavlja tveganjem, da banka plačnika ne bo izpolnila svojih 

obveznosti (Cronin, 2011, str. 79-80). Kreditno  tveganje je tveganje, da banka plačnika 

sploh ne bo izpolnila svojih obveznosti do banke prejemnika plačila. Likvidnostno 

tveganje pa je tveganje, da banka plačnika ob dospelosti ne bo izpolnila svojih obveznosti 
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do banke prejemnika plačila, lahko pa jih bo izpolnila kdaj v prihodnosti. Obstajajo tudi 

tveganja neizvršitve plačila. Gre za tveganja, ko posamezna banka ne razpolaga (trajno ali 

začasno) z ustreznimi sredstvi za izvršitev plačila. Ta ne nastopajo v plačilnih sistemih, 

ampak so to tveganja, ki se jim komitenti bank izpostavljajo nasproti bankam. Glede na to, 

da ta tveganja ne nastopajo v plačilnih sistemih, se pa znotraj plačilnih sistemov lahko 

obvladujejo, niso predmet obravnave tveganj v plačilnih sistemih. 

 

Tveganja, ki se jim udeleženci plačilnih sistemov izpostavljajo, izhajajo iz načina 

delovanja plačilnih sistemov. Tako je lahko eden od kriterijev za ločevanja med plačilnimi 

sistemi za plačila velikih vrednosti in plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti tudi v 

stopnji obvladovanja tveganj kreditnih in likvidnostnih tveganj, pri čemer se pri obravnavi 

tveganj v plačilnih sistemih kreditna in likvidnostna tveganja skupaj obravnavajo kot 

poravnalna tveganja (Khandelwal, 2007, str. 9-12). Pri obravnavi plačilnih sistemov za 

plačila velikih vrednosti in plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti je v tem 

magistrskem delu za ločevanje med enimi in drugimi uporabljen ta kriterij, torej stopnja 

obvladovanja tveganj.   

1.2  Vloga centralnih bank 

 

Vlogo centralnih bank v EU pri upravljanju plačilnih sistemov opredeljuje Prečiščena 

različica pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur. l. EU št. C 326/47; v nadaljevanju 

Pogodba o delovanju Evropske unije). Ta v členu 127 opredeljuje, da je eden od 

poglavitnih ciljev Evropskega sistema centralnih bank podpirati nemoteno delovanje 

plačilnih sistemov. Ista opredelitev je navedena tudi v členu 3 Protokola (št. 4) o statutu 

Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. (Ur. l. EU št. C 326/230; 

v nadaljevanju Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke). 

Podlaga za to, da centralne banke upravljajo plačilne sisteme tako velikih, kot malih 

vrednosti je tudi v členu 17 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske 

centralne banke, v katerem je med drugim opredeljeno, da Evropska centralna banka (v 

nadaljevanju ECB) in nacionalne centralne banke lahko za opravljanje svojega poslovanja 

odpirajo račune za kreditne institucije, in v členu 22 Statuta Evropskega sistema centralnih 

bank in Evropske centralne banke, v katerem je opredeljeno, da ECB in nacionalne 

centralne banke lahko ustvarijo možnosti in ECB lahko sprejme predpise za zagotovitev 

učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov znotraj EU in z drugimi 

državami. 

 

V praksi (European Central Bank, 2007) vse centralne banke v EU upravljajo plačilne 

sisteme za plačila velikih vrednosti. Pomembno pa je, da velja to pravilo tudi v obratni 

smeri. Plačilne sisteme velikih vrednosti praviloma upravljajo centralne banke. Razlog za 

to je predvsem v tem, da infrastrukture, ki jih upravljajo, niso le plačilni sistemi, ampak 

vsaj še dvoje, in sicer  poravnalni sistemi in vir likvidnosti.  
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Centralne banke v skladu s Statutom opravljajo tudi druge funkcije. Predvsem sta to: 

funkcija pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov (angl. oversight) in funkcija 

spodbujevalca razvoja na področju plačevanja. Ti dve funkciji (vsaj neposredno) nista 

predmet obravnave v tem magistrskem delu. 

1.3  Plačilni sistemi za plačila velikih vrednosti 

 

Glede na to, da zakonodaja ne določa jasnih meja med plačilnimi sistemov za plačila 

velikih in plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti, bo za delitev na ene in druge 

uporabljen kriterij iz točke podpoglavja 1.1. tega magistrskega dela. V skladu s tem 

kriterijem so kot plačilni sistemi za plačila velikih vrednosti obravnavani tisti z nizkim 

profilom kreditnega in likvidnostnega tveganja. Ob taki definiciji plačilnega sistema za 

plačila velikih vrednosti je moč trditi, da so plačilni sistemi za plačila velikih vrednosti 

plačilni sistemi bruto poravnave v realnem času (v nadaljevanju BPRČ) in da take plačilne 

sisteme v evroobmočju upravljajo izključno centralne banke.  

 

Izvrševanje plačil v sistemih BPRČ poteka preko računov, ki jih udeleženci – torej kreditne 

institucije – odprejo pri centralni banki. Ti se imenujejo poravnalni računi (angl. settlement 

accounts). Plačila se v teh plačilnih sistemih na medbančnem nivoju poravnavajo 

individualno, takoj in do višine stanja na računu. V primeru, da stanje na poravnalnem 

računu banke plačnika zadošča za izvršitev plačila, so sredstva takoj prenesena na račun 

banke prejemnika plačila, istočasno pa so banki prejemnika plačila posredovane 

informacije o plačilu, to je plačilno navodilo. Informacijski in finančni tok potekata 

istočasno. Banka prejemnika plačila prejme denarna sredstva za izvršitev naloga istočasno 

z navodilom za odobritev računa prejemnika plačila. Tveganj, da banka plačnika ne bi 

zagotovila banki prejemnika plačila, to je denarnih sredstev za izvršitev plačila, torej 

kreditnih tveganj, v sistemih BPRČ ni (Adams, Galbiati, & Giansante, 2010, str. 3). Ena od 

pomembnih lastnosti plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti, ki izhaja neposredno 

iz načina izvrševanja nalogov v teh plačilnih sistemih, torej je, da  njihovi udeleženci 

nasproti drugim udeležencem niso izpostavljeni kreditnim tveganjem.  

 

Poleg kreditnih in likvidnostnih tveganj v plačilnih sistemih obstajajo tudi sistemska 

tveganja. Ta večinoma (lahko) nastopijo predvsem v plačilnih sistemih za plačila malih 

vrednosti, zato bo o njih več govora v poglavju 1.4. Plačilni sistemi za plačila velikih 

vrednosti pa naslavljajo tudi druga tveganja. Eno teh je tako imenovano Herstattsko 

tveganje (angl. Herstatt risk), ki sicer ni tveganje, ki se mu izpostavljajo udeleženci 

plačilnih sistemov, temveč tveganje, ki se z izvrševanjem transakcij preko plačilnih 

sistemov lahko eliminira (Cronin, 2011, str. 79). V letu 1974 je Herstatt banka v okviru 

valutnega trgovanja prejela od drugih nemških bank večjo količino nemških mark v 

zameno za ameriške dolarje, ki naj bi jih nakazala njim na njihove račune v ZDA. Zaradi 

časovnih razlik naj bi bila ta nakazila izvedena naslednji dan, vendar je še pred tem prišlo 

do likvidacije Herstatt banke. Za obvladovanje Hesrtattskega tveganja je bil vzpostavljen 
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plačilni sistem Continuous Linked Settlement (v nadaljevanju CLS). V okviru CLS poteka 

le poravnava poslov iz naslova valutnega trgovanja, zato CLS ni plačilni sistem v 

klasičnem smislu, saj se v njem lahko poravnavajo le plačila iz naslova valutnega 

trgovanja. V okviri izvedbe posla mora tako banka A banki B nakazati sredstva v valuti X, 

banka B pa banki A sredstva v valuti Y. CLS deluje tako, da se oba prenosa sredstev 

izvršita simultano, torej oba ali nobeden. Z načinom poravnave poslov iz naslova valutnega 

trgovanja, kot je v veljavi v CLS, je Herstattsko tveganje odstranjeno  (Bech, Preisig & 

Soramäki, 2008, str. 60).   

 

Enaka ugotovitev kot za kreditna tveganja velja v plačilnih sistemih za plačila velikih 

vrednosti tudi za likvidnostna tveganja. Morebitno pomanjkanje likvidnosti se v plačilnih 

sistemov velikih vrednosti sicer ne odraža v tveganjih za nasprotne stranke, temveč v 

kasnejši izvršitvi ali neizvršitvi plačila. Ker plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti 

upravljajo centralne banke, v vlogi njihovega upravljanja izpolnjujejo tudi svoje poslanstvo 

podpiranja nemotenega delovanja plačilnih sistemov. V tem okviru zagotavljajo 

udeležencem možnost, da pridobijo likvidnost in s tem spodbujajo tekoče izvrševanje 

plačil. V plačilnih sistemih BRPČ so namreč potrebe po likvidnosti visoke, saj mora za 

izvršitev plačila banka plačnika za takojšnjo izvršitev ob času izvršitve zagotoviti 

likvidnost (Adams, Galbiati, & Giansante, 2010, str. 3). Pri tem se subjekti, ki zagotavljajo 

likvidnost, izpostavljajo določenim tveganjem. V povezavi z obvladovanjem teh obstajajo 

trije načini zagotavljanja likvidnosti (Zhou, b.l., str. 32). Prvi je z omejevanjem največjega 

zneska likvidnosti. Drugi je z uvedbo obrestne mere (ne nujno tržne). Ta način destimulira 

udeležence plačilnih sistemov za to, da pridobijo dodatno likvidnost in s tem omejuje 

višino dodatne likvidnosti. Tretji, ki se uporablja v plačilnem sistemu TARGET2 (več o 

tem v poglavju 2.3.5.), je način, da udeleženci pridobijo likvidnost brezplačno, a na osnovi 

zastave drugega finančnega premoženja.  

 

Poleg mehanizmov za pridobitev dodatne likvidnosti obstajajo tudi mehanizmi za 

zmanjšanje potreb po likvidnosti. Več upravljavcev plačilnih sistemov je v svoje plačilne 

sisteme BPRČ uvedlo mehanizme za optimalno porabo likvidnosti (angl. liquidity saving 

mechanisms) (Bech, Preisig & Soramäki, 2008, str. 62). Potrebe po likvidnosti pa lahko 

posamezna banka zmanjša tudi tako, da drugim bankam nudi storitev posredne udeležbe 

(Adams, Galbiati, & Giansante, 2010, str. 9). Banka, ki nudi storitve posredne udeležbe 

(banka X) plačila med bankami, katerim nudi posredno udeležbo (npr. banki A in banki B), 

lahko izvršuje taka plačila z internimi preknjižbami med računi (banke A in banke B), ki ju 

vodi banka X. Taka plačila se torej ne izvršujejo preko plačilnega sistema, zato banki X ni 

treba za izvršitev takih plačil v plačilnem sistemu zagotoviti nobene likvidnosti. Likvidnost 

za izvršitev plačil banke A pa mora banka X zagotoviti za plačila nasproti drugim 

udeležencem plačilnega sistema. Treba pa je upoštevati, da banka X banki A za storitve 

posredne udeležbe, ki obsega tudi zagotavljanje likvidnosti, (običajno) obračuna 

nadomestila.   
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Preko plačilnih sistemov BPRČ običajno poteka tudi poravnava terjatev in obveznosti 

udeležencev plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti. To izhaja predvsem iz priporočil 

BIS, da mora ta poravnava potekati v centralno-bančnem denarju (Committee on Payments 

and Market Infrastructures, 2012, str. 67-69). Razlog za to je v tem, da se v celoti 

odpravijo tveganja nerazpoložljivosti sredstev za medbančno poravnavo zaradi stečaja ali 

likvidacije subjekta, pri katerem so deponirana. Ta priporočila sicer veljajo le za sistemsko 

pomembne plačilne sisteme (sistemsko pomembna plačila sistema za plačila malih 

vrednosti sta bila v izmed takih sistemov v Evroobmočju v letu 2015 prepoznana plačilna 

sistema Core (Francija) in STEP2-T), vendar zaradi enostavnosti dostopov do mehanizmov 

poravnave v centralno-bančnem denarju uporablja ta način tudi mnogo plačilnih sistemov 

za plačila malih vrednosti, ki niso sistemsko pomembni. Eden od njih je slovenski plačilni 

sistem SIMP-PS. 

 

Glede na navedeno v tem podpoglavju so ključne lastnosti plačilnih sistemov BPRČ 

naslednje: 

 

- plačila se v teh plačilnih sistemih (v primeru razpoložljive likvidnosti) poravnavajo 

individualno in takoj; 

- zaradi načina poravnave plačil njihovi udeleženci niso (nasproti drugim udeležencem) 

izpostavljeni kreditnim tveganjem; 

- v plačilnih sistemih BPRČ se večinoma izvršujejo plačila velikih vrednosti, obseg takih 

plačil je majhen (Khandelwal, 2007, str. 3); 

- poleg tega, da so »plačilni mehanizem«, so tudi poravnalni sistemi; 

- v plačilnih sistemih BPRČ obstajajo mehanizmi za zagotavljanje likvidnosti; 

 

Zaradi slednjih dveh lastnosti so centralne banke najprimernejši subjekt za njihovo 

upravljanje. Glede na pričakovan obseg plačil velikih vrednosti plačilni sistemi BPRČ 

običajno niso oblikovani tako, da so sposobni obdelati veliko količino plačil. Na račun 

manjše kapacitete pa sta ključni komponenti varnost in hitrost.  

1.4 Plačilni sistemi za plačila malih vrednosti 

 

Če velja za plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti, da kapaciteta (možnost obdelave 

velike količine plačil) ni precej pomembna in da se vsako plačilo izvrši individualno in 

takoj,  velja za plačilne sisteme za plačila malih vrednosti ravno obratno. Izvrševanje plačil 

v teh plačilnih sistemih običajno poteka po paketnem principu (angl. batch processing) 

tako, da udeleženci plačila vanje posredujejo v paketih in v posameznih časovnih 

(klirinških) presekih, to je ne neprestano, vendar praviloma v več presekih dnevno. Tako je 

(lahko) zagotovljena izvršitev plačila isti dan, kot je bilo v plačilni sistem posredovano. 

 

Plačilni sistemi za plačila malih vrednosti delujejo tako, da se poravnava terjatev in 

obveznosti med udeleženci izvede na koncu neke periode (Khandelwal, 2007, str. 3), tako 
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sta informacijski in finančni tok pri plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti ločena 

(banka prejemnika plačila navodilo za odobritev prejemnika plačila prejme ločeno od 

denarnih sredstev). Večina plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti deluje po principu 

multilateralnega pobota, kar predstavlja mehanizem za učinkovito uporabo likvidnosti. V 

tem okviru upravljavec plačilnega sistema ob posameznem klirinškem preseku izračuna 

multilateralne terjatve in obveznosti (kot razliko med skupnim zneskom posredovanih in 

prejetih plačil), te pa so predmet medbančne poravnave, ki sledi takoj po klirinškem 

preseku. V plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti je tako uporabljen princip 

odložene poravnave. Izvrševanje plačil v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti tako 

poteka po principu »vse ali nič«. V primeru namreč, da posamezen udeleženec ne poravna 

svojih multilateralnih neto obveznosti, to pomeni, da ni zagotovil kritja za nobeno od 

(svojih) plačil, ki so predmet izvršitve v posameznem klirinškem preseku.  

 

Glede na način izvrševanja plačil v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti so njihovi 

udeleženci (v nasprotju s plačilnimi sistemi za plačila velikih vrednosti) izpostavljeni 

kreditnim in likvidnostnim tveganjem. V plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti je 

razlika med likvidnostnim in kreditnim tveganjem zelo majhna. Udeleženci morajo 

likvidnost zagotoviti ob predvidenem času poravnave. V nasprotnem primeru namreč pride 

do zastoja pri izvajanju plačil. Da bi se izognili daljšim zastojem, upravljavci plačilnih 

sistemov običajno pristopijo k aktiviranju mehanizmov za zagotavljanje dokončnosti 

poravnave, v okviru katerih se udeleženec, ki ni pravočasno zagotovil likvidnosti, 

obravnava kot udeleženec, ki ne more izpolniti svojih obveznosti. Enostaven mehanizem 

za obvladovanje teh tveganj je v opredelitvi časovnih okvirov delovanja plačilnega 

sistema. Če se informacijski tok (to je posredovanje nalogov banki prejemnika plačila) 

izvede po izvršitvi poravnave terjatev in obveznosti med udeleženci plačilnih sistemov, teh 

tveganj ni. Ob tem pa se kreditna in likvidnostna tveganja lahko sprevržejo v sistemska 

tveganja (Khandelwal, 2007, str. 12). To so tveganja, kjer neporavnava obveznosti enega 

udeleženca povzroči, da eden od drugih udeležencev ne more poravnati svojih obveznosti. 

V primeru, da posamezen udeleženec ne izpolni svojih obveznosti, se nalogi, ki jih je v 

plačilni sistem posredoval še pred dokončno izvršitvijo medbančne poravnave zavrnejo 

(tako obveznost udeleženca sploh ne nastane). V nadaljnjem procesu se po zavrnitvi 

nalogov udeleženca namreč ponovno izračunajo terjatve in obveznosti ostalih udeležencev, 

ki so nato predmet medbančne poravnave. Tak način je v literaturi, ki obravnava plačilne 

sisteme, imenovan kot »unwinding«, sistemsko tveganje, ki iz tega načina izhaja, pa je 

poznano tudi kot tveganje unwinding-a (angl. unwinding risk) (Khandelwal, 2007, str. 10). 

Tak način obvladovanja tveganj je na prvi pogled sicer učinkovit, a ima vsaj dve 

pomanjkljivosti.  

 

- Prva je v poznem trenutku vstopa naloga v plačilni sistem. Direktiva Evropskega 

parlamenta in Sveta 98/12/EC o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih 

poravnave vrednostnih papirjev (Ur. l. EU št. L 166/45; v nadaljevanju Direktiva o 

dokončnosti) namreč v členu 7 določa, da v primeru stečaja banke, ta stečaj ne sme 
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vplivati na naloge, ki so vstopili v plačilni sistem pred začetkom stečaja. Ta trenutek je 

lahko ob že omenjenem mehanizmu zelo pozen, saj nastopi šele takrat, ko je tudi 

postopek poravnave že zaključen. Zakonodaja sicer take opredelitve trenutka vstopa 

naloga ne prepoveduje, je pa taka opredelitev neobičajna.  

- Druga, večja pomanjkljivost je v možnosti nastopa sistemskega tveganja (kot posledica 

kreditnega oziroma likvidnostnega tveganja). Zavrnitev nalogov v breme udeleženca 

namreč lahko povzroči znatno povečanje obveznosti drugih udeležencev, kar pa lahko 

vodi do tega, da eden od drugih udeležencev ne izpolni svojih (novo izračunanih) 

obveznosti. Prav zaradi možnosti, da se kreditna in likvidnostna tveganja sprevržejo v 

sistemska tveganja, BIS uporabo unwinding-a, kot načina obvladovanja kreditnih in 

likvidnostnih tveganj, odsvetuje (Committee on Payments and Market Infrastructures, 

2012, str. 58).    

 

Za obvladovanje sistemskega tveganja morajo upravljavci plačilnih sistemov, ki delujejo 

po načelu odložene poravnave, glede na priporočila BIS uvajati mehanizme za 

obvladovanje teh tveganj oziroma mehanizme za zagotavljanje dokončnosti poravnave. Ti 

morajo celo (za sistemsko pomembne plačilne sisteme) pokrivati primer, ko dva največja 

udeleženca ne izpolnita svojih obveznosti (Committee on Payments and Market 

Infrastructures, 2012, str. 37). Glede na princip paketne obdelave namreč neizpolnitev 

obveznosti enega udeleženca pomeni zastoj v izvrševanju vseh plačil, ki so predmet 

obdelave v posameznem klirinškem preseku.  

 

Mehanizmi za obvladovanje teh tveganj so v praksi zelo različni. V slovenskem plačilnem 

sistemu SIMP-PS je ta mehanizem sestavljen iz dveh segmentov. Prvi zagotavlja, da 

obveznosti udeležencev niso »zelo velike«. To je doseženo tako, da je v tem plačilnem 

sistemu določen mejni znesek, in sicer je to 50.000 EUR (Bankart, 2015, str. 4). Drugi je 

mehanizem poravnalno jamstvene sheme (Bankart, 2015, str. 7-11). V okviru te sheme je 

vzpostavljen poseben jamstveni sklad, v katerega prispevajo sredstva udeleženci plačilnega 

sistema in se črpa v primeru, da posamezen udeleženec ne izpolni svojih obveznosti.  

 

Čeprav je plačilni sistem STEP2-T, ki je vseevropski plačilni sistem za izvrševanje 

kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA, upravlja ga družba EBA Clearing,
 

prepoznan kot sistemsko pomemben, mehanizmi za obvladovanje kreditnih in 

likvidnostnih tveganj v tem plačilnem sistemu temeljijo na principu unwinding-a, kar 

pomeni, da sistemska tveganja niso ustrezno obvladovala. Glede na to pomanjkljivost 

obstajajo načrti za uvedbo drugačnega mehanizma za obvladovanje tveganj. V okviru tega 

bodo (za kreditna plačila) morali udeleženci vnaprej zagotoviti namensko likvidnost, 

posamezen paket plačil pa bo v plačilnem sistemu STEP2-T sprejet le, če bo namenska 

likvidnost zadoščala za poravnavo multilateralne neto obveznosti udeleženca (EBA 

Clearing, 2014, str. 4-6). Z uvedbo tega mehanizma bodo odpravljena kreditna in sistemska 

tveganja. 
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Glede na navedeno v tem podpoglavju so ključne lastnosti plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti naslednje: 

 

- plačila se v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti izvršujejo paketno. Posledično 

neizpolnitev obveznosti vpliva na celotni paket; 

- izvrševanje plačil poteka v časovnih presekih, zato izvršitev ni takojšnja; 

- plačilni sistemi za plačila malih vrednosti delujejo po načelu odložene poravnave; 

- zaradi načina poravnave (odložena poravnava) so njihovi udeleženci (nasproti drugim 

udeležencem) izpostavljeni kreditnim tveganjem; 

- v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti je obseg plačil velik (Khandelwal, 2007, 

str. 3); 

- zaradi izpostavljenosti udeležencev kreditnim in likvidnostnim tveganjem morajo biti v 

plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti uvedeni posebni (dodatni) mehanizmi za 

obvladovanje teh tveganj. Zanje je zaželeno, da so taki, da se kreditna in likvidnostna 

tveganja ne sprevržejo v sistemska tveganja; 

- mehanizmi za obvladovanje kreditnih in likvidnostnih tveganj v plačilnih sistemih za 

plačila malih vrednosti praviloma obstajajo. 

2 KONSOLIDACIJA PLAČILNIH SISTEMOV ZA PLAČILA 

VELIKIH VREDNOSTI 

 

Plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti upravljajo centralne banke. V evroobmočju so 

to centralne banke Evrosistema. Evrosistem je ob uvedbi evra vzpostavil plačilni sistem 

TARGET, ki je predstavljal prvi poskus konsolidacije plačilnih sistemov za plačila velikih 

vrednosti, imel pa je svoje pomanjkljivosti. Te so bile v procesu, ki je trajal več kot pet let, 

odpravljene z vzpostavitvijo plačilnega sistema TARGET2. Analiza tega procesa ter 

analiza koristi, ki jih za njegove uporabnike prinaša vzpostavitev plačilnega sistema 

TARGET2, sta obravnavani v nadaljevanju tega poglavja.  

2.1 Plačilni sistem TARGET 

 

Plačilni sistem TARGET (angl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement 

Express Transfer) je bil vzpostavljen 4. januarja 1999 (praktično istočasno z uvedbo evra), 

in sicer s cilji (European Central Bank, 2003, str. 7-8): 

 

- omogočanja vodenja denarne politike brez nevšečnosti in skladnega delovanja 

denarnega trga, 

- povečanja učinkovitosti in hitrosti izvajanja čezmejnih plačil v evrih,  

- zagotavljanja večje varnosti na področju izvrševanja plačil velikih vrednosti v Evropi 

in   

- vzpostavitve enotne plačilne in poravnalne platforme, ki je ključna za nadaljnjo 

integracijo finančnih trgov v Evropi. 
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Plačilni sistem TARGET je bil vzpostavljen na zelo enostaven način. Vsaka centralna 

banka iz držav (takratnega) evroobmočja je upravljala lastni sistem bruto poravnave v 

realnem času (BPRČ). Plačilni sistem TARGET pa je nastal z vzpostavitvijo povezav 

(preko t. i. interlinking komponent) med temi plačilnimi sistemi. Vsak od njih je bil preko 

interlinking komponente povezan z drugimi plačilnimi sistemi. Ob vzpostavitvi so bili v 

TARGET vključeni plačilni sistemi BPRČ držav (takratnega) Evroobmočja  in ECB (za te 

države/centralne banke je bil vstop v TARGET obvezen) ter Danske, Švedske in 

Združenega kraljestva (v TARGET so se lahko vključile tudi države/centralne banke iz 

EU, vendar zanje vključitev ni bila obvezna). Kasneje sta se v TARGET vključila tudi 

plačilna sistema BPRČ Grčije (v letu 2001 s prevzemom evra) in Poljske (2005).  

 

Slika 1: Prikaz izvrševanja domačih in čezmejnih plačil v plačilnem sistemu TARGET 

 

 
 

Vir:Banka Slovenije, TARGET in vključitev Slovenije v sistem, 2003, str. 10. 

 

Plačilni sistem TARGET je prvi poskus konsolidacije plačilnih sistemov za plačila velikih 

vrednosti, saj je bilo preko njega omogočeno izvrševanje plačil med vsemi udeleženci 

katerih koli plačilnih sistemov, povezanih v TARGET. Pri tem je izvrševanje domačih 

plačil potekalo znotraj posameznega plačilnega sistema, izvrševanje čezmejnih plačil pa 

tako, da je bil  račun udeleženca pošiljatelja plačila obremenjen v enem plačilnem sistemu, 

račun udeleženca prejemnika pa v drugem. Pri tem je prenos sredstev potekal preko 

računov centralnih bank, posebej odprtih v ta namen (European Central Bank, 2001b, str. 

10). V bistvu je šlo za standardiziran mehanizem korespondenčnega bančništva, pri čemer 

sta imeli obe centralni banki (udeleženca pošiljatelja in udeleženca prejemnika) vlogo 

korespondenčnih bank.  
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Čeprav je bilo preko plačilnega sistema TARGET moč izvrševati tako domača kot 

čezmejna plačila, pa je bilo med posameznimi plačilnimi sistemi BPRČ znotraj TARGET 

(v nadaljevanju nacionalne komponente TAREGT) še veliko neenotnosti tako v 

tehnološkem kot pravnem smislu. Pri zasnovi pravne podlage plačilnega sistema TARGET 

je bil namreč uporabljen enak princip, kot je bil uporabljen pri njegovi tehnološki zasnovi. 

Ključen element pravne podlage plačilnega sistema TARGET so namreč predstavljala 

pravila nacionalnih plačilnih sistemov BPRČ, ta pravila pa je povezovala Smernica o 

TARGET (Guideline of the ECB on a Trans-European Automated Real-time Gross 

settlement Express Transfer system (‘TARGET')).  

 

V Smernici o TARGET so bile predpisane le minimalne skupne značilnosti, ki morajo biti 

vsebovane v pravilih posameznih nacionalnih TARGET komponent,  kot so, na primer, 

(European Central Bank, 2001, str. 7-19): 

 

- kriteriji udeležbe: udeleženci so lahko nadzorovane kreditne institucije, po lastnem 

preudarku pa lahko posamezna centralna banka omogoča udeležbo tudi zakladniškim 

oddelkom držav članic EU, investicijskim družbam, telesom javnega sektorja in 

subjektom, ki upravljajo dejavnosti kliringa oziroma poravnave in so predmet 

»pregleda« (angl. oversight) s strani pristojnega organa; 

- urnik delovanja: plačilni sistem TARGET je bil odprt vsak dan, od ponedeljka do 

petka, od 7.00 do 18.00, razen na 6 praznikov (1.1., velikonočni petek, velikonočni 

ponedeljek, 1. 5., 25. 12. in 26. 12.); 

- minimalna skupna pravila obdelave: plačila se poravnavajo le do višine stanja na 

poravnalnem računu; 

- možnost pridobitve posojila čez dan: posojilo čez dan je lahko udeleženec pridobil brez 

kakršnihkoli stroškov na osnovi zastave vrednostnih papirjev, pri čemer je moral to  

vrniti isti še dan.  

 

Veliko pomembnih zadev je bilo predmet opredelitve pravil posameznih plačilnih 

sistemov, nacionalnih TARGET komponent, kot na primer: 

 

- Opredelitev nepreklicnosti, vstopa naloga v plačilni sistem in dokončnosti. Smernica o 

TARGET je sicer opredeljevala skrajne trenutke nepreklicnosti (najkasneje takrat, ko je 

obremenjen račun udeleženca pošiljatelja) in dokončnosti (najkasneje takrat, ko je 

obremenjen račun udeleženca pošiljatelja), vendar je bila podrobna opredelitev teh 

trenutkov prepuščena upravljavcem nacionalnih TARGET komponent (European 

Central Bank, 2001, str. 9).  

- Standardi obdelave plačilnega naloga. V nekaterih komponentah TARGET je bilo 

vrstičenje (angl. queuing) omogočeno, v nekaterih ne. V okviru vrstičenja se v primeru, 

da na poravnalnem računu udeleženca ni dovolj sredstev za izvršitev naloga,  nalog  

razporedi v čakalno vrsto in se izvrši kasneje, ko je na poravnalnem račun dovolj 
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sredstev. Poleg tega so razlike izhajale tudi zaradi različnih načinov uporabe 

komunikacijskih omrežij (European Central Bank, 2001a, str. 9). 

- Cenovna politika (določena je bila le najvišja možna višina nadomestila za izvršitev 

čezmejnega naloga). Vsak upravljavec nacionalne TARGET komponente je sam 

določal cenovno politiko, pri čemer pa je moral spoštovati princip polnega pokrivanja 

stroškov (European Central Bank, 2001a, str. 8). Zato so bile cene izvršitve nalogov po 

posameznih nacionalnih TARGET komponentah zelo različne.  

 

Neenotnosti so bile tudi tehnološke narave. Uvedba posameznih funkcionalnosti iz naslova 

učinkovitega upravljanja z likvidnostjo je bila namreč v celoti prepuščena upravljavcem 

posameznih nacionalnih TARGET komponent. Poglavitna neenotnost tehnološke narave 

pa je bila neenotnost standardov plačilnih nalogov. Ne le, da so bili ti neenotni med 

posameznimi nacionalnimi TARGET komponentami, neenotni so bili celo znotraj 

posamezne komponente. Način predložitve domačega plačila je bil namreč drugačen od 

načina predložitve čezmejnega plačila. Prav ta neenotnost je onemogočala multi-

nacionalnim bankam kakršnokoli centralizacijo TARGET operacij. Centralizacija izvajanja 

TARGET operacij je bila otežena, saj bi v primeru izvajanja teh preko enega računa (v le 

eni od nacionalnih TARGET komponent) plačila, ki jih je sicer izvrševala preko drugih 

računov v drugih nacionalnih TARGET komponentah kot domača plačila, morala 

izvrševati kot čezmejna. Posledično bi morali biti predloženi na drugačen način in bi jih 

tudi banke prejemnice prejele v drugačni obliki, kar pa bi bilo zanje težko sprejemljivo. 

Tudi centralizacija tehnoloških rešitev ni bila mogoča, saj je morala posamezna banka 

podpreti toliko različnih tehnoloških rešitev, kolikor je bilo nacionalnih TARGET 

komponent, v katere je bila vključena.  

 

Poleg tega, da je bil plačilni sistem TARGET plačilni mehanizem in vir likvidnosti, je bil 

tudi poravnalni sistem. Udeležencem je omogočal, da so preko TARGET lahko 

poravnavali terjatve in obveznosti, izhajajoče iz njihovega sodelovanja v drugih plačilnih 

sistemih. Upravljavci teh plačilnih sistemov so se v plačilni sistem TARGET lahko 

vključili kot udeleženci. Pri tem pa, prav zaradi tehnološke neenotnosti, plačilni sistem 

TARGET v tej funkciji ni nudil nobenih posebnih storitev.  

 

Na tem mestu navajam še dve pomembni dejstvi, ki sta spodbudili konsolidacijo plačilnih 

sistemov za plačila velikih vrednosti: 

 

- Evroobmočje je v času, ko je bil plačilni sistem TARGET vzpostavljen, štelo 11 držav, 

članic EU pa je bilo takrat 15 (15 držav se je torej lahko vključilo v TARGET). Ob 

predvideni širitvi EU bi bilo takih držav 25. Razdrobljenost plačilnega sistema 

TARGET bi prišla še bolj do izraza. 

- Stopnja pokrivanja stroškov v TARGET, predvsem za čezmejna plačila, je bila nizka. 

Treba je upoštevati, da pri opredelitvi cene svojih storitev praviloma upoštevajo 

centralne banke (upravljavci nacionalnih TARGET komponent) princip polnega 
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pokrivanja stroškov (s prihodki od izvajanja storitev se v celoti pokrijejo stroški, pri 

čemer pa se ne ustvarjajo presežki). Ob predpostavki, da je vsaka centralna banka tak 

princip upoštevala pri opredelitvi višine nadomestila za izvršitev naloga znotraj lastne 

nacionalne TARGET komponente (ta je pred uvedbo evra predstavljala nacionalni 

plačilni sistem BPRČ), bi morala investicijo v vzpostavitev povezav z drugimi 

nacionalnimi TARGET komponentami pokriti izključno s prihodki od izvrševanja 

čezmejnih plačilnih nalogov. Ob dejstvu, da je takih nalogov bistveno manj kot 

domačih  – v letu 2013 je njihov delež znašal 35 % (European Central Bank, 2014a, 

str. 19) – in ob dejstvu, da je bila višina nadomestila navzgor omejena (1,75 EUR), je 

bilo to zelo težko.     

 

Nadaljnja konsolidacija plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti je bila tako nujna.   

2.2 Od TARGET k TARGET2 

 

Plačilni sistem TARGET je sicer izpolnil glavna pričakovanja. Glede na povprečni dnevni 

promet v višini 1,9 bilijona evrov je bil (po tem kriteriju), ob plačilnem sistemu Fedwire 

(ZDA) in sistemu CLS (sistem za poravnavo transakcij iz naslova medvalutnega 

trgovanja), eden izmed treh največjih plačilnih sistemov v svetu (European Central Bank, 

2006, str. 1). Imel pa je tudi pomanjkljivosti. Dve od njih, to sta  neenotnost standardov in 

funkcionalnosti ter nepokrivanje stroškov delovanja posameznih nacionalnih TARGET 

komponent (in s tem tudi plačilnega sistema TARGET kot celote), sta bili opredeljeni že v 

prejšnjem podpoglavju (2.1.). Dodatna pomanjkljivost pa je bila slaba razpoložljivost. 

Plačilni sistem TARGET je bil kot celota nerazpoložljiv, če je bila nerazpoložljiva 

katerakoli od nacionalnih TARGET komponent.  

2.2.1 Ključni principi TARGET2 

 

Tudi v luči teh pomanjkljivosti je Svet ECB v oktobru 2002 sprejel odločitev o razvoju 

naslednje generacije plačilnega sistema TARGET, to je plačilnega sistema TARGET2 

(European Central Bank, 2014a, str. 57). V tem okviru je najprej opredelil ključne 

usmeritve o lastnostih in strukturi plačilnega sistema TAREGT2, in sicer (European 

Central Bank, 2002, str. 2-3): 

 

- TARGET2 bo v tehnološkem smislu (lahko) sestavljen iz posameznih TARGET2 

komponent (v nadaljevanju platform). Centralne banke bodo lahko (v tehnološkem 

smislu) upravljale lastne platforme; za tiste centralne banke, ki tega ne bodo želele, pa 

bo na voljo ena, to je enotna skupna platforma (v nadaljevanju ESP).  

- Široko definirane in med seboj harmonizirane storitve morajo biti implementirane v 

vsaki platformi.   

- TARGET2 bo stroškovno učinkovit plačilni sistem. V celotnem TARGET2 bo v 

veljavi enotna cenovna politika. 
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- Enotne cene storitev bodo definirane na osnovi cen v stroškovno najučinkovitejši 

platformi in po principu polnega pokrivanja stroškov na tej platformi. Centralne banke, 

ki z enotno ceno transakcije ob razumni višini faktorja javnega dobra (angl. public 

good factor), ne bodo pokrivale svojih stroškov, bodo dolžne po štirih letih svojo 

platformo zapreti ter se vključiti v ESP. Pri tem faktor javnega dobrega pomeni delež 

stroškov, ki se s prihodki ne pokrivajo. Z upravljanjem plačilnih sistemov za plačila 

velikih vrednosti namreč centralne banke tudi uresničujejo svoje poslanstvo, ki je pri 

plačilnih sistemih za plačila velikih vrednosti, npr. zmanjšanje sistemskega tveganja. 

Stroški, ki v centralnih bankah nastajajo iz naslova uresničevanja njihovega 

poslanstva, se na udeležence TARGET2 ne prenašajo. Za ugotavljanje, ali posamezna 

platforma pokriva stroške ali ne, bo uveljavljena enotna metodologija določanja 

stroškov. 

 

Z zadnjim principom so bila (v bistvu) določena pravila za pospeševanje konsolidacije, saj 

so bila s tem postavljena pravila za to, katera centralna banka svojo platformo lahko 

upravlja in katera ne. Konsolidacija naj tako ne bi bila dosežena preko administrativne 

odločitve, temveč preko logike ekonomske učinkovitosti. 

 

Slika 2: Predvidena struktura plačilnega sistema TARGET2 

 

 
 

Vir: Banka Slovenije, TARGET in vključitev Slovenije v sistem, 2003, str. 17. 

 

V okviru ključnih usmeritev o lastnostih in strukturi plačilnega sistema TAREGT2 je 

Evrosistem opredelil tudi ključne vidike ESP, in sicer (European Central Bank, 2002, str. 

2-3): 
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- ESP bo vzpostavljena ob vzpostavitvi plačilnega sistema TARGET2, vendar le v 

primeru, da zainteresirane centralne banke sprejmejo jasno in dokončno odločitev, da 

se bodo v plačilni sistem TARGET2 vključile preko ESP. 

- Vsaki centralni banki, ki se bo v plačilni sistem TARGET2 vključila preko ESP, bo 

omogočeno, da preko ESP ustrezno »ohrani« odnose s svojimi poslovnimi bankami ter 

da preko ESP izvaja ključne funkcije, kot so vodenje denarne politike in izvajanje 

funkcije »posojilodajalca v skrajni sili«. 

- V TARGET2, še posebej pa v okviru ESP, bodo na voljo harmonizirane/enotne 

storitve, ki bodo udeležencem omogočale izvedbo poravnave terjatev in obveznosti, ki 

izhajajo iz njihovega sodelovanja v drugih plačilnih sistemih ali v sistemih za 

poravnavo poslov z vrednostnimi papirji.  

2.2.2   Konzultacija z uporabniki 

 

Svet ECB je ob tem, ko je opredelil ključne usmeritve o lastnostih in strukturi plačilnega 

sistema TAREGT2, opredelil tudi, da bodo lastnosti plačilnega sistema TARGET2 

določene v sodelovanju z njegovimi uporabniki, to je bankami. Tako je bila v začetku leta 

2003 izvedena javna razparava o plačilnem sistemu TARGET2, v okviru katere so lahko 

uporabniki, to je banke, posredovali zahteve.  

 

Ključne zahteve uporabnikov so bile naslednje (European Central Bank, 2003b, str. 2-5): 

 

- da bo v plačilnem sistemu TARGET2, v vseh platformah, uveden enoten vmesnik za 

dostop (v tehnološkem smislu) do plačilnega sistema TATGET2; 

- da bodo udeleženci lahko preko enotnega vmesnika na enak način posredovali tako 

domača kot tudi čezmejna plačila. To zahtevo je razumeti tudi tako, da posredovanje 

domačih plačil poteka na enak način kot posredovanje čezmejnih plačil;  

- da se v vsaki platformi uporabljajo isti standardi; 

- (blizu) 100 % razpoložljivost plačilnega sistema TARGET2;  

- uvedba učinkovitih in harmoniziranih mehanizmov za upravljanje z likvidnostjo. V 

okviru teh mehanizmov naj bo bankam z več računi v TARGET2 (v različnih 

platformah) ali bančnim skupinam omogočeno centralizirano upravljanje z 

likvidnostjo;    

- da bo udeležencem omogočeno, da svoje terjatve oziroma obveznosti iz naslova 

sodelovanja v drugih plačilnih sistemih ali sistemih poravnave poslov z vrednostnimi 

papirji poravnavajo preko enega računa;  

- transparentnost cenovne politike in stroškovno učinkovitost. 

 

Uporabniki so v okviru konzultacije jasno izrazili stališča, da bo zahteve uporabnikov 

lažje uresničiti, če bo plačilni sistem TARGET2 popolnoma integriran (European Central 

Bank, 2003a, str. 1), to je vzpostavljen na enotni tehnični platformi. 
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Ne preveč podrobna analiza zahtev pokaže, da je bila ključna zahteva uporabnikov, da 

imajo v okolju TARGET2 možnost, da poenotijo oziroma konsolidirajo plačilne operacije 

pri sebi. Ob implementaciji teh zahtev bi bila namreč udeležencem dana možnost, da vse 

TARGET2 operacije izvajajo preko enotnega računa, tudi v primeru uporabe več računov 

(v različnih platformah) pa bi bil dostop do vseh računov omogočen preko enotne (iste) 

tehnološke rešitve. 

2.2.3 Lastnosti in funkcionalnosti plačilnega sistema TARGET2 

 

Na osnovi zahtev uporabnikov je v nadaljevanju Evrosistem podrobno opredelil lastnosti 

in funkcionalnosti, ki morajo biti implementirane v vsaki platformi novega plačilnega 

sistema TARGET2. V tem okviru je opredelil (European Central Bank, 2003c, str. 8-47): 

 

- pogoje in način udeležbe,  

- vrste plačil, ki se lahko izvršujejo v plačilnem sistemu TARGET2, 

- vidike uporabniškega vmesnika, 

- pravila obdelave plačil, 

- osnovne vidike mehanizmov za upravljanje z likvidnostjo, 

- vidike zagotavljanja likvidnosti, 

- zahteve za neprekinjenost poslovanja, 

- vidike upravljanja s tveganji in 

- specifične funkcionalnosti za poravnavo terjatev oziroma obveznosti udeležencev iz 

naslova njihovega sodelovanja v drugih plačilnih sistemih ali v sistemih poravnave 

vrednostnih papirjev (v nadaljevanju poravnava podsistemov; angl. ancillary systems).  

 

Zahteve za te lastnosti oziroma funkcionalnosti, ki jih je opredelil Evrosistem,  so bile: 

 

Pogoji in način udeležbe: V plačilnem sistemu TARGET2 bodo v veljavi enaki pristopni 

pogoji, kot so v plačilnem sistemu TARGET. Omogočen bo tako način neposredne kot 

posredne udeležbe. Glede poslovnih odnosov med bankami in zadevnimi (njihovimi) 

centralnimi bankami pa ti ostajajo na nacionalnem nivoju ne glede na to, ali posamezna 

centralna banka upravlja lastno platformo ali ne. 

 

Vrste plačil, ki se lahko izvršujejo v plačilnem sistemu TARGET2: Plačilni sistem 

TARGET2 bo omogočal tako izvrševanje kreditnih plačil (to je plačil, ki jih odredi plačnik
 
 

kot direktnih obremenitev (to je plačil, ki jih odredi prejemnik plačila na podlagi 

plačnikovega soglasja).  Poleg tega bo omogočeno tudi izvrševanje mandatnih plačil, to je 

plačil, ki pomenijo prenos sredstev iz računa plačnika na račun prejemnika plačila, odredi 

pa jih tretja oseba.  

 

Vidiki uporabniškega vmesnika: V plačilnem sistemu TARGET2 bo na voljo enoten 

vmesnik za posredovanje plačil, preko katerega bodo udeleženci lahko na enak način 

posredovali tako domača, kot čezmejna plačila. V okviru vmesnika bo udeležencem 
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omogočeno, da izvajajo razne operacije nad že posredovanimi plačili, kot so npr. 

sprememba prioritete plačila, preklic plačila in opredelitev časovnih okvirov izvršitve 

plačila.  

 

Pravila obdelave plačil: Plačila se bodo izvrševala individualno, pri izvrševanju teh bo 

upoštevan prioritetni vrstni red.  

 

Vidiki mehanizmov za upravljanje z likvidnostjo: V plačilnem sistemu TARGET2 

bodo na voljo mehanizmi za optimalno porabo likvidnosti (angl. liquidity saving 

mechanisms), kot npr. mehanizem razreševanja plačilnih zank (angl. gridlock resolution). 

Udeležencem bodo na voljo funkcionalnosti za omejevanje izpostavljenosti do 

posameznih drugih udeležencev ter mehanizmi za rezervacijo likvidnosti. Skupinam 

udeležencev bodo na voljo mehanizmi za optimalno distribucijo likvidnosti. 

 

Zagotavljanje likvidnosti: Vsaka centralna banka bo svojim udeležencem na osnovi 

zastave finančnega premoženja brezplačno zagotavljala dnevno likvidnost.  

 

Zahteve za neprekinjenost poslovanja: Vsak upravljavec posamezne TARGET2 

platforme se bo moral zavezati zagotavljanju vsaj 99,7 % (letne) razpoložljivosti, pri 

čemer noben izpad ne sme trajati dlje kot dve uri, več kot eno uro pa lahko traja le en 

izpad. Število izpadov je omejeno na šest. Plani neprekinjenega poslovanja morajo 

pokrivati tudi scenarije katastrof večjih regionalnih razsežnosti. 

 

Vidiki upravljanja s tveganji: V TARGET2 bo v uporabi enotna metodologija 

upravljanja s tveganji, ki jo bo razvila ECB.  

 

Specifične funkcionalnosti za poravnavo podsistemov: Za upravljavce plačilnih 

sistemov ali sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji bo na voljo poseben 

vmesnik, prirejen potrebam upravljavcev teh sistemov, za učinkovito izvrševanje 

poravnave podsistemov. V tem okviru bosta omočena vsaj dva načina poravnave, in sicer 

integriran (poravnava se izvede preko denarnih računov, ki jih vodi upravljavec plačilnega 

sistema ali sistema poravnave poslov z vrednostnimi papirji pri sebi) ter vmesniški 

(poravnava se izvede preko računov, izven plačilnega sistema ali sistema poravnave 

poslov z vrednostnimi papirji).  

 

Glede funkcionalnosti za upravljanje z likvidnostjo funkcionalnosti za poravnavo 

podsistemov je bilo že takrat jasno, da je njihova implementacija bistveno lažja v okviru 

ene same platforme, kot pa bi bila na med-platformni osnovi.  

2.2.4 Vzpostavitev plačilnega sistema TARGET2 na enotni platformi. 

 

V juniju 2003 so tri centralne banke - DeutscheBundesbank, Banque de France in Banca 

d'Italia (v nadaljevanju 3CB) posredovale iniciativo za izgradnjo ESP, v katero se 
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nameravajo ob njeni vzpostavitvi tudi vključiti. Ta ponudba je v celoti ustrezala zahtevam 

po lastnostih in funkcionalnostih plačilnega sistema TARGET2 (več o tem v podpoglavju 

0.). Glede na že postavljena pravila o polnem pokrivanju stroškov je bilo bolj ali manj 

jasno, da bo to edina TARGET2 platforma, saj bo v njej obdelano bistveno več transakcij 

kot v katerikoli morebitni drugi platformi. Skupni obseg transakcij v Franciji, Italiji in 

Nemčiji je namreč okvirno predstavljal 70 % celotnega obsega transakcij, izvršenih v 

celotnem plačilnem sistemu TARGET. Ta delež je v letu 2013 namreč znašal 71,8% 

(European Central Bank, 2014a, str. 73). Glede na enotno metodologijo stroškov je bilo 

tako pričakovati, da bo enotna cena transakcije v vseh TARGET2 platformah zagotovo 

tista, ki jo bo dosegala ESP. Težko je bilo namreč pričakovati, da bi katerakoli centralna 

banka uspela s »svojim« številom transakcij, ob enotni ceni transakcije, pokriti stroške 

delovanja svoje platforme (pri čemer mora implementirati vse funkcionalnosti, ki bodo 

implementirane v ESP), kar posledično pomeni, da bi morale te centralne banke po štirih 

letih svojo platformo zapreti. 

 

Da bi se izognili kakršnimkoli dvomom glede bodočnosti plačilnega sistema TARGET2, je 

Svet ECB v decembru 2003 pozval guvernerje vseh centralnih bank, da se načelno (v 

obliki pisma o nameri) opredelijo o tem, ali se bo (posamezna centralna banka) v ta plačilni 

sistem vključila preko ESP oziroma preko lastne platforme. Vse centralne banke so se 

opredelile za vključitev preko ESP. Pot za dokončno in popolno konsolidacijo plačilnih 

sistemov za plačila velikih vrednosti je bila tako odprta.  

 

Slika 3: Prehod iz TARGET na TARGET2 

 

ESP

 
 

Dokončno pa je bila postavljena v letu 2004 (European Central Bank, 2004a, str. 3). Julija 

2004 je Svet ECB najprej formalno potrdil lastnosti in funkcionalnosti plačilnega sistema 

TARGET2, na tej osnovi pa guvernerje vseh centralnih bank pozval, da se dokončno (z 
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zavezujočo izjavo) opredelijo o vključitvi v plačilni sistem TARGET2 preko ESP. Na 

osnovi odzivov guvernerjev je decembra 2004 Svet ECB tudi formalno sprejel ponudbo 

3CB (European Central Bank, 2014a, str. 58) ter sprejel sklep, da bo ESP edina tehnološka 

platforma plačilnega sistema TARGET2.  

2.3 Plačilni sistem TARGET2 

 

V tem podpoglavju predstavljam plačilni sistem TARGET2. Namen podpoglavja ni 

predstaviti plačilni sistem TARGET2 do podrobnosti, pač pa predstaviti le tiste lastnosti, ki 

bodisi bistveno prispevajo h konsolidaciji plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti 

(oziroma k enotnosti delovanja tega plačilnega sistema povsod v evroobmočju) bodisi 

pomenijo implementacijo ključnih zahtev za plačilni sistem TARGET2.  

2.3.1 Vladanje TARGET2  

 

Vladanje plačilnemu sistemu TARGET2 je na treh  ravneh (European Central Bank, 

2012a, str. 12–14). Prvo raven vladanja predstavlja Svet ECB. V tem okviru Svet ECB 

sprejema strateške odločitve v zvezi z razvojem plačilnega sistema TARGET2, ključne 

odločitve glede odnosov z udeleženci (npr. cenovno politiko), splošna pravila delovanja in 

metodologijo za upravljanje s tveganji.   

 

Druga raven vladanja sprejema predvsem odločitve o načinu razvoja funkcionalnosti 

plačilnega sistema TARGET2 in je zadolžen za implementacijo odločitev prvega nivoja 

vladanja. V njem ima vsaka centralna banka, vključena v plačilni sistem TARGET2, 

svojega predstavnika. Druga raven vladanja predstavlja tudi nadzorno telo operaterja ESP.  

 

Tretja raven vladanja je oblikovana na nivoju operaterja ESP. Ta sprejema odločitve glede 

zagotavljanja delovanja ESP v skladu s sklepi, sprejetimi na prvi in drugi ravni vladanja.  

2.3.2 Pravna zasnova TARGET2  

 

TARGET2 je v pravnem smislu decentraliziran plačilni sistem, sestavljen iz plačilnih 

sistemov, ki jih upravljajo centralne banke, vključene v TARGET2. Vsak tak plačilni 

sistem ima svoja pravila delovanja. Ta predpišejo centralne banke, vključene v TARGET2, 

pri čemer pa morajo biti med seboj, kolikor je le mogoče, harmonizirana. Tako je izpolnjen 

eden od ključnih principov sistema TARGET2, da odnosi med centralno banko in 

»njenimi« bankami ostajajo na nacionalnem nivoju. 

 

Ključni dokument, ki predstavlja pravno podlago sistema TARGET2, je Smernica o 

TARGET2 (Guideline of the ECB on a Trans-European Automated Real-time Gross 

settlement Express Transfer system (TARGET2)). V njej so opredeljena načela vladanja in 

upravljanja sistema TARGET2 ter elementi, ki jim morajo zadoščati pravila nacionalnih 

sistemov. Z namenom zagotoviti čim višjo stopnjo harmonizacije del Smernice o 

TARGET2 predstavljajo tudi Usklajeni splošni pogoji (angl. Harmonised Terms and 
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Conditions). V njih so opredeljeni elementi, ki morajo biti vsebovani v vsaki nacionalni 

komponenti TARGET2. Ta pravila pa centralne banke implementirajo tako, da Usklajene 

splošne pogoje – kjer je to dopustno – dopolnijo z nacionalnimi posebnostmi, kot so npr. 

način izvajanja določenih operacij TARGET2 (npr. način dodeljevanja posojila čez dan), 

način vključevanja posamezne centralne banke in »njenih« bank v TARGET2, povezave 

na ostalo nacionalno zakonodajo in podobno. Dopolnjene Usklajene splošne pogoje nato 

centralne banke uveljavijo kot pravila delovanja nacionalne komponente TARGET2. Ta  

so nato predmet verifikacije s strani ECB, ki verificira ustreznost implementacije Smernice 

o TARGET2 v nacionalnih pravilih. Ta verifikacija se izvaja ob vsaki spremembi 

Smernice o TARGET2, praviloma enkrat letno.  

 

Poleg Smernice o TARGET2 in pravil delovanja nacionalnih komponent sistema 

TARGET2 predstavljajo pravno podlago sistema TARGET2 še drugi dokumenti, in sicer 

TARGET2 sporazum (sporazum med centralnimi bankami Evroobmočja na eni strani in 

ostalimi centralnimi bankami, vključenimi v TARGET2, na drugi), Dogovor o 

soupravljanju plačilnega sistema TARGET2 (dogovor med centralnimi bankami o 

delovanju druge ravni vladanja) ter dogovor med lastnikom plačilnega sistema TARGET2 

(Evrosistemom) in operaterjem ESP (3CB), ki vsebuje tudi elemente sporazuma o 

zagotavljanju ustrezne ravni storitev  (angl. Service Level Agreement). 

 

Kot pomanjkljivost pravnega okvira plačilnega sistema TARGET2 izpostavljam, da ne 

opredeljuje nobenih zahtev do udeležencev plačilnega sistema TARGET2 iz naslova 

tekočega izvrševanja plačil svojih komitentov. Zaradi zahtev po enotnosti nacionalnih 

pravil delovanja tako centralne banke ne smejo uvajati določb iz tega naslova. Centralne 

banke morajo, če želijo to področje urediti, posegati po drugih instrumentih. Banka 

Slovenije je to področje uredila tako, da je izdala »Pravila dobre prakse pri izvajanju 

domačih plačilnih transakcij komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija«, h 

katerim udeleženci slovenske komponente plačilnega sistema TAREGT2 lahko pristopijo 

na prostovoljni osnovi. V teh pravilih je med drugim opredeljeno (Banka Slovenije, 2014, 

str. 1-3): 

 

- Za naloge v breme komitentov bank: najdaljši čas od trenutka sprejema naloga do 

trenutka njegove izvršitve v plačilnem sistemu TARGET2, vključno z obveznostjo 

zagotavljanja ustrezne likvidnosti.  

- Za naloge v dobro komitentov bank: najdaljši čas od trenutka izvršitve v plačilnem 

sistemu TARGET2 do odobritve računa prejemnika plačila. 

- Obveznost izvrševanja plačil komitentov nad zneskom 50.000 EUR izključno preko 

plačilnega sistema TARGET2. 

 

Banka Slovenije objavlja seznam pristopnikov k Pravilom dobre prakse pri izvajanju 

domačih plačilnih transakcij komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija tudi na 

svojih spletnih straneh. 
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2.3.3 Arhitektura ESP 

 

ESP je sestavljena iz naslednjih modulov: 

 

- Plačilni modul (angl. Payment modul) (European Central Bank, 2004, str. 34-56): To 

je ključni modul ESP. V njem poteka poravnava plačil, ki jih udeleženci v plačilni 

sistem TARGET2 posredujejo v standardu ISO 7775 (ta standard je bolj znan pod 

imenom »SWIFT FIN«) preko omrežja SWIFT (angl. Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication), ki je omrežje za izmenjavo medbančnih finančnih 

sporočil. Upravlja ga družba SWIFT  s sedežem v Bruslju, ki je v 100 % lasti bank V 

plačilnem sistemu TARGET2 se izvršujejo medbančna kreditna plačila, ki so plačila, 

kjer sta tako plačnik kot končni prejemnik banki (SWIFT sporočilo MT202), plačila 

komitentov, ki so plačila, kjer sta plačnik in/ali prejemnik plačila komitenta banke 

(SWIFT sporočilo MT103) ter medbančne direktne obremenitve. Pomembno pri tem 

pa je, da je oblika samega plačilnega sporočila enaka ne glede na to, ali gre za domača 

ali čezmejna plačila (ena od ključnih zahtev uporabnikov glede razvoja plačilnega 

sistema TARGET2).  

 

Slika 4: Arhitektura Enotne skupne platforme 

 

 
 

Vir: European Central Bank, A single currency – integrated market infrastructure, 2011, str. 12. 

 

- Informacijsko kontrolni modul (angl. Information and control module – ICM) 

(European Central Bank, 2004, str. 104-108): V tem modulu je udeležencem 

plačilnega sistema TARGET2 omogočen vpogled v stanje na svojem računu, vpogled 

v poravnana plačila, vpogled v plačila v vrsti (plačila, v breme ali v dobro ki so v 

plačilni sistem TARGET2 sicer posredovana, a v njem še niso izvršena.). V ICM 
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modulu je možno tudi izvajati razne nastavitve (npr. nastavitve največje 

izpostavljenosti do drugih udeležencev) ter izvajati operacije nad že posredovanimi, a 

še ne poravnanimi nalogi (preklic, sprememba prioritete, razvrščanje plačil v vrsti). 

- Modul za podsisteme (angl. Ancillary systems modul) (European Central Bank, 2004, 

str. 85-99): Ta modul je namenjen upravljavcem podsistemov. Tem omogoča, da v 

plačilni sistem TARGET2 posredujejo informacijo o terjatvah in obveznostih 

udeležencev podsistemov, v plačilnem sistemu TARGET2 pa so na voljo mehanizmi, 

na osnovi katerih se ta poravnava izvede. Na voljo je šest različnih modelov poravnave 

podsistemov, kot pomembne pa velja na tem mestu omeniti tri, in sicer: 

 

o Standardna multilateralna poravnava (ASI4): V okviru tega modela se najprej 

obremenijo poravnalni računi udeležencev dolžnikov. Šele po tem, ko so 

bremenitve poravnalnih računov vseh udeležencev dolžnikov uspešno izvršene, so 

odobreni poravnalni računi udeležencev upnikov. 

o Simultana multilateralna poravnava (ASI5): Obremenitve poravnalnih računov 

udeležencev dolžnikov so izvršene simultano z odobritvami poravnalnih računov 

udeležencev upnikov (vse odobritve in vse odobritve so izvedene naenkrat). Pri tem 

pa se obremenitve oziroma odobritve (vse hkrati) izvedejo le v primeru, da se vsaka 

obremenitev lahko izvede (na poravnalnem računu je na voljo dovolj sredstev).  

o Namenska likvidnost (ASI6): Poravnava podsistemov se izvede na enak način kot 

pri modelu ASI4, le da se bremenitve in odobritve izvajajo v breme/dobro 

namenskih računov, ki so pod-računi poravnalnih računov. Pomembna 

funkcionalnost pri tem pa je, da lahko udeleženci na pod-računih zagotovijo 

namensko likvidnost. Od trenutka zagotovitve likvidnosti do zaključka faze 

poravnave je ta likvidnost zaklenjena in je udeleženci ne morejo porabiti za druge 

namene.  

 

- Modul za delovanje v izrednih razmerah (angl. Contingency modul) (European Central 

Bank, 2004, str. 125-128). Ta modul je namenjen premostitvi (morebitnih) izrednih 

razmer. Aktivira se v primeru daljšega izpada plačilnega modula, preko njega se lahko 

izvaja omejeno število najbolj nujnih plačil, pred tem pa morajo centralne banke 

udeležencem na njihovih računih v Contingency modulu zagotoviti ustrezno likvidnost. 

Ta se zagotavlja v obliki posojila čez dan.   

- Modul domačih računov (angl. Home Accounting Module) (European Central Bank, 

2004, str. 150-158): Ta modul je bil razvit zaradi posebnih zahtev nekaterih centralnih 

bank, v katerem so implementirane njihove specifične zahteve. Modul centralne banke 

uporabljajo po lastni presoji. 

- Modul obveznih rezerv (angl. Reserve Management Module) (European Central Bank, 

2004, str. 159-162): V tem modulu lahko centralne banke izvajajo nadzor nad 

izpolnjevanjem obveznih rezerv s strani bank, obveznikov za izpolnjevanje obveznih 

rezerv ter izračunavajo obresti in izvajajo njihov pripis. 
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- Modul za odprto ponudbo (angl. Standing Facilities Module) (European Central Bank, 

2004, str. 163-165): Modul je namenjen izvajanjem operacij denarne politike, to je 

mejnih depozitov in mejnih posojil.  

- Modul za statične podatke (angl. Static Data Module) (European Central Bank, 2004, 

str. 166-169): Preko tega modula centralne banke vzdržujejo statične podatke (podatke 

o nazivih, oznakah računov, kontaktnih osebah) o udeležencih plačilnega sistema 

TARGET2.    

- Modul za statistiko in hranjenje podatkov (angl. Core Requirements On Statistics and 

Storage) (European Central Bank, 2004, str. 142-149): V tem modulu se hrani arhiv 

transakcij, izvršenih preko plačilnega modula.  Preko tega modula centralne banke 

dobivajo podatke o izvršenih transakcijah »svojih« udeležencev.    

2.3.4 Kriteriji za udeležbo v TARGET2 in načini udeležbe 

 

Pristopni pogoji so v vseh komponentah plačilnega sistema TARGET2, torej v celotnem 

evroobmočju, enaki. Glede na enotne pogoje se v plačilni sistem TARGET2 lahko 

vključijo naslednje vrste subjektov (European Central Bank, 2012a, str. 20): 

 

- kreditne institucije, ustanovljene v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju 

EGP),  

- kreditne institucije izven območja EGP, kadar delujejo preko podružnice, ustanovljene 

v EGP in  

- centralne banke. 

 

Za navedene subjekte velja, da jim vključitve v plačilni sistem TARGET2 ni moč 

preprečiti. Poleg njih pa lahko posamezne centralne banke omogočijo udeležbo tudi 

naslednjim subjektom: 

 

- zakladniškim oddelkom držav EU na centralni ali regionalni ravni, ki delujejo na 

denarnih trgih, 

- organom javnega sektorja držav EU, ki so pooblaščeni za vodenje računov strank, 

- upravljavcem plačilnih sistemov ali sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji 

in 

- investicijskim podjetjem. 

 

V plačilnem sistemu TARGET2  je omogočeno več načinov udeležbe (European Central 

Bank, 2015, str. 21-28) in sicer: 

 

- Neposredna udeležba: Neposredni udeleženec v plačilnem sistemu TARGET2 odpre 

poravnalni računi in sam posreduje plačilne naloge v breme svojega poravnalnega 

računa in preko njega prejema plačilne naloge (in sredstva) v svoje dobro.  

- Večnaslovniški dostop (angl. Multi addressee access): Udeleženec, ki uporablja tak 

dostop plačilne naloge v plačilni sistem TARGET2 posreduje sam, ti pa se poravnavajo 
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v breme računa drugega neposrednega udeleženca, s katerim je o tem sklenil dogovor 

in omogoča tak dostop. Plačilne naloge v dobro sicer prejema sam, sredstva prejema 

neposredni udeleženec, ki mu večnaslovniški dostop zagotavlja. Plačila v breme in v 

dobro udeleženca z večnaslovniškim dostopom se tako poravnavajo preko 

poravnalnega računa neposrednega udeleženca, ki mu tak dostop zagotavlja. 

- Posredna udeležba: Posredni udeleženec se v plačilni sistem TARGET2 vključuje 

preko drugega neposrednega udeleženca. Vse plačilne naloge, ki jih želi posredovati v 

plačilni sistem TARGET2, posreduje neposrednemu udeležencu, ta pa jih nato 

posreduje v  plačili sistem TARGET2. Tudi prejem plačil poteka preko neposrednega 

udeleženca.  

- BIC naslovljiva udeležba: Izvrševanje nalogov za BIC naslovljivega udeleženca 

poteka popolnoma enako kot v primeru posredne udeležbe. Pri tem pa udeleženec 

pridobi status posrednega udeleženca, če pogodba (med njim in neposrednim 

udeležencem) o zagotavljanju posredne udeležbe vsebuje določbe o zaupnost, korektni 

in pravilni izvršitvi plačil ter tem, da bo neposredni udeleženec plačila posrednega 

udeleženca obravnaval enako kot lastna, tudi v primeru izrednih razmer.    

 

Tabela 1: Vrste udeležbe v plačilnem sistemu TARGET2  

 
 Račun v plačilnem 

sistemu TARGET2 

Posredovanje oziroma 

prejem plačil 

Poravnava plačil 

    

Neposredni udeleženec 

 

DA Sam neposredno Preko lastnega  

računa 

Udeleženec z 

večnaslovniškim 

dostopom  

NE Sam neposredno Preko računa 

drugega 

udeleženca 

Posredni udeleženec 

 

NE Posredno preko drugega 

neposrednega udeleženca 

Preko računa 

drugega 

udeleženca 

BIC dosegljiv udeleženec 

 

NE Posredno preko drugega 

neposrednega udeleženca 

Preko računa 

drugega 

udeleženca 
 

Legenda: Oranžna barva pomeni višjo, vijolična pa nižjo stopnjo samostojnosti udeleženca. 

 

Vir: European Central Bank, Single shared platform, General functional specifications, Part 1, 2004,  str. 

31. 

2.3.5 Mehanizmi za zagotavljanje likvidnosti 

 

Plačilni sistem TARGET2 je poleg tega, da je učinkovit plačilni mehanizem, tudi vir 

likvidnosti. Udeleženci plačilnega sistema TARGET2, ki so kreditne institucije, lahko 

kadarkoli v času, ko je plačilni sistem TARGET2 odprt, od svoje centralne banke pridobijo 

likvidnost (European Central Bank, 2012a, str. 66-69). Likvidnost lahko pridobijo bodisi v 

obliki nakazila sredstev na račun bodisi v obliki dovoljenega negativnega stanja na svojem 



 30 

poravnalnem računu, pri tem pa način pridobitve likvidnosti centralne banke opredelijo v 

pravilih delovanja nacionalni komponent TARGET2. Posojilo je čez dan brezplačno v 

celotnem evroobmočju. Za njegovo pridobitev morajo udeleženci plačilnega sistema 

TARGET2 zastaviti svoje premoženje iz sklada finančnega premoženja pri svoji centralni 

banki. Centralne banke namreč upravljajo tudi sisteme za upravljaje s kolateralom
3
, to je 

finančnim premoženjem, ki je namenjeno zastavi za zavarovanje operacij med bankami in 

centralnimi bankami. V okviru teh sistemov lahko udeleženci plačilnega sistema 

TARGET2, v primeru, da finančno njihovo premoženje pri centralni banki ne zadošča za 

pridobitev želene višine posojila čez dan, na hiter in učinkovit način v sklad finančnega 

premoženja pri centralni banki prenesejo dodatno premoženje. Vrednost finančnega 

premoženja in njegove primernosti se ugotavlja v skladu z enotnimi kriteriji, in sicer istimi, 

kot se uporabljajo pri operacijah denarne politike.   

 

Posojilo čez dan centralne banke ne zagotavljajo kot instrument za obvladovanje  kreditnih 

in likvidnostnih tveganj v plačilnih sistemih. Ta tveganja so namreč v plačilnem sistemu 

TARGET2 učinkovito obvladovana že z načinom izvršitve plačila. Posojilo čez dan 

zagotavljajo centralne banke zaradi svoje vloge spodbujevalca tekočega izvajanja plačilnih 

operacij in s tem prispevajo k zmanjšanjem tveganj neizvršitve (ali nepravočasne izvršitve) 

plačila.  

 

Postopek odobritve posojila čez dan je pri večini centralnih bank tak, da do odobritve 

posojila čez dan pride hitro. V Sloveniji je postopek standardiziran, v celoti avtomatiziran 

(Banka Slovenije, 2015, str. 4-6) in je tak, da je odobritev posojila čez dan na podlagi 

zahteve udeleženca izvedena v nekaj sekundah. 

2.3.6 Mehanizmi za optimalno uporabo likvidnosti 

 

Poleg mehanizmov za zagotavljanje likvidnosti so v plačilen sistemu TARGET2 na voljo 

tudi mehanizmi za učinkovito upravljanje z likvidnostjo in njeno uporabo (European 

Central Bank, 2015, str. 68-144). V nadaljevanju so navedeni le tisti, ki pomenijo 

implementacijo ključnih zahtev bank: 

 

Neprestano samodejno razreševanje plačilnih zank (angl. gridlock resolution): V 

primeru, da se določena plačila v breme udeleženca A ne morejo poravnati zaradi 

nezadostnosti sredstev na njegovem poravnalnem računu, mehanizem za razreševanje 

plačilnih zank neprestano pregleduje, če lahko ta plačila izravna s plačili v dobro tega 

udeleženca, ki tudi čakajo v vrsti zaradi nezadostnih sredstev na poravnalnih računih 

drugih udeležencev. V primeru, da najde podmnožico plačil, ki se lahko izravnajo, se ta  

poravnajo.  

 

                                                 
3
 Infrastrukture za upravljanje s kolateralom niso predmet podrobne obravnave tega magistrskega dela. 
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Izvedba plačil ob določenem času (angl. timed payments): Udeleženec lahko pri 

posredovanju plačila opredeli, naj se plačilo ne poravna prej kot v določenem času (sistem 

plačilo sprejme, procesira pa ga ob določenem času) ali pa naj se plačilo ne poravna 

kasneje kot v določenem času (če ob tem času na poravnalnem računu ni dovolj sredstev,  

je plačilo zavrnjeno). Možno je tudi posredovati plačila z bodočim datumom poravnave, in 

sicer za največ pet koledarskih dni vnaprej. 

 

Več prioritet za plačila: Udeleženec lahko pri posredovanju plačil opredeli prioriteto 

plačila. Na voljo so tri prioritete: 

 

- zelo visoka: ta je praviloma rezervirana le za plačila centralnih bank in za poravnavo 

CLS,  

- visoka: plačilo z visoko prioriteto se izvede takoj, ko je na poravnalnem računu dovolj 

sredstev za izvedbo plačila in  

- nizka: plačilo z nizko prioriteto se izvede v okviru proste likvidnosti, to je likvidnosti, 

ki ni rezervirana za plačila z zelo visoko oziroma visoko prioriteto. 

 

Rezervacija likvidnosti: Udeleženec lahko rezervira likvidnost, ki bo porabljena le za 

izvedbo plačil z zelo visoko ali visoko prioriteto. Za plačila z nizko prioriteto je tako na 

voljo likvidnost na poravnalnem računu, zmanjšana za likvidnost, rezervirano za nujna 

plačila.  

 

Formiranje sklada likvidnosti (angl. Liquidity pooling): V okviru sklada likvidnosti sta 

udeležencem, povezanim v skupino, omogočeni dve funkcionalnosti, in sicer:  

 

- Navidezni račun – plačila udeležencev iz skupine se poravnajo tudi v primeru, ko na 

računu posameznega udeleženca ni dovolj sredstev, če le skupno stanje sredstev na 

računih vseh udeležencev v skupini (ki tvori likvidnostni sklad) zadošča za poravnavo 

plačil. 

- Konsolidirana informacija – informacija o prometu in stanju na poravnalnih računih 

vseh udeležencev iz skupine je na voljo na enem mestu.  

 

Prav implementacija te funkcionalnost pomeni realizacijo ene ključnih zahtev predvsem 

večjih bank, da jim bo za celotno skupino bank omogočeno centralizirano upravljanje z 

likvidnostjo. 

2.3.7 Cenovna politika 

 

Cenovna politika v plačilnem sistemu TARGET2 je enaka v vseh komponentah tega 

plačilnega sistema. Določena je bila na osnovi principa polnega pokrivanja stroškov s 

ciljem, da so stroški Evrosistema iz naslova vzpostavitve in upravljanja plačilnega sistema 

TARGET2 pokriti s prihodki v šestih letih. Udeleženci plačilnega sistema TARGET2 

lahko izbirajo med dvema načinoma zaračunavanja nadomestil. Po prvem plačajo za vsako 
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plačilo, izvršeno v plačilnem sistemu TARGET2, nadomestilo v višini 0,80 EUR ter 

mesečno nadomestilo za vodenje poravnalnega računa v višini 150 EUR. Po drugem 

plačajo za vsako plačilo, izvršeno v plačilnem sistemu TARGET2, nadomestilo v višini 

med 0,60 in 0,125 EUR (v odvisnosti od obsega plačil), poleg tega pa še mesečno 

nadomestilo za vodenje poravnalnega računa v višini 1.875 EUR. (European Central Bank, 

2012a, str. 56). 

 

Nadomestila udeležencem zaračunavajo centrale banke, ki vodijo njihove poravnalne 

račune. Tako zbrane prihodke centralne banke enkrat vsak kvartal nakažejo v poseben 

sklad pri  ECB. Tako zbrana sredstva pa se nato razdelijo med centralne banke v skladu s 

kapitalskim ključem (European Central Bank, 2015a, str. 130-139). Te pri dobičku 

oziroma pokrivanju izgube (vse centralne banke v okviru upravljanja plačilnega sistema 

TARGET2 tudi zagotavljajo kadrovske vire in finančna sredstva za njegovo delovanje), 

ustvarjene z upravljanjem plačilnega sistema TARGET2, niso udeležene glede na delež 

obsega plačil, ki ga ustvarijo njihovi udeleženci, ampak v skladu s kapitalskim ključem.  

2.4 Učinki vzpostavitve plačilnega sistema TARGET2 

 

Projekt vzpostavitve plačilnega sistema TARGET2 in s tem konsolidacije plačilnih 

sistemov je vzpostavil in vodil Evrosistem. Pri tem je nastopal v dveh vlogah: 

 

- V vlogi upravljavca plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti je bila ključna korist 

Evrosistema v znižanju stroškov upravljanja plačilnih sistemov za plačila velikih 

vrednosti. Stroški upravljanja ene tehnološke platforme so namreč nižji, kot so stroški 

upravljanja 16-ih platform (iz toliko plačilnih sistemov/tehnoloških platform
 
 je bil 

plačilni sistem TARGET sestavljen ob začetku projekta vzpostavitve plačilnega 

sistema TARGET2), tudi če je enotna platforma tehnološko bistveno modernejša in s 

tem zahtevnejša za vzpostavitev in upravljanje;  

- Cilji Evrosistema pa niso bili samo znižanje stroškov, ampak tudi v tem, da se zagotovi 

bolj tekoče in učinkovito izvajanje plačil v Evroobmočju. Ta cilj izhaja iz druge vloge 

Evrosistema, v okviru katere skrbi za tekoče izvajanje plačilnih operacij.   

 

Na prvi pogled se zdi, da so se ob vzpostavitvi plačilnega sistema TARGET2, centralne 

banke s tem, ko ne upravljajo več lastnih tehnoloških platform za plačilne sisteme za 

plačila velikih vrednosti, odrekle eni svojih temeljnih funkcij. Vendar ni tako. Centralne 

banke so se odrekle le upravljanju tehnoloških komponent, ne pa tudi upravljanju plačilnih 

sistemov. V pravno formalnem smislu vsaka centralna banka upravlja lastno TARGET2 

komponento, ki je v pravno formalnem smislu plačilni sistem. Še bolj pomembno pa je, da 

so odnosi med udeleženci plačilnega sistema TARGET2 (bankami) in »njihovimi« 

centralnimi bankami ostali na nacionalnem nivoju. Poleg tega je proces »odrekanja« 

upravljanja lastne tehnološke platforme potekal po vnaprej dogovorjenih pravilih
4
. Vse 

                                                 
4
 Glejte podpoglavje 2.2.1. 
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centralne banke sodelujejo v procesu vladanja in upravljanja
5
 plačilnega sistema 

TARGET2, nenazadnje so tudi enakomerno udeležene pri dobičku oziroma izgubi
6
, 

ustvarjeni z upravljanjem plačilnega sistema TARGET2.   

 

Vprašanje je, ali bi bila konsolidacija plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti 

(oziroma vzpostavitev plačilnega sistema TARGET2) uspešna, če bi šlo samo za znižanje 

stroškov upravljanja. Ena od ključnih komponent uspeha so bile koristi za uporabnike. 

Prva ključna korist je, da udeleženci plačilnega sistema TARGET2 preko njega čezmejna 

plačila izvršujejo popolnoma enako kot domača plačila. Druga je v možnosti centralizacije 

izvajanja vseh TARGET(2) operaciji. To posebej velja za velike bančne skupine, saj imajo 

v plačilnem sistemu TARGET2 na voljo mehanizme za centralizirano upravljanje z 

likvidnostjo in sicer predvsem funkcionalnost formiranja sklada likvidnosti
7
, in 

večnaslovniški dostop
8
. Banke (ali skupine bank), ki delujejo v več državah, lahko v celoti 

centralizirajo izvajanje TARGET2 operacij in vse operacije izvajajo preko enega 

poravnalnega računa, tudi v primeru uporabe več poravnalnih računov pa lahko do njih 

dostopajo preko enotnih tehnoloških rešitev in likvidnost na njih združujejo.  

 

Kot zelo pomembno funkcionalnost plačilnega sistema TARGET2 za zagotavljanje 

možnosti centralizacije izvajanja vseh TARGET2 operacij izpostavljam vmesnik za 

podsisteme. Ta na eni strani omogoča podsistemom enostaven dostop do poravnave v 

centralno-bančnem denarju (kot opredeljeno v podpoglavju 1.3 iz priporočil BIS izhaja, da 

mora ta poravnava potekati v centralno-bančnem denarju vsaj za sistemsko pomembne 

plačilne sisteme), poleg tega pa jim predvsem uporaba modela ASI6
9
 omogoča, da 

učinkovito obvladujejo kreditna, likvidnostna in sistemska tveganja. Upravljavci 

podsistemov namreč lahko z uporabo tega modela plačilne sisteme, ki jih upravljajo, 

prilagodijo tako, da je posamezno plačilo sprejeto v zadevni plačilni sistem le v primeru, če 

namenska likvidnost udeleženca na pod-računu njegovega poravnalnega računa zadošča za 

izvršitev plačila. Na drugi strani pa vmesnik za podsisteme omogoča udeležencem 

podsistemov, da terjatve in obveznosti do vseh podsistemov, v katere so vključeni, 

poravnavajo enako in preko enega samega poravnalnega računa, če se le ti podsistemi v 

plačilni sistem TARGET2 vključujejo preko vmesnika za podsisteme. Slednje v okolju 

plačilnega sistema TARGET sploh ni bilo mogoče. 

 

Še dodatna korist (predvsem za velike banke) pa je v tem, da – zaradi štirih različnih 

načinov udeležbe v plačilnem sistemu TARGET2 – nudijo storitve drugim bankam.  

 

                                                 
5
 Glejte podpoglavje 2.3.1. 

6
 Glejte podpoglavje 2.3.7. 

7
 Glejte podpoglavje 2.3.6. 

8
 Glejte podpoglavje 2.3.4. 

9
 Glejte podpoglavje 2.3.3. 
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3 KONSOLIDACIJA PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILA MALIH 

VREDNOSTI   

 

Plačilni sistemi za plačila malih vrednosti, v nasprotju s plačilnimi sistemi za plačila 

velikih vrednosti, so »le« plačilni mehanizmi. Njihove lastnosti so tako odvisne predvsem 

od narave plačilnih storitev za plačila malih vrednosti (v nadaljevanju plačilnih storitev). 

Tako potrebe po njihovi konsolidaciji narekujejo lastnosti plačilnih storitev, zato so v tem 

poglavju (kot izhodišče za obravnavo konsolidacije plačilih sistemov za plačila malih 

vrednosti) najprej obravnavani vidiki harmonizacije plačilnih storitev v EU. 

3.1 Projekt SEPA 

 

Z uvedbo evrskih bankovcev in kovancev lahko poteka plačevanje v gotovini znotraj 

celotnega evroobmočja na enak način, z uporabo istih »plačilnih instrumentov«. Logičen 

nadaljnji korak je torej tako enotnost zagotoviti tudi pri negotovinskih plačilih, torej 

harmonizirati plačilno storitev vsaj znotraj Evroobmočja. 

 

Prvi  korak k harmonizaciji plačilnih storitev predstavlja sprejetje Uredbe 2560/2001 v letu 

2001, z uvedbo katere so bila izenačena nadomestila, ki jih ponudniki plačilnih storitev
10

 

zaračunavajo za čezmejna plačila v evrih z nadomestili, ki jih ponudniki plačilnih storitev 

zaračunavajo za domača evrska plačila, in sicer najprej za elektronska plačila (z julijem 

2002), nato pa tudi za vsa druga plačila (z januarjem 2003). Pri tem so v tej uredbi 

opredeljeni tudi ukrepi za poenostavitev izvajanja čezmejnih plačil, vendarle pa je 

izvrševanje ukrepov, ki bodo pomenila tudi izenačitev stroškov, ki pri ponudnikih plačilnih 

storitev nastajajo v zvezi z izvrševanjem čezmejnih plačil, s tistimi, ki nastajajo pri 

izvrševanju domačih plačil, prepuščeno ponudnikom plačilnih storitev. 

 

V letu 2002 so večje evropske banke sprejele dogovor o vodenju projekta SEPA, katerega 

končni cilj je uveljavitev harmoniziranih osnovnih plačilnih instrumentov, s katerimi tako 

potrošniki kot podjetja znotraj SEPA izvršujejo evrska plačila na enak način, z uporabo 

enotnih tehničnih standardov in pod enakimi osnovnimi pogoji. Sprejele so tudi strategijo 

vzpostavitve SEPA in dogovor o strukturah vladanja projektu SEPA z Evropskim svetom 

za plačila (angl. European Payment Council; v nadaljevanju EPC) kot (takrat) osrednjim 

organom odločanja. 

 

Projekt SEPA zaobjema tri ravni. Spodnjo raven predstavljajo plačilne infrastrukture za 

obdelavo SEPA plačilnih instrumentov. V okolju SEPA so infrastrukture ločene od shem, 

kar odpira možnost, da lahko med seboj tekmujejo. Srednjo raven predstavljajo sheme. 

                                                 
10

 Glede na Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu opravljajo plačilne storitve, poleg kreditnih 

institucij (bank in hranilnic), tudi plačilne institucije. Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu za vse 

subjekte, ki lahko nudijo plačilne storitve, uvaja pojem »ponudnik plačilnih storitev«. Ta je na enak način, 

kot je opredeljen v tej direktivi, uporabljen v nadaljevanju tega magistrskega dela.      
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Sheme so množica pravil in standardov, ki opredeljujejo način izvršitve plačila. Sheme 

opredeljujejo način izvršitve plačila v medbančni poravnavi in standarde komunikacije 

med ponudniki plačilnih storitev na eni strani in uporabniki plačilnih storitev na drugi. V 

okolju SEPA se sheme določajo v okviru sodelovanja med ponudniki plačilnih storitev. 

Zgornjo raven prestavljajo storitve oziroma produkti, ki jih ponudniki plačilnih storitev 

nudijo svojim uporabnikom. Na tem področju ti med seboj tekmujejo (Kokkola, 2010, str. 

189-190).  

 

Slika 5: Tri ravni projekta SEPA 

 

 
 

Vir:T.  Kokkola, The payment system, 2010, str. 189. 

 

Čeprav je bil projekt SEPA voden s strani bančnega segmenta, pa velja za politično vizijo 

harmonizacije fragmentiranih trgov plačilnih storitev, zato je projekt SEPA od samega 

začetka užival močno podporo tako Evropske komisije kot Evropske centralne banke 

(ECB) kot spodbujevalca razvoja (Waldhöfer, 2011, str. 6), zato je politično motiviran 

projekt (Anko & Vehovar Smole, 2011, str. 18). Nekoliko nenavadno pri projektu SEPA je 

bilo, da je bil voden (in financiran) s strani ponudnikov plačilnih storitev, koristi pa naj bi 

prinesel predvsem uporabnikom plačilnih storitev. Stroški projekta SEPA naj bi pri 

ponudnikih plačilnih storitev in upravljavcih plačilnih sistemov po nekaterih ocenah 

znašali med 9,1 in 11,9 milijarde evrov in naj bi bili (s prihodki iz naslova nudenja 

plačilnih storitev) povrnjeni do leta 2013 (Schmiedel, 2007, str. 9).  

 

Evropski svet za plačila opredeljuje kot ključno korist SEPA za uporabnike plačilnih 

storitev možnosti izvajanja vseh plačilnih operacij v območju SEPA preko enega računa in 

z uporabo enotnih plačilnih instrumentov (European Payments Council, 2007, str. 13), 

torej centralizacijo plačilnih operacij. Velja spomniti, da je bila zahteva po možnosti 

centralizacije izvajanja operacij ena od ključnih zahtev uporabnikov pri vzpostavitvi 

plačilnega sistema TARGET2. Te koristi pridejo do izraza šele takrat, ko so nove plačilne 
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sheme uveljavljene v celoti in stare plačilne sheme ne obstajajo več. Koristi bi lahko v 

primeru hitrega prehoda na nove sheme dosegale celo 123 milijard evrov (Capgemini, 

2007, str. 19).  

 

Naslednji korak (po vzpostavitvi SEPA kot projekta) pri harmonizaciji plačilnih storitev je 

bil zopet zakonodajni, in sicer sprejetje Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah 

direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 

97/5/ES (Ur. l. EU št. L 267/7; v nadaljevanju Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem 

trgu). Glede izvrševanja plačil ta direktiva med drugim določa, da morajo ponudniki 

plačilnih storitev prejemnika plačila odobriti v znesku, kot ga je odredil plačnik. Od tega 

zneska ne smejo odtegniti nadomestil. Še pomembnejša za harmonizacijo plačilnih storitev 

pa je določba, ki opredeljuje najdaljši čas izvršitve plačila (čas od odreditve plačila s strani 

plačnika do odobritve računa prejemnika plačila). Ta je bil do konca leta 2011 tri dni, od 1. 

januarja 2012 dalje pa je ta čas največ en dan. Z Direktivo o plačilnih storitvah na 

notranjem trgu pa še ni bil v celoti vzpostavljen pravni red, ki bi narekoval uveljavitev 

SEPA, so pa bile odstranjene pravne ovire za uveljavitev SEPA (Anko & Vehovar Smole, 

2011, str. 20). 

 

Pomemben mejnik v projektu SEPA predstavlja vzpostavitev shem za kreditna plačila 

SEPA (januar 2008, ta datum je tudi uradni začetek SEPA) in direktne obremenitve SEPA 

(november 2009). Shemi sta obravnavani v naslednjem podpoglavju. 

3.2 Enotne sheme kreditnih plačil in direktnih obremenitev 

 

Po približno 6 letih usklajevanja in iskanja konsenza, saj je večina bančnih skupnosti 

zagovarjala stališče, da je prav njihova praksa »najboljša v mestu« (Waldhöfer, 2011, str. 

8), so bili pod okriljem EPC vzpostavljeni pravilniki shem za kreditna plačila in direktne 

obremenitve SEPA. Ti opredeljujejo način izvrševanja kreditnih plačil in direktnih 

obremenitev SEPA, poleg tega pa opredeljujejo vidike interoperobilnosti in dosegljivosti. 

Pomemben izdelek, ki je nastal pod okriljem EPC, je tudi okvir za SEPA skladnost 

plačilnih infrastruktur
11

. 

 

V okviru pravil interoperobilnosti so, v okviru shem, opredeljeni podatki, ki so premet 

izmenjave med posameznimi akterji, nastopajočimi pri izvršitvi plačila, ter standardi 

izmenjave teh podatkov. Zanje so bili izbrani standardi ISO 20022, ki se v skladu z 

določbami shem za kreditna plačila in direktne obremenitve SEPA uporabljajo kot pri 

izmenjavi podatkov med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev (bankami in komitenti) 

kot v okviru medbančne obdelave. Pri tem ostaja vprašanje, zakaj prav ta standard. 

Standard ISO 20022 namreč pred SEPA ni bil uporabljen pri izvajanju plačilnih operacij, 

poleg tega pa je bil dobro uveljavljen standard ISO 7775 (oziroma SWIFT FIN). Ta se 

                                                 
11

 EPC je opredelil tudi pravilnik za kartična plačila, ki pa ni predmet obravnave v tem magistrskem delu. 
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namreč še danes (praktično izključno) uporablja v plačilnem sistemu TARGET2 in pri 

korespondenčnem bančništvu. Eden od možnih razlogov za uporabo standarda ISO 20022 

je, da je bil uporabljen prav zato, ker ni bil še nikjer drugje. Splošna »uzakonitev« nekega 

standarda, ki je sicer že uveljavljen (le) v posameznih bančnih skupnostih ali pa s strani 

večjih bank (ene ali več), bi namreč za te bančne skupnosti pomenila prednost, s tem pa bi 

SEPA lahko izgubila vseevropsko noto. Poleg tega je tudi iskanje konsenza v takem 

primeru težje. Drugi možen razlog je, da je standard ISO 20022 bogatejši od nekaterih že 

uveljavljenih standardov (kot npr. ISO 7775). Vendar pa za izvajanje plačil ni potreben 

bogat standard. Nasprotno, le ozek in dobro standardiziran nabor podatkov omogoča 

izvajanje avtomatskih obdelav in s tem stroškovno učinkovitost. Tretji in najverjetnejši 

razlog pa je, da je ob uporabi standarda ISO 20022 omogočena lažja integracija procesa 

plačevanja z drugi procesi, vezanimi nanj, kot je na primer izdaja in obdelava E-računov
12

 

in s tem integracija teh procesov s procesom plačevanja. 

 

Pristop k shemam za kreditna plačila in direktne obremenitve je bil vsaj ob njuni 

vzpostavitvi prostovoljen. So se pa morali ponudniki plačilnih storitev, s pristopom k vsaki 

od shem, zavezati, da bodo zagotovili dosegljivost v skladu s pravilnikom sheme. V okviru 

zagotavljanja dosegljivosti morajo ponudniki plačilnih storitev, glede na Pravilnik sheme 

kreditnih plačil SEPA (angl. SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook), zagotavljati 

obdelavo kreditnih plačil SEPA tako v vlogi ponudnika plačilnih storitev plačnika kot v 

vlogi ponudnika plačilnih storitev prejemnika plačila. Način za zagotavljanje »polne 

dosegljivosti« (angl. full reachability) je prepuščen ponudnikom plačilnih storitev, ki lahko 

za zagotavljanje polne dosegljivosti uporabljajo storitve, ki jih nudijo upravljavci plačilnih 

sistemov (European Payments Council, 2015a, str. 47-48). Glede na določbe Pravilnika 

osnovne sheme direktnih obremenitev SEPA (angl. SEPA Core Direct Debit Scheme 

Rulebook) morajo ponudniki plačilnih storitev zagotavljati dosegljivost »le«, ko nastopajo 

v vlogi ponudnika plačilnih storitev plačnika (European Payments Council, 2015b, str. 87).  

 

Glede zagotavljanja »polne dosegljivosti« pravilnika shem kreditnih plačil SEPA in 

direktnih obremenitev SEPA tega pojma ne opredeljujeta natančno, vendar ga je moč 

tolmačiti tako, da so ponudniki plačilnih storitev dolžni zagotoviti svojo sposobnost 

izmenjave kreditnih plačil SEPA z vsemi drugimi ponudniki plačilnih storitev, pristopniki 

k shemi kreditnih plačil SEPA ter prejem direktnih obremenitev SEPA (in posledično 

izvajanje bremenitev računov komitentov pri sebi) s strani vseh drugih pristopnikov k 

shemi direktnih obremenitev SEPA. V skladu s tem bi bilo (v nekem idealnem okolju, v 

okviru katerega k omenjenim shemam pristopijo vsi ponudniki plačilnih storitev) možno 

(kot primer) plačevanje porabe elektrike za hišo v Franciji preko računa na Portugalskem, 

in to na enak način, kot to poteka v Sloveniji. 

 

                                                 
12

 Npr. Slovenska rešitev za E-račune temelji na standardu ISO 20022. 
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Kot je že predstavljeno, so v omenjenih shemah opredeljeni tudi tokovi izvršitve kreditnih 

plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA. Ti tokovi so po posameznih shemah 

prikazani v nadaljevanju. 

3.2.1 Shema kreditnih plačil SEPA 

 

Kreditno plačilo SEPA (angl. SEPA Credit Transfer) je plačilni instrument za izvrševanje 

plačil, za katere plačilno navodilo odredi plačnik. Kreditna plačila kot plačilni instrument 

so bila dobro uveljavljena že pred SEPA. Tudi način njihove obdelave je bil vsaj v okviru 

medbančne obdelave dobro standardiziran. Shema kreditnih plačil SEPA pa je poleg 

standardizacije komunikacije med ponudniki plačilnih storitev in uporabniki plačilnih 

storitev (ISO 20022) standardizirala (vsaj delno) ravnanje v primeru napak. Pred 

uveljavitvijo sheme za kreditna plačila namreč postopki za vračila sredstev med ponudniki 

plačilnih storitev v primeru napak niso bili standardizirani, v okviru sheme za kreditna 

plačila SEPA pa sta, poleg plačilnih sporočil za kreditna plačila, standardizirani tudi 

plačilni sporočili za: 

 

Slika 6: Prikaz izvršitve kreditnega plačila SEPA
13
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- Vračilo sredstev med ponudniki plačilnih storitev (angl. Return). V primeru, da iz 

kakršnega koli razloga ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila ne more izvršiti 

naloga (npr. račun prejemnika plačila je zaprt), sredstva vrne ponudniku plačilnih 

storitev plačnika na standarden način (European Payments Council, 2015a, str. 28); 

                                                 
13 Na sliki 6 je naveden tudi »klirinško poravnalni mehanizem«. Ta pojem se v Pravilnikih shem kreditnih 

plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA uporablja za kakršenkoli dogovor ali mehanizem za medbančno 

obdelavo ali poravnavo. V praksi pa klirinško poravnalne mehanizme predstavljajo plačilni sistemi. 
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- Zahtevek za vračilo sredstev (angl. Recall). Shema kreditnih plačil SEPA je 

standardizirala tudi posredovanje reklamacij. V primeru naknadno ugotovljenih napak  

ponudnik plačilnih storitev plačnika posreduje reklamacijo ponudniku plačilnih storitev 

prejemnika plačila na standarden način. Na osnovi reklamacije lahko sledi vračilo 

sredstev ali pa (zopet v standardizirani obliki) negativen odgovor na reklamacijo 

(European Payments Council, 2015a, str. 25-27).    

3.2.2 Shemi direktnih obremenitev SEPA 

 

Direktna obremenitev SEPA je plačilni instrument, pri kateri plačilno transakcijo odredi 

prejemnik plačila na podlagi soglasja plačnika (praviloma dolžnika), obveznosti slednjega 

do prejemnika plačila pa se poravnajo z obremenitvijo njegovega računa. Direktne 

obremenitve SEPA se izvajajo v skladu z dvema shemama direktnih obremenitev, in sicer 

osnovno (Core) ter medpodjetniško (B2B).  

 

Shema Core naslavlja tako potrebe potrošnikov kot tudi poslovnih subjektov v vlogi 

plačnikov, izključno slednjim pa je namenjena shema B2B. Pogoj za izvedbo direktne 

obremenitve (po obeh shemah) je obstoj soglasja, ki ga plačnik posreduje prejemniku 

plačila. Soglasje se lahko nanaša bodisi na eno samo direktno obremenitev, bodisi na niz 

direktnih obremenitev. Po shemi B2B je ponudnik plačilnih storitev plačnika pred  

izvršitvijo direktne obremenitve, to je pred tem, ko obremeni račun plačnika, dolžan 

preveriti obstoj soglasja (European Payments Council, 2015, str. 22), po shemi Core (ni 

namreč nujno, da z informacijo o obstoju soglasja razpolaga) pa to ni potrebno.  Pri tem pa 

shema B2B ne opredeljuje (vsaj izrecno ne), da mora ponudnik plačilnih storitev plačnika 

njegov račun obremeniti – in s tem tudi preveriti obstoj soglasja – še pred izvršitvijo 

medbančne poravnave. 

 

Obe shemi nudita širok nabor varnostnih mehanizmov za zaščito uporabnikov plačilnih 

storitev. Po obeh shemah je možna zavrnitev direktne obremenitve s strani plačnika ali 

njegovega ponudnika plačilnih storitev pred njeno izvedbo, poleg tega pa shemi urejata 

možnost vračila po izvedbi direktne obremenitve. Vračilo iniciira ponudnik plačilnih 

storitev plačnika, in je v tem primeru upravičen do vračila sredstev s strani ponudnika 

plačilnih storitev prejemnika. Shemi se razlikujeta predvsem v pravicah plačnika ter v 

kritičnih rokih, povezanih z izvršitvijo plačila. Ena izmed razlik med obema shemama je 

tudi v času, ki ga ima plačnikov ponudnik plačilnih storitev na voljo, da iniciira vračilo, pri 

čemer ima po shemi B2B plačnikov ponudnik plačilnih storitev možnost to storiti še dva 

dni po izvedeni direktni obremenitvi, po shemi Core pa je ta rok še daljši (pet dni). Druga 

razlika je v pravicah plačnika. Po shemi Core lahko plačnik od svojega ponudnika plačilnih 

storitev naknadno zahteva povračilo sredstev. Po shemi B2B plačnik te pravice nima, je pa 

po tej shemi njegov ponudnik plačilnih storitev dolžan pred obremenitvijo računa plačnika 

preveriti obstoj in verodostojnost soglasja.  
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Slika 7: Prikaz izvršitve direktne obremenitve SEPA 
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PPS plačnika
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1. Plačnik prejemniku plačila posreduje soglasje (pri B2B shemi ga posreduje tudi svojemu

ponudniku plačilnih storitev).

2. Prejemnik plačila posreduje zahtevek za direktno obremenitev svojemu ponudniku plačilnih

storitev (PPS)

3. PPS ga posreduje v klirinško poravnalni mehanizem

4. Klirinško poravnalni mehanizem zahtevek za direktno obremenitev obdela in ga posreduje

PPS prejemnika plačila, hkrati po o obdelavi in poravnavi obvesti tudi PPS prejemnika plačila

5. PPS plačnika bremeni račun plačnika (pri B2Bshemi pred tem preveri obstoj soglasja), PPS

prejemnika plačila pa odobri račun prejemnika plačila
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Legenda: Aktivnosti, ki se zgodijo ob vsaki izvršitvi direktne obremenitve so prikazane s črno barvo, 

aktivnosti, ki pa se ne zgodijo nujno ob vsaki direktni obremenitvi, pa so prikazane z rdečo barvo. 

 

Obe shemi dajeta plačniku visoko stopnjo zaščite, kar je predvsem posledica namere v čim 

večji meri spodbuditi uporabo direktnih obremenitev pri plačnikih z vidika zaupanja v 

varnost plačilnega instrumenta. Glede na to, da shema Core naslavlja potrebe predvsem 

potrošnikov, nudi plačniku višjo stopnjo zaščite (v primerjavi s shemo B2B). Slednje 

izhaja iz določb Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu, ki v členu 63 (zadevne 

določbe navedene direktive so v Sloveniji implementirane v členu 131 ZPlaSS) 

opredeljuje, da lahko plačnik, ki je potrošnik, v osmih tednih po izvršitvi direktne 

obremenitve zahteva od svojega ponudnika plačilnih storitev povračilo sredstev. Ponudnik 

plačilnih storitev sicer tako zahtevo lahko zavrne, vendar jo mora utemeljiti. Poleg tega pa 

shema Core vsebuje še določbe, ki presegajo zahteve te direktive. Pravila sheme Core 

namreč opredeljujejo, da je plačnikov ponudnik plačilnih storitev plačniku dolžan povrniti 

sredstva iz naslova že izvršenih direktnih obremenitev SEPA, če le plačnik tako zahteva. 

Pri tem pa plačniku ni treba navesti razlogov za tako zahtevo. 

 

Čeprav shemi direktnih obremenitev SEPA nudita širok nabor varnostnih mehanizmov za 

zaščito uporabnikov plačilnih storitev, pa se pri izvrševanju direktnih obremenitev SEPA  

ponudniki plačilnih storitev (zlasti prejemnika plačila) izpostavljajo tveganjem. Ponudniki 

plačilnih storitev namreč odobrijo račun prejemnika na dan izvršitve direktne obremenitve 

SEPA, pri tem pa obstaja možnost, da bo plačnikov ponudnik plačilnih storitev od 

ponudnika plačilnih storitev prejemnika plačila naknadno zahteval vračilo sredstev (kar  
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lahko stori v primeru, da naknadno ugotovi razloge za neizvršitev direktne obremenitve), 

ki mu jih je, glede na določbe shem direktnih obremenitev SEPA, dolžan vrniti. V 

nadaljevanju plačilne verige je ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila upravičen do 

povračila sredstev s strani prejemnika plačila teh sredstev pa v primeru, da jih na računu 

prejemnika plačila več ni, od njega ne bo več mogel pridobiti. Eden od razlogov, zaradi 

katerih lahko plačnikov ponudnik plačilnih storitev naknadno zahteva vračilo sredstev, je 

tudi neobstoj soglasja. Preverjanje obstoja soglasja je v skladu s pravilnikom sheme B2B 

namreč dolžnost ponudnika plačilnih storitev plačnika. Prejemnik plačila mora sicer 

informacijo o obstoju soglasja (ne pa tudi soglasja samega) posredovati svojemu 

ponudniku plačilnih storitev, vendar ta nima možnosti preverjanja verodostojnosti te 

informacije. Shema direktnih obremenitev SEPA B2B namreč določa, da mora plačnik 

posredovati informacijo o soglasju »le« svojemu ponudniku plačilnih storitev. 

 

Opredeljena tveganja izhajajo predvsem iz: 

 

- tega, da ponudniki plačilnih storitev plačnika lahko preverijo obstoj soglasja še po 

izvršitvi medbančne poravnave in so v primeru neobstoja soglasja, da je bila 

medbančna poravnava že izvršena, upravičeni do povračila sredstev s strani ponudnika 

plačilnih storitev prejemnika plačila in    

- tega, da ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila ne razpolaga s plačnikovim 

soglasjem. 

 

Ta tveganja je sicer moč obvladovati v okviru odnosa med ponudnikom plačilnih storitev 

prejemnika plačila in prejemnikom plačila. Ponudniki plačilnih storitev bi se lahko 

zavarovali tako, da od prejemnika zahtevajo zavarovanje za čas, ko lahko prejmejo 

zahtevek za vračilo. To bi sicer bil način za obvladovanje tveganj, vendar pa bi to 

negativno prispevalo k uporabnosti plačilnega instrumenta.  

 

Celovitejše pa je tveganja moč obvladovati s spremembami, ki bi odpravile prej 

opredeljene razloge za nastajanje tveganj in sicer: 

 

- S spremembami sheme B2B na način, da tudi ponudniki plačilnih storitev nimajo 

pravice do naknadnega vračila sredstev (ponudnik plačilnih storitev plačnika v odnosu 

do ponudnika plačilnih storitev prejemnika plačila). Te pravice po shemi B2B 

uporabniki plačilnih storitev (kot plačniki v odnosu do svojega ponudnika plačilnih 

storitev plačnika) nimajo. Za ponudnike plačilnih storitev plačnika bi to pomenilo, da 

bi morali vse postopke preverjanja iz naslova izvedbe direktne obremenitve 

(preverjanje obsoja računa, veljavnosti soglasja, razpoložljivost sredstev …) izvesti 

pred tem, ko se v klirinško poravnalnem mehanizmu izvede medbančna poravnava, ter 

izvedbo direktnih bremenitev, za katere preverjanje ni uspešno, zavrniti že pred 

medbančno poravnavo. Ob takem načinu bi ponudniki plačilnih storitev prejemnikov 
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plačil lahko odobrili prejemnika plačila šele po tem, ko je bremenitev računa plačnika 

nepreklicna.  

- S spremembami sheme Core na način, da oba ponudnika plačilnih storitev (plačnika in 

prejemnika plačila) razpolagata s soglasjem, ki ga je plačnik dal prejemniku plačila. 

- Z vzpostavitvijo vseevropske podatkovne baze soglasij in imetnikov računov. Ob 

vzpostavitvi take podatkovne baze (ob predpostavki, da je vsak trenutek ažurna) bi 

lahko že ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila preveril obstoj računa in 

veljavnost soglasja (kar je sicer dolžnost ponudnika plačilnih storitev plačnika) in v 

primeru ugotovljenih neskladij (npr. neobstoj soglasja ali računa) že takoj zavrnil 

direktno obremenitev. 

 

Glede na opredeljena tveganja predlagam ponudnikom plačilnih storitev, da, bodisi 

spremenijo shemi direktnih obremenitev SEPA na način, da bodo razlogi za tveganja, ki 

njih izhajajo, odpravljeni, bodisi vzpostavijo učinkovit mehanizem za izmenjavo 

informacij o soglasjih. 

 

3.2.3 Okvir za SEPA skladne plačilne infrastrukture 

 

Glede na to, da imajo v skladu s shemami kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev 

SEPA pomembno vlogo tudi plačilni sistemi (oz. po terminologiji EPC mehanizmi za 

kliring in poravnavo; v nadaljevanju plačilne infrastrukture), je EPC pripravil Okvir za 

SEPA skladne plačilne infrastrukture (angl. PE-ACH/CSM Framework).  

 

V njem je EPC opredelil kriterije za SEPA skladne klirinško poravnalne mehanizme 

oziroma SEPA sklane klirinške hiše (angl. scheme compliant ACH) ter za PE-ACH
14

 
 

skladne klirinške hiše. Kriteriji za SEPA skladnost plačilnih infrastruktur bolj ali manj 

opredeljujejo le zahteve, da morajo SEPA skladne plačilne infrastrukture procesirati 

plačilne instrumente SEPA, pri tem morajo spoštovati časovne okvire izvršitve plačil, kot 

jih opredeljujejo sheme za kreditna plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA. Poleg 

tega morajo spoštovati principe transparentnosti pri zaračunavanju svojih storitev 

(European Payments Council, 2008, str. 12). Dodatne zahteve pa veljajo za PE-ACH 

skladne plačilne infrastrukture (European Payments Council, 2008, str. 14-16). Te so: 

 

- EPC v kontekstu SEPA, kot enega pomembnih elementov za uspeh SEPA, vidi 

vzpostavitev vsaj ene vseevropske plačilne infrastrukture. To izhaja predvsem iz 

zahtev, ki jih mora izpolniti posamezen ponudnik plačilnih storitev iz naslova 

zagotavljanja dosegljivosti. Posamezen ponudnik plačilnih storitev se mora namreč za 

to, da zagotovi dosegljivost računov pri sebi, vključiti v zadostno število plačilnih 

infrastruktur, in sicer tako, da preko teh vključitev zagotovi izmenjavo kreditnih plačil 

SEPA in direktnih obremenitev SEPA z vsemi drugim ponudniki plačilnih storitev, ki 

                                                 
14

 PE-ACH je kratica za Pan-European Automated Clearing House. 
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so pristopili k shemam SEPA. PE-ACH skladna infrastruktura pa je infrastruktura, ki 

zagotavlja polno dosegljivost. Zagotavljanje polne dosegljivosti pomeni, da je 

ponudnikom plačilnih storitev s tem, ko se vključijo v PE-ACH skladno plačilno 

infrastrukturo omogočeno, da lahko izmenjujejo kreditna plačila SEPA oziroma 

direktne obremenitve SEPA s katerimkoli drugim ponudnikom plačilnih storitev. PE-

ACH skladna infrastruktura lahko polno dosegljivost omogoči bodisi sama bodisi 

preko povezav z drugimi PE-ACH ali SEPA skladnimi plačilnimi infrastrukturami. 

- Poleg zahtev po zagotavljanju polne dosegljivosti in zahtev po procesiranju SEPA 

skladnih plačilnih instrumentov mora PE-ACH zagotoviti enostaven in odprt dostop do 

svojih storitev. V okviru pristopnih pogojev mora biti udeležba v PE-ACH skladni 

plačilni infrastrukturi omogočena vsem ponudnikom plačilnih storitev, pristopnikom k 

shemam SEPA.    

- Vsakemu uporabniku storitev PE-ACH skladne infrastrukture mora biti dana 

priložnost, da sodeluje v strukturah vladanja. V okviru pravil vladanja mora biti 

zagotovljeno, da so poleg lastnikov v proces odločanja, ki mora biti učinkovit in 

transparenten, vključeni tudi uporabniki storitev PE-ACH skladne infrastrukture. 

- Cenovna politika mora biti poštena, nediskriminatorna in transparentna. 

 

Čeprav je bila vloga EPC predvsem na srednji ravni projekta SEPA (vzpostavitev shem 

SEPA), je EPC z opredelitvijo kriterijev za SEPA skladnost oziroma PE-ACH skladnost 

plačilnih infrastruktur posegel tudi na spodnjo raven. Pri tem pa je treba upoštevati, da ni 

bilo predvideno, da bi k Okviru za SEPA skladne plačilne infrastrukture njihovi 

upravljavci dejansko pristopili. Zato gre Okvir za SEPA skladne plačilne infrastrukture 

razumeti bodisi kot politično stališče bodisi kot smernice za aktivnosti, ki jih morajo 

izvesti upravljavci plačilnih infrastruktur. Ustrezne plačilne infrastrukture, in v tem okviru 

obstoj vsaj ene PE-ACH skladne plačilne infrastrukture, so namreč pomembne za uspeh 

SEPA. Igrajo namreč ključno vlogo pri zagotavljanju dosegljivosti. 

3.3 Uveljavitev SEPA 

 

Po vzpostavitvi shem za kreditna plačila SEPA (28. januar 2008) in direktne obremenitve 

SEPA (1. november 2009) je bila za zaključek projekta SEPA potrebna »le« še njuna 

uveljavitev. Z namenom uveljavitve shem SEPA je ECB v marcu 2009 opredelila 

pričakovanja do posameznih deležnikov SEPA, in sicer ponudnikov plačilnih storitev in 

uporabnikov plačilnih storitev, predvsem podjetij in javnih oblasti
15

 (European Central 

Bank, 2009, str. 7-10), ki pa za nobenega od deležnikov SEPA niso pravno zavezujoča.   

 

Pričakovanja ECB v odnosu do ponudnikov plačilnih storitev so: 

 

                                                 
15

 ECB je opredelila tudi pričakovanja do trgovskih podjetij v zvezi s kartičnimi plačili, ki pa niso predmet 

obravnave v tem magistrskem delu.  
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- da pristopijo k shemam SEPA in čim prej zagotovijo svojo operativno sposobnost 

pošiljanja in prejemanja plačil SEPA, 

- da storitve, vezane na plačilne instrumente SEPA, ponujajo svojim komitentom. V tem 

okviru naj pri komunikaciji s komitenti, kjer je le mogoče, uporabljajo standard ISO 

20022, 

- da plačilne instrumente SEPA predstavijo kot atraktivne. Plačilni instrumenti SEPA naj 

predstavljajo privzeto opcijo tako za domača kot za čezmejna plačila. Storitve, ki jih 

ponujajo za obstoječe plačilne instrumente, naj ponudijo tudi za plačilne instrumente 

SEPA, 

- da poskušajo izboljšati plačilne instrumente SEPA z namenom boljšega izpolnjevanja 

zahtev in pričakovanj uporabnikov, 

- da aktivno informirajo svoje komitente o SEPA ter 

- da pri plačevanju svojih dobaviteljev in pri izplačilu plač uporabljajo plačilne 

instrumente SEPA.  

 

Pričakovanja ECB v odnosu do uporabnikov plačilnih storitev (podjetij in javnih oblasti) 

so: 

 

- da pri nakupu blaga ali storitev v zvezi s plačilnimi storitvami v kriterije izbora 

vključijo tudi reference na SEPA, 

- da uporabljajo ponudnika plačilnih storitev, ki ponuja plačilne instrumente SEPA, 

čeprav morda ta ni lociran v isti državi, 

- da v sodelovanju s svojim ponudnikom plačilnih storitev in dobaviteljem programske 

opreme zagotovijo tehnično sposobnost uporabe plačilnih instrumentov SEPA, 

- da izvedejo potrebne spremembe v zvezi s soglasji za direktne obremenitve
16

,  

- da realizirajo potencialne koristi iz naslova uporabe standarda ISO 20022 pri 

komunikaciji s svojim ponudnikom plačilnih storitev, 

- da planirajo za naslednje plansko obdobje potrebne investicije v zvezi z uporabo 

plačilnih instrumentov SEPA ter 

- da glede prejetih plačil ne opredeljujejo nobenih kriterijev glede lokacije računa 

plačnika.  

 

Naslednji korak je bil zakonodajni, in sicer sprejetje Uredbe (EU) št. 924/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (Ur. l. EU št. L 266/11; v nadaljevanju Uredba 

924/2009). V njej je, in sicer v členu 6, določeno, da morajo biti ponudniki plačilnih 

storitev, ki so dosegljivi v domačih shemah direktnih obremenitev, kadar nastopajo v vlogi 

ponudnika plačilnih storitev plačnika in je plačnih potrošnik, dosegljivi tudi za čezmejne 

                                                 
16

 Na področju direktnih obremenitev je v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, prišlo do sprememb v zvezi s 

soglasji, ki so pomenile večje spremembe na strani uporabnikov plačilnih storitev, tako prejemnikov plačil 

kot plačnikov. V Sloveniji je plačnik (pred uvedbo direktnih obremenitev SEPA) soglasje posredoval 

svojemu ponudniku plačilnih storitev, po uvedbi direktnih obremenitev SEPA pa plačnik soglasje posreduje 

prejemniku plačila.  
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direktne obremenitve. S to določbo je bila praktično uzakonjena ena od shem direktnih 

obremenitev SEPA (osnovna shema), saj je bila ta takrat (in je še danes) edina vseevropska 

shema direktnih obremenitev, kjer kot plačniki nastopajo potrošniki. Naraven način 

izpolnitve zahteve iz Uredbe 924/2009 je bil tako izvršitev direktne obremenitve v skladu z 

določbami Osnovne sheme direktnih obremenitev SEPA.  

 

Kljub močni podpori Evrosistema kot promotorja SEPA (v vlogi spodbujevalca razvoja) pa 

se SEPA v naslednjih letih ni dobro uveljavila. V januarju 2011 je  delež kreditnih plačil, 

izvršenih preko SEPA skladnih plačilnih infrastruktur v Evroobmočju (izmed vseh 

kreditnih plačil), znašal 14,7 %, delež direktnih obremenitev, izvršenih preko SEPA 

skladnih plačilnih infrastruktur (izmed vseh direktnih obremenitev) pa le zanemarljivih 

0,07 % (Waldhöfer, 2011, str. 9).  

 

Projekt SEPA se je tako znašel v prostem teku. Razlogov za to je bilo več (Anko & 

Vehovar Smole, 2011, str. 21-22). Eden je klasičen problem samoregulacije. Ključ za njen 

uspeh je učinkovito povezovanje in usklajevanje vseh deležnikov, kar v  projektu SEPA ni 

bil vedno primer. Drugi razlog je bil v tem, da je prehod na uporabo plačilnih instrumentov 

SEPA zahteval visoke začetne investicije, medtem ko so učinki vidni šele na daljši rok. 

Nenazadnje, eden od razlogov je bil tudi odpor deležnikov do investicij zaradi finančne 

krize. 

 

Zardi slabe stopnje migracije je bil zaskrbljen tudi zakonodajalec. Evropska komisija je v 

zvezi s SEPA v letu 2010 ugotovila (European Commission, 2010, str. 1-6), da projekt 

SEPA, če bo prepuščen samo-regulativi, ne bo uspešen, ter da je za uspeh projekta SEPA 

treba zakonsko določiti končni rok za izvedbo migracije na plačilne instrumente SEPA, 

poleg tega pa je treba uvesti še druge ukrepe iz naslova interoperobilnosti, dosegljivosti in 

nediskriminatornosti za vzpostavitev učinkovitega trga plačilnih storitev.  

 

Ti ukrepi so bil vzpostavljeni z Uredbo 260/2012. Ključni elementi Uredbe 260/2102 za 

uspeh projekta SEPA in vzpostavitev učinkovitega trga plačilnih storitev so naslednji: 

 

Glede interoperabilnosti: Ponudniki plačilnih storitev morajo pri izvrševanju kreditnih 

plačil in direktnih obremenitev uporabljati določbe shem, katerih pravila so enaka za 

domača in čezmejna plačila in jih uporablja večina ponudnikov plačilnih storitev. Pri 

izmenjavi plačilnih sporočil med ponudnikom in uporabnikom plačilnih storitev ali med 

dvema ponudnikoma plačilnih storitev se mora uporabljati podatkovni standard ISO 

20022. 

 

Glede dosegljivosti: Ponudniki plačilnih storitev, dosegljivi za domača kreditna plačila ali 

direktne obremenitve (za slednje le kadar nastopajo v vlogi ponudnika plačilnih storitev 

plačnika in je plačnih potrošnik), morajo biti dosegljivi tudi v skladu s pravili vseevropskih 

shem za kreditna plačila in direktne obremenitve. V praksi to pomeni, da mora posamezen 
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ponudnik plačilnih storitev (če sploh želi nuditi plačilne storitve) te nuditi tako za domača 

kot za čezmejna plačila.  

 

Glede nediskriminatornosti: Uporabniki plačilnih storitev (kadar nastopajo kot plačniki) 

ne smejo zahtevati, da je račun prejemnika plačila iz določene države, kadar nastopajo kot 

prejemniki plačila, pa ne smejo zahtevati, da je račun plačnika iz določene države. V praksi 

to pomeni, da npr. podjetje pri izplačilu plač od svojih uslužbencev ne sme zahtevati, da 

plačo prejemajo le na račun v določeni državi (npr. v tisti, ki je država podjetja). Drugi 

praktični primer je, da npr. podjetje, ki omogoča svojim strankam plačila računov z 

direktnimi obremenitvami, ne sme zahtevati od svojih strank, da plačujejo račune z računa 

v točno določeni državi. 

  

Uredba 260/2012 je z določbami glede interoperobilnosti in dosegljivosti dejansko 

uzakonila sheme kreditnih plačil in direktnih obremenitev SEPA, saj so to edine sheme, ki 

zadoščajo kriterijem iz Uredbe 260/2012. Z opredelitvijo roka za uveljavitev določb glede 

interoperobilnosti in dosegljivosti je bil dejansko določen rok za zaključek migracije na 

plačilne instrumente SEPA. Ta rok je bil prvotno 1. februar 2014, kasneje pa je bil v letu 

2014 z Uredbo (EU) št. 248/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 

o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne 

bremenitve po vsej Uniji (Ur. l. EU št. L 84/1) prestavljen na 1. avgust 2014.  

3.3.1 Učinki SEPA  

 

Projekt SEPA, čeprav voden s strani bančne industrije, je vseskozi užival močno podporo 

zakonodajalca. Enega od ključnih mejnikov projekta SEPA tako predstavlja Uredba 

260/2012. Ta predvsem opredeljuje zahteve, ki jih morajo za vzpostavitev SEPA 

izpolnjevati ponudniki plačilnih storitev. To so predvsem zahteve po dosegljivosti in 

interoperabilnosti, ki so  po mnenju Evropske komisije predpogoj za konkurenco.  

 

Z uveljavitvijo SEPA (oziroma določb Uredbe 260/2012) se v Evroobmočju vzpostavlja 

učinkovit trg plačilnih storitev. Vsi ponudniki plačilnih storitev zagotavljajo plačilno 

storitev v skladu z istimi osnovnimi pogoji. Zaradi določb shem kreditnih plačil SEPA in 

direktnih obremenitev SEPA o dosegljivosti je (tehnično) s katerega koli računa možno 

izvesti plačilo na katerikoli račun. Zaradi določb Uredbe 260/2012 o nediskriminatornosti 

mora biti to tudi omogočeno. Zaradi določb shem kreditnih plačil SEPA in direktnih 

obremenitev SEPA o interoperobilnosti vsi ponudniki plačilnih storitev pri nudenju teh 

storitev uporabljajo iste tehnične standarde.  

 

Uporabnikom plačilnih storitev (zlasti tistim, ki uporabljajo plačilne storitve v več državah, 

npr. multinacionalkam) je tako omogočeno, da izvajanje plačilnih operacij bodisi v celoti 

centralizirajo (vse plačilne operacije izvajajo preko enega računa) bodisi jih konsolidirajo 

tako, da jih sicer izvajajo preko več računov, a z uporabo istih postopkov in tehnoloških 

rešitev. Vzpostavitev okolja, v okviru katerega bodo uporabniki plačilnih storitev vse 
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plačilne operacije lahko izvajali preko enega računa in z uporabo enotnega nabora plačilnih 

instrumentov, je kot enega ključnih ciljev SEPA opredelila ECB že v zgodnji fazi tega 

projekta (European Central Bank, 2004b, str. 3). Glede na to, da morajo vsi ponudniki 

plačilnih storitev nuditi te z uporabo istih tehničnih standardov, »tehnična sposobnost« 

uporabnika plačilnih storitev ni več kriterij za izbiro ponudnika plačilnih storitev. Z 

drugimi besedami, za zamenjavo ponudnika plačilnih storitev na strani uporabnikov 

plačilnih storitev ne bi smele biti potrebne nobene spremembe v tehnologiji, ki podira 

proces plačevanja. 

 

Z uveljavitvijo SEPA se je v evroobmočju tako vzpostavil trg plačilnih storitev, v okviru 

katerega imajo uporabniki plačilnih storitev zelo široko možnost izbire svojega ponudnika 

plačilnih storitev, ki ga lahko izberejo izključno na podlagi kakovosti in cene storitev.  

4 KONSOLIDACIJA PLAČILNIH SISTEMOV ZA PLAČILA MALIH 

VREDNOSTI
17

 

 

Poleg trga plačilnih storitev, na katerem nastopajo ponudniki in uporabniki plačilnih 

storitev, obstaja še en trg, to je trg plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti. 

Uporabniki teh storitev so ponudniki plačilnih storitev, torej (večinoma) banke. Plačilne 

sisteme za plačila malih vrednosti upravljajo tudi komercialni subjekti, zato na eni strani 

sodelujejo med seboj, na drugi pa tekmujejo. Tudi na ta trg posega Uredba 260/2012. 

Vendar pa je vprašanje, ali se je na tem trgu že uveljavilo tako okolje kot na trgu plačilnih 

storitev. Konkretno, ali tudi na tem trgu vsi ponudniki storitev plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednoti ponujajo storitve, v okviru katerih
18

: 

 

- vsi omogočajo uporabnikom svojih storitev (torej ponudnikom plačilnih storitev), da 

preko njih dosežejo kateregakoli drugega ponudnika plačilnih storitev, 

- ni razlik med izvrševanjem domačih in čezmejnih plačil in 

- imajo uporabniki storitev plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti možnost izbire. 

 

Take možnosti izbire bodo obstajale, če vsi upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih 

vrednosti uporabljajo iste tehnične standarde ter, če lahko ponudniki plačilnih storitev z 

vključitvijo v en plačilni sistem za plačila malih vrednosti izpolnijo zahtevo po 

dosegljivosti. Slednje lahko plačilni sistemi za plačila malih vrednosti omogočijo tudi z 

medsebojnim povezovanjem. Problematika (ne)obstoja takega okolja je obravnavana v 

nadaljevanju tega poglavja.  

                                                 
17

 Vsebina tega poglavja in ugotovitve v njem so bile delno predstavljane v članku Črnugelj, A. (2015), Links 

between Retail Payment Systems in EU – Call for standardization, ki je bil v reviji Journal of Payments 

Strategy & Systems Volume 8 Number 4. objavljen februarja 2015.     
18

 Z vzpostavitvijo takega okolja bi bili doseženi enaki učinki, kot so na trgu plačilnih storitev. Vzpostavitev 

takega okolja je z vidika tega magistrskega dela obravnavana kot cilj, s katerim bi bila tudi na področju 

plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti zagotovljena ustrezna stopnja konsolidacije tega področja. 
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4.1 Pričakovanja trga v zvezi s plačilnimi sistemi za plačila malih 

vrednosti 

 

V okviru projekta SEPA ni bila izvedena neka široka (v okviru celotnega evroobmočja) 

razprava o zahtevah uporabnikov plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti do njihovih 

upravljavcev. Bančni segment je bil predvsem osredotočen na to, da razvije ustrezne 

sheme, ki opredeljujejo odnos med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev, za 

uveljavitev katerih je bil celo potreben poseg regulatorja
19

. Tudi mnenje EPC je bilo, da se 

morajo plačilni sistemi za plačila malih vrednosti najprej osredotočiti na to, da bodo sploh 

omogočali kliring in poravnavo SEPA skladnih plačilnih instrumentov, kasneje pa na 

optimizacijo storitev  (European Payments Council, 2008, str. 9). 

 

Nekih jasnih zahtev do upravljavcev plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti trg ni 

izrazil, zato v nadaljevanju ta pričakovanja opredeljujem kot vzporednice osnovnim 

zahtevam, izraženim v okviru vzpostavitve plačilnega sistema TARGET2. Ena od zahtev 

je bila, da je bankam omogočeno, da domača in čezmejna plačila izvršujejo na enak način. 

Banke kot ponudniki plačilnih storitev to omogočajo svojim uporabnikom, zato je prva 

(logična) zahteva bančnega segmenta do plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti ta, 

da v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti kliring in poravnava čezmejnih plačil 

potekata na povsem enak način kot za domača plačila. Druga od zahtev, izraženih v okviru 

vzpostavitve plačilnega sistema TARGET2, je bila, da lahko centralizirajo TARGET2 

operacije. Enako kot pri prvi zahtevi, v okolju SEPA banke kot ponudniki plačilnih storitev 

to omogočajo svojim uporabnikom. Druga (logična) zahteva bančnega segmenta do 

plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti torej je, da je bankam omogočeno, da 

centralizirajo plačilne operacije. Plačilni sistemi za plačila malih vrednosti pa to lahko 

omogočijo, če banka kot ponudnik plačilnih storitev z vključitvijo v en plačilni sistem 

lahko doseže kateregakoli drugega ponudnika plačilnih storitev iz območja SEPA.    

 

Pričakovanja trga je moč obravnavati na konkretnem primeru, in sicer na primeru 

Slovenije. V Sloveniji so se v obdobju pred SEPA domača kreditna plačila malih vrednosti  

izvrševala preko plačilnega sistema Žiro kliring, ki ga je upravljala Banka Slovenije. Ta je 

kot njegov upravljavec omogočala enostaven dostop do tega plačilnega sistema za vse 

slovenske banke in hranilnice. V tem plačilnem sistemu so bili uveljavljeni mednarodno 

prepoznani standardi (SWIFT FIN). Plačilni sistem Žiro kliring je deloval tako, da so bili 

plačilni nalogi v njem izvršeni najkasneje v treh urah. Za čezmejna kreditna plačila je 

Banka Slovenije omogočala slovenskim bankam in hranilnicam posredno udeležbo v 

plačilnem sistemu STEP2 XCT v upravljanju EBA Clearing. Preko tega plačilnega sistema 

je bilo moč doseči kateregakoli drugega ponudnika plačilnih storitev iz Evroobmočja. 

 

                                                 
19

 Glejte podpoglavje 3.3. 
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Zaradi predvidene uporabe drugačnih standardov, kot so bili v obdobju pred SEPA 

uporabljeni v Sloveniji, je Banka Slovenije opredelila vidike potrebnih sprememb v 

infrastrukturi v Sloveniji in o tem izvedla posvetovanja s slovenskimi ponudniki plačilnih 

storitev. Glede lastnosti infrastrukture je Banka Slovenije predvidela združitev plačilnega 

sistema za domača plačila z infrastrukturo za čezmejna plačila, in sicer na način, da se 

udeležencem omogoči enoten kanal za posredovanje tako domačih kot čezmejnih plačil 

(Banka Slovenije, 2007, str. 7). Kot eno od možnosti za vzpostavitev infrastrukture pa je 

Banka Slovenije predvidela, da infrastrukturo v okviru klirinške hiše vzpostavijo slovenske 

banke in hranilnice (Banka Slovenije, 2007, str. 10-11).     

 

V letu 2007 so na osnovi prej omenjene iniciative Banke Slovenije med slovenskimi 

ponudniki plačilnih storitev in ob sodelovanju Banke Slovenije potekale razprave o tem, 

preko katere infrastrukture bodo slovenski ponudniki plačilnih storitev izvrševali kreditna 

plačila in direktne obremenitve SEPA. Kot rezultat teh razprav so slovenski ponudniki 

plačilnih storitev glede infrastruktur za izvrševanje kreditnih plačil in direktnih 

obremenitev SEPA izrazili tri zahteve, in sicer: 

 

- da se tudi v okolju SEPA ohranijo lastnosti infrastrukture, ki je bila vzpostavljena v 

Sloveniji v obdobju pred SEPA,  

- da imajo vpliv na lastnosti infrastrukture z namenom, da lahko aktivno sodelujejo pri 

nadaljnjem razvoju infrastrukture za izvrševanje plačil malih vrednosti tako, da bodo 

njihove zahteve, ki izhajajo iz nacionalnih specifik, v tej infrastrukturi tudi ustrezno 

implementirane in 

- da se v okviru novega SEPA skladnega plačilnega sistema za plačila malih vrednosti 

zagotovi izvrševanje tako domačih kot čezmejnih plačil.  

 

Iz teh zahtev izhaja, da so izrazili jasno zahtevo po tem, da se jim omogoči centralizacija 

izvajanja plačilnih operacij.  

 

Glede prve in še posebej druge zahteve so slovenski ponudniki plačilnih storitev, čeprav so 

za to, da jim nudijo storitve plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, zaprosili tudi 

ponudnike teh storitev iz tujine, kot najprimernejši način za realizacijo teh zahtev so 

podprli vzpostavitev plačilne infrastrukture v Sloveniji, in sicer v okviru subjekta (lahko 

tudi novoustanovljenega), ki je (oziroma bi bil) v njihovi lasti. Tako je bila infrastruktura 

za izvrševanje plačil malih vrednosti, poimenovana SIMP
20

, upoštevajoč zahteve 

slovenskih ponudnikov plačilnih storitev, postopoma v letih med 2009 in 2011, 

vzpostavljena v okolju Bankarta. Ta infrastruktura obsega plačilni sistem SIMP-PS za 

izvrševanje domačih kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA, sistem SEPA 

EKP za izvrševanje čezmejnih kreditnih plačil SEPA ter sistema SEPA EDD Core in 

                                                 
20

 SIMP je okrajšava za SEPA infrastruktura za mala plačila. 
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SEPA EDD B2B za izvrševanje čezmejnih direktnih obremenitev SEPA (Plačilni sistemi v 

Sloveniji, b.l.). 

 

V skladu s tretjo zahtevo slovenskih ponudnikov plačilnih storitev je bilo treba vzpostaviti 

povezavo z vsaj enim plačilnim sistemom za plačila malih vrednosti v evroobmočju. Cilj je 

bil, da se pri izbiri tega plačilnega sistema upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:  

 

- stroški povezave, 

- hitrost izvrševanja plačil v ciljnem plačilnem sistemu in 

- omogočanje izpolnitve zahteve po dosegljivosti.  

 

Ključen je bil zadnji. Na njegovi osnovi je bila sprejeta odločitev, da se infrastruktura 

SIMP poveže s plačilnim sistemom STEP2-T, saj z vzpostavitvijo katerekoli druge 

povezave ni bilo mogoče in še vedno ni mogoče izpolniti zahteve po dosegljivosti.  

4.2 Povezovanje plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti 

 

V skladu z opredelitvami EPC je vzpostavitev vseevropskega mehanizma za kliring in 

poravnavo kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA kot mehanizma za 

zagotavljanje dosegljivosti ključna za uspeh projekta SEPA. Pri tem pa se ta mehanizem 

lahko vzpostavi tudi s povezovanjem med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti 

(European Payments Council, 2008, str. 13). Cilj povezovanja plačilnih sistemov je, da je 

omogočeno izvrševanje plačil, kjer sta ponudnika plačilnih storitev plačnika oziroma 

prejemnika plačila udeleženca različnih plačilnih sistemov. Na trgu sta se pojavila dva 

različna standarda povezovanja med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti, in sicer 

neposredno povezovanje in posredno povezovanje.  

4.2.1 Neposredno povezovanje  

 

Ta standard je opredelilo Evropsko združenje avtomatiziranih klirinških hiš (angl. 

European Automated Clearing House Association; v nadaljevanju EACHA). Vanj so 

vključeni skoraj vsi upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti v Evropi, in 

sicer zasebni subjekti in centralne banke. Edini izjemi sta EBA Clearing (upravljavec 

vseevropskega plačilnega sistema STEP2-T) in Bankart. V okviru neposrednega 

povezovanja poteka izmenjava plačil med udeleženci različnih plačilnih sistemov 

neposredno med upravljavci povezanih plačilnih sistemov, poravnava terjatev in 

obveznosti pa preko računov v TARGET2, ki jih v ta namen odprejo upravljavci plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti ali centralne banke v njihovem imenu (European 

Automated Clearing House Association, 2012, str. 11-12). V okviru neposrednega 

povezovanja gre za vzpostavitev poslovnih (tudi pogodbenih) odnosov med dvema 

upravljavcema plačilnih sistemov, ne pa tudi za (vsaj neposredno ne) med udeleženci teh 

plačilnih sistemov. 
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V okviru standarda neposrednega povezovanja so, poleg opredelitve tehničnih standardov, 

ki temeljijo na standardih, uporabljenih v shemah kreditnih plačil SEPA in direktnih 

obremenitev SEPA, opredeljeni tudi poslovni standardi. V okviru poslovnih standardov so 

opredeljeni principi toka denarnih sredstev (kritja) za naloge, izmenjane med izvornim 

(plačilnim sistem, katerega udeleženec je ponudnik plačilnih storitev plačnika) in ciljnim  

plačilnim sistemom (katerega udeleženec je ponudnik plačilnih storitev prejemnika 

plačila). Tako izmenjava nalogov (informativni tok) kot poravnava denarnih obveznosti 

med ponudnikoma plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila potekata preko 

posrednikov, ki sta v tem primeru dva med seboj povezana plačilna sistema. Pri tem poteka 

finančni tok tako, da najprej upravljavec izvornega plačilnega sistema upravljavcu ciljnega 

plačilnega sistema zagotovi denarna sredstva, šele nato lahko upravljavec ciljnega 

plačilnega sistema posreduje naloge ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila 

(European Automated Clearing House Association, 2012, str. 9-10). Tok izmenjave 

plačilnih nalogov in tok denarnih sredstev za kreditna plačila, kjer sta ponudnika plačilnih 

storitev plačnika in prejemnika plačila udeleženca dveh različnih, a neposredno povezanih 

plačilnih sistemov, je prikazan na Sliki 8. V okviru združenja EACHA je bil razvit tudi 

standard povezovanja plačilnih sistemov za direktne obremenitve SEPA, vendar v praksi 

povezav med plačilnimi sistemi v skladu s tem standardom (še) ni. 

 

Slika 8: Prikaz izvršitve kreditnega plačila med dvema neposredno povezanima plačilnima 

sistemoma 

 

PPS 

plačnika

PPS 

prejemnika

PS 1 PS 2

1

2

4

6

5

PPS 

plačnika

1

2

3

5

6

1. PPS plačnika posreduje nalog v plačilni sistem (PS1) v katerem je udeleženec

2. PPS plačnika denarna sredstva za kritje nalogov nakaže v dobro računa PS1

3. PS 1 prejeta denarna sredstva posreduje PS 2* 

4. PS 1 naloge, prejete od PPS plačnika posreduje PS 2*

5. PS 2 odobri račun PPS prejemnika plačila 

6. PS 2 naloge posreduje PPS prejemnika plačila

* V praksi se koraka 3 in 4 lahko zgodita tudi v obratnem vrstnem redu

PPS 

prejemnika

 
Legenda: S črnimi puščicami so prikazani tokovi izmenjave plačilnih sporočil, z rdečimi puščicami pa je 

prikazan tok prenosa sredstev.  

 

Vir: European Automated Clearing House Association, EACHA Interoperability Framework, Version 6.0., 

2012, str. 9. 
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Z vzpostavitvijo standarda za neposredno povezovanje med plačilnimi sistemi za plačila 

malih vrednosti se vzpostavlja okolje, v okviru katerega vsi upravljavci med seboj 

povezanih plačilnih sistemov zagotavljajo svojim udeležencem enak nivo dosegljivosti. 

Ponudniki plačilnih storitev lahko namreč z vključitvijo v katerikoli plačilni sistem za 

plačila malih vrednosti dosežejo kateregakoli drugega ponudnika plačilnih storitev, 

udeleženca kateregakoli povezanega plačilnega sistema za plačila malih vrednosti, in sicer 

brez vzpostavitve kakršnih koli odnosov (udeležbe, registracije) do ciljnega plačilnega 

sistema, pri tem pa si za potrebe procesiranja med seboj povezani plačilni sistemi v skladu 

s standardom neposrednega povezovanja izmenjujejo informacije o ponudnikih plačilnih 

storitev, udeležencih posameznega plačilnega sistema (European Automated Clearing 

House Association, 2012, str. 10-11). S povezovanjem torej med seboj sodelujejo. Za 

ponudnike plačilni storitev (kot uporabnike storitev plačilnih sistemov) to pomeni, da jim 

vsi (med seboj povezani plačilni sistemi) zagotavljajo isti nivo osnovne storitve. Poleg tega 

vsi plačilni sistemi uporabljajo iste tehnične standarde (opredeljene v shemah SEPA). 

Plačilni sistemi za plačila malih vrednosti tako med seboj tekmujejo na osnovi kakovosti in 

cene storitev.  

 

Vendar pa je težava standarda neposrednega povezovanja v tem, da na trgu ni dobro 

sprejet. Dogovorjen je namreč le med člani EACHA, zato ga upravljavci plačilnih sistemov 

za plačila malih vrednosti, ki niso člani EACHA, ne spoštujejo. Tudi znotraj EACHA se ta 

način ni v celoti uveljavil, saj še vedno obstajajo plačilni sistemi za plačila malih vrednosti, 

katerih upravljavci so člani EACHA, a preko tega standarda niso povezani z nobenim 

drugim plačilnim sistemom za plačila malih vrednosti. Razlog za to pa ni nujno v 

neprimernosti standarda neposrednega povezovanja samega, ampak je predvsem v tem, da 

je preko povezav, ki obstajajo, moč doseči le omejen obseg ponudnikov plačilnih storitev. 

Kar se tiče plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti iz Evroobmočja, namreč obstajajo 

neposredne povezave »le« med takimi plačilnimi sistemi iz Avstrije, Grčije, Italije, 

Nemčije, Nizozemske, in Španije. 

4.2.2 Posredno povezovanje  

 

Standard posrednega povezovanja narekuje EBA Clearing
21

. Ta upravlja plačilni sistem 

STEP2-T
22

, ki je vseevropski sistem za izvrševanje kreditnih plačil SEPA in direktnih 

obremenitev SEPA. Znotraj plačilnega sistema STEP2-T delujejo tri storitve, in sicer 

STEP2 SCT za izvrševanje kreditnih plačil SEPA, STEP2 SDD Core za izvrševanje 

direktnih obremenitev SEPA po osnovni shemi in STEP2 SDD B2B za izvrševanje 

direktnih obremenitev SEPA po medpodjetniški shemi. Plačilni sistemi STEP2 so bili 

vzpostavljeni istočasno z vzpostavitvijo shem za kreditna plačila SEPA in direktne 

                                                 
21

 EBA Clearing je družba, ustanovljena v okviru Evropskega združenja bank (EBA – European Banking 

Association), in je v 100 % lasti velikih evropskih bank. 
22

 Čeprav gre pravno formalno za en plačilni sistem, ima vsaka storitev lastnosti samostojnega plačilnega 

sistema, zato so v nadaljevanju tega magistrskega dela te storitve obravnavane kot samostojni plačilni 

sistemi.  
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obremenitve SEPA (28. januarja 2008 oziroma 1. novembra 2009) in so od vsega začetka, 

poleg izvrševanja domačih plačil, omogočali tudi izvrševanje čezmejnih plačil. Plačilni 

sistemi STEP2 omogočajo svojim udeležencem, da izključno v vključitvijo v zadevni 

plačilni sistem STEP2 izpolnijo zahtevo po dosegljivosti, saj je preko plačilnih sistemov 

STEP2 moč doseči več kot 5.900 ponudnikov plačilnih storitev v EU. Nekateri ponudniki 

plačilnih storitev (npr. velike nemške banke, večina belgijskih in finskih bank) plačilne 

sistema STEP2 uporabljajo tudi za izvrševanje domačih plačil, zato so plačilni sistemi 

STEP2 pomembni tudi z vidika obsega in vrednosti transakcij, izvršenih v teh plačilnih 

sistemih. V prvih 10 mesecih leta 2015 je bilo v plačilnih sistemih STEP2 SCT in STEP2 

SDD Core dnevno (v povprečju) izvršenih 15,5 mio. kreditnih plačil SEPA v skupni 

vrednosti 40,12 mrd. EUR (Statistical data on STEP2 SCT, b.l.) in 20,2 mio. direktnih 

obremenitev SEPA v skupni vrednosti 4,37 mrd. EUR (Statistical data on STEP2 SDD 

Core, b.l.).    

  

Razlog za medsebojno povezovanje plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti je 

predvsem v omogočanju zagotavljanja dosegljivosti. Plačilni sistemi STEP2 pa so prav 

zaradi svoje dimenzije (glede na število udeležencev) atraktivni za povezovanje z njimi. 

Ker je v plačilnih sistemih STEP2 udeležba omogočena le kreditnim institucijam in 

centralnim bankam (EBA Clearing, 2014a, str. 17), ne pa tudi klirinškim hišam (kot 

upravljavcem plačilnih sistemov), in ker morajo biti vsi udeleženci, bodisi neposredni 

bodisi posredni, v plačilnih sistemih STEP2 registrirani (EBA Clearing, 2014a, str. 20), je 

trg razvil drug standard povezovanja, to je posredno povezovanje. V okviru tega sta dva 

plačila sistema povezana preko posrednika, ki je glede na svoj status primeren za udeležbo 

v obeh plačilnih sistemih. Tak status imajo kreditne institucije in centralne banke.  

 

Slika 9: Prikaz izvršitve kreditnega plačila ali direktne obremenitve med dvema posredno 

povezanima plačilnima sistemoma 
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1. PPS plačnika posreduje naloge v plačilni sistem (PS1) v katerem je udeleženec

2. PS 1 prejete naloge posreduje posredniški banki  

3. PPS plačnika denarna sredstva za kritje nalogov nakaže posredniški banki (ta 

korak se lahko – predmet bilateralnih dogovorov – zgodi tudi kasneje. 

4. Posredniška banka naloge prejete od PS1 posreduje v PS 2

5. Posredniška banka poravna svoje obveznosti do PS 2

6. PS 2 odobri račun PPS prejemnika plačila 

7. PS 2 naloge posreduje PPS prejemnika plačila

 
Legenda: S črnimi puščicami so prikazani tokovi izmenjave plačilnih sporočil, z rdečimi puščicami pa je 

prikazan tok prenosa sredstev. 
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Kot prikazuje Slika 10 se je standard posrednega povezovanja  v praksi bolj uveljavil kot 

standard neposrednega povezovanja. V skladu s standardom neposrednega povezovanja so 

namreč povezani plačilni sistemi iz Avstrije, Grčije Italije, Nemčije, Nizozemske in 

Španije, pri čemer ima le Euqens
23

 vzpostavljene povezave z vsemi drugimi plačilnimi 

sistemi za plačila malih vrednosti, ki podpirajo standard neposrednega povezovanja. Zato 

Equens ni smiselno obravnavati kot nacionalno klirinško hišo, temveč kot vseevropsko. 

Vsi plačilni sistemi za plačila malih vrednosti, povezani v skladu s standardi neposrednega 

povezovanja, so povezani tudi s plačilnimi sistemi STEP2. Poleg tega so v skladu s 

standardi posrednega povezovanja s plačilnimi sistemi STEP2 povezani tudi drugi plačilni 

sistemi za plačila malih vrednosti. Pri tem so ureditve po posameznih državah 

evroobmočja zelo različne. V nekaterih državah (npr. Nizozemska, Portugalska, Slovenija) 

posredniške banke plačilnim sistemom za plačila malih vrednosti zagotavljajo povezavo do 

plačilnih sistemov STEP2, v drugih (npr. Avstrija, Nemčija, Slovaška) pa posredniške 

banke drugim ponudnikom plačilnih storitev zagotavljajo celotno infrastrukturo za 

vključitev v plačilne sisteme STEP2 ter tako opravljajo tudi funkcije, ki jih sicer opravljajo 

upravljavci plačilnih sistemov.    

 

Slika 10: Prikaz aktualnih povezav med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti 

 

 

Legenda: Na sliki so z rumenimi puščicami opredeljene povezave v skladu s standardi neposrednega 

povezovanja, z modrimi pa povezave v skladu s standardi posrednega povezovanja.  

 

Vprašanje je, ali posredne povezave – na način, kot so uveljavljene v praksi – sploh gre 

razumeti kot povezave. V okviru posrednih povezav danes ni nobenega poslovnega ali 

pravnega odnosa med dvema plačilnima sistemoma, ampak je v odnosu do ciljnega  
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 Equens je nizozemska klirinška hiša in upravlja plačilna sistema Equens' SEPA Credit Transfer Service in 

Equens' SEPA Direct Debit Service.  
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plačilnega sistema vzpostavljen le odnos med upravljavcem tega plačilnega sistema in 

posredniško banko. 

 

Čeprav Evrosistem obravnava posredno povezavo kot povezavo med dvema plačilnima 

sistemoma (European Central Bank, 2012, str. 2), gre pri posrednih povezavah bolj kot za 

standard povezovanja za omogočanje posredne udeležbe v ciljnem plačilnem sistemu s 

strani neposrednega udeleženca (posredniške banke). Pri tem pa vlogo izvornega 

plačilnega sistema kot subjekta, ki posredniški banki nudi tehnične storitve za omogočanje 

posredne udeležbe v ciljnem plačilnem sistemu za udeležence svojega plačilnega sistema, 

zagotavlja upravljavec izvornega plačilnega sistema.  

4.2.3 Primer Slovenije  

 

V skladu z zahtevami slovenskih ponudnikov plačilnih storitev je bila vzpostavljena 

povezava med infrastrukturo SIMP in plačilnimi sistemi STEP2
24

. Glede na to, da EBA 

Clearing kot upravljavec plačilnih sistemov STEP2 ne dopušča povezovanja glede na 

standard neposrednega povezovanja, je bila povezava vzpostavljena preko posrednika. 

Vlogo posrednika zagotavlja Banka Slovenije. V tej vlogi je Banka Slovenije neposredni 

udeleženec plačilnih sistemov STEP2, skrbi za posredovanje in prejem plačilnih nalogov 

v/iz plačilnih sistemov STEP2 ter poravnavo poslanih/prejetih plačilnih nalogov v/iz 

plačilnih sistemov STEP2. Razloga za to, da povezavo zagotavlja centralna banka in ne 

poslovna banka, sta predvsem dva:  

 

- Prvi je v nevtralnosti centralne banke. V primeru namreč, če bi povezavo zagotavljala 

ena od poslovnih bank, to je udeležencev SIMP, bi ta lahko imela prevladujoč položaj. 

- Drugi je v varnosti povezave, predvsem v smislu zagotovljenosti sredstev za poravnavo 

obveznosti do plačilnih sistemov STEP2. 

 

Povezava med sistemi v okviru infrastrukture SIMP in plačilnimi sistemi STEP2 je bila za 

segment kreditnih plačil SEPA vzpostavljena v februarju 2009, za segment direktnih 

obremenitev SEPA pa v novembru 2010. Obe povezavi delujeta tako, da slovenski 

ponudniki plačilnih storitev posredujejo čezmejna plačila v plačilne sisteme STEP2  preko 

dveh zaporednih posrednikov. Prvi je infrastruktura SIMP, drugi pa Banka Slovenije. 

Zlasti v segmentu kreditnih plačil SEPA ni mogoče v celoti ločiti procesnih aktivnosti med 

Bankartom in Banko Slovenije. Tako prihaja do podvajanja procesnih aktivnosti, kar 

negativno vpliva na stroškovno učinkovitost, poleg tega pa tudi na hitrost izvrševanja 

plačil. Tako udeleženci SIMP ne morejo v celoti izkoristiti mehanizmov (več poravnalnih 

ciklov dnevno), ki so v plačilnem sistemu STEP2 SCT na voljo z namenom čim hitrejšega 

izvrševanja plačil.  
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Poravnava terjatev in obveznosti udeležencev SIMP do plačilnih sistemov STEP2 poteka 

preko Banke Slovenije. Glede na način poravnave terjatev in obveznosti v plačilnih 

sistemih STEP2 prevzema Banka Slovenije v odnosu do plačilnih sistemov STEP2  

obveznosti iz naslova poravnave za plačilne naloge, s strani udeležencev SIMP 

posredovane v plačilne sisteme STEP2 ali prejete iz njih. V tem okviru Banka Slovenije 

zagotavlja ustrezna denarna sredstva, ki se porabijo v procesu poravnave do plačilnih 

sistemov STEP2. Pri tem pa Banka Slovenije ne zagotavlja lastnih sredstev, ampak 

upravlja z mehanizmi, v okviru katerih sredstva za poravnavo obveznosti Banke Slovenije 

do plačilnih sistemov STEP2 zagotavljajo udeleženci SIMP. Pri tem tako Banka Slovenije 

kot Bankart izvajata nadzor nad ustrezno višino teh sredstev (npr. v segmentu kreditnih 

plačil SEPA skupni znesek v plačilni sistem STEP2 SCT posredovanih plačil posameznega 

udeleženca ne sme presegati vrednosti zagotovljenih sredstev), zato procesnih aktivnosti 

med Banko Slovenije in Bankartom ni moč v celoti ločiti.    

 

Proces poravnave terjatev in obveznosti Banke Slovenije do plačilnih sistemov STEP2 

poteka na način, da preko mehanizmov, s katerimi upravlja Banka Slovenije, ustrezna 

sredstva zagotavljajo udeleženci SIMP. Banka Slovenije je torej »le« posrednik pri 

izvajanju poravnave, ustrezna sredstva pa zagotavljajo udeleženci SIMP. Razlog za to, da z 

mehanizmi za zagotavljanje ustreznih sredstev upravlja Banka Slovenije in ne Bankart kot 

upravljavec SIMP, je predvsem v tem, da je v odnosu do plačilnih sistemov STEP2 za 

zagotavljanje ustreznih sredstev za poravnavo odgovorna Banka Slovenije. Z operativnega 

vidika pa so ti mehanizmi prenosljivi v okolje Bankarta.  

 

Povezava med SIMP in plačilnimi sistemi STEP2 je tako vzpostavljena na način, da v 

veliki meri omogoča udeležencem SIMP, da izpolnijo zahtevo po dosegljivosti, vendar pa 

ima  določene pomanjkljivosti. V segmentu obdelave plačil bi bila lahko učinkovitejša, če 

bi bila izvedena brez posrednika. V takem primeru se zastavlja vprašanje, kdo bo izvajal 

funkcijo posrednika pri poravnavi. Odgovor nanj je enostaven. Posrednik v tem primeru ne 

bi bil potreben, če bi se le obstoječi mehanizmi za zagotavljanje sredstev za poravnavo 

prenesli iz Banke Slovenije v okolje upravljavca plačilnega sistema in bi ta lahko v skladu 

s pravili delovanja ciljnega plačilnega sistema prevzel obveznosti iz naslova poravnave. 

4.3 Ovire za konsolidacijo plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti 

4.3.1 Vidiki učinkovitosti  

 

Glede na primer v Sloveniji je kot prvo oviro za povezovanje med plačilnimi sistemi za 

plačila malih vrednosti moč opredeliti slabo stroškovno in operativno učinkovitost 

povezav, vzpostavljenih v praksi. To sicer ni razlog za nepovezovanje, vpliva pa na način 

nudenja storitev upravljavcev plačilnih sistemov. Konkreten primer slabe učinkovitosti je 

moč najti tudi na Nizozemskem. V okviru storitev, ki jih ponudnikom plačilnih storitev 

nudi Equens, lahko uporabniki teh storitev (ponudniki plačilnih storitev) domače plačilne 

naloge in plačilne naloge, ki se lahko izvršijo preko neposrednih povezav z drugimi 
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plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti, v izvršitev posredujejo na enak način in v 

skladu z enotnimi pravili. Za naloge, ki so predmet izvršitve v plačilnih sistemih STEP2, 

pa Equens upravlja posebno storitev, ki je celo predmet ločenih pogodbenih razmerij. 

Podobno velja tudi v Nemčiji, in sicer za plačilni sistem SEPA Clearer, v upravljanju 

Deutsche Bundesbank. Nenazadnje, enak primer je tudi v Sloveniji. Tak način (posebna 

storitev iz naslova povezave s plačilnimi sistemi STEP2) pa negativno vpliva tudi na 

ponudnike plačilnih storitev. Ti morajo zaradi ločenosti storitev (če je ta ločenost tudi v 

tehnološkem smislu) za povezavo s plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti, čeprav jih 

več upravlja isti upravljavec, vzdrževati več tehnoloških rešitev. Tako je npr. v Sloveniji. 

Bankart za povezavo do plačilnih sistemov STEP2 upravlja posebne sisteme, ki so tudi 

tehnološko ločeni od plačilnih sistemov za izvrševanje domačih plačil. 

 

Vprašanje seveda je, zakaj ni, glede na slabo učinkovitost standarda posrednih povezav, 

vzpostavljenih več neposrednih povezav. Eden od razlogov je tudi v pomanjkljivostih 

standarda neposrednega povezovanja
25

. Drugi je v tem, da je povezava s plačilnimi sistemi 

STEP2 praktično nujnost. Vzpostavitev (dodatnih) neposrednih povezav za upravljavce 

plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti predstavlja dodatno investicijo, ki je seveda z 

ekonomskega vidika smiselna le, če vzpostavitev take povezave dolgoročno pomeni 

znižanje stroškov izvrševanja nalogov. V praksi si namreč glede na bilateralne dogovore 

upravljavci plačilnih sistemov medsebojno ne obračunavajo nobenih nadomestil (npr. 

glede na sliko 10 Equens za naloge, prejete s strani Deutsche Bundesbank, njej ne 

zaračunava nobenih nadomestil in obratno). Nasprotno pa EBA Clearing nadomestila za 

naloge, prejete preko povezav, zaračunava. Če je soditi po tem, katere povezave so v 

skladu s standardi neposrednega povezovanja vzpostavljene v praksi, je prav ekonomski 

vidik ključen za (ali proti) vzpostavitev neposrednih povezav. Preko neposrednih povezav 

so namreč povezani le plačilni sistemi iz velikih držav, v katerih je obseg plačilnih nalogov 

za posamezno drugo državo velik. Zato je s prihodki od takih nalogov lahko pokriti 

investicijo v vzpostavitev povezave.   

4.3.2 Regulatorni vidiki  

 

Druga ovira za konsolidacijo je pomanjkljivost zakonodaje. Cilj Evropskega parlamenta in 

Sveta pri sprejemu Uredbe 260/2012 je bil v prvi vrsti vzpostaviti okolje, v okviru katerega 

bo zagotovljena enotnost izvajanja plačilnih operacij v EU. Vendar cilj ni samo to. Cilja sta 

vsaj še dva. Prvi je ustvariti učinkovit trg plačilnih storitev, drugi pa ustvariti okolje, v 

okviru katerega je omogočeno (stroškovno) učinkovito izvrševanje  plačil. Oba cilja sta z 

Uredbo 260/2012 dosežena z vidika uporabnikov plačilnih storitev. S tem, ko morajo 

ponudniki plačilnih storitev pri nudenju teh storitev upoštevati določila, ki jih opredeljujejo 

Uredba 260/2012, in s tem določbe shem kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev 

SEPA, se ustvarja trg, v okviru katerega uporabniki plačilnih storitev pri izbiri ponudnika 

plačilnih storitev niso več omejeni na nacionalno okolje. Tehnična sposobnost ni več 
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kriterij za izbiro ponudnika plačilnih storitev, zaradi obveznosti ponudnikov plačilnih 

storitev glede dosegljivosti pa je uporabnikom plačilnih storitev omogočeno, da 

centralizirajo plačilne operacije. Uredba 260/2012 torej predstavlja ustrezen temelj za 

doseganje navedenih ciljev na področju odnosov med ponudniki in uporabniki plačilnih 

storitev.  

 

Uredba 260/2012 posega tudi na področje plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti. 

Učinkoviti plačilni sistemi za plačila malih vrednosti, ki v celoti izpolnjujejo zahteve 

njihovih uporabnikov, zlasti zahteve po dosegljivosti, so namreč temelj za učinkovito 

izvrševanje plačil. Pri tem pa določbe Uredbe 260/2012, ki jih morajo spoštovati 

upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, niso tako jasne, kot so določbe, 

ki veljajo za ponudnike plačilnih storitev. Uredba 260/2012 v členu 4 namreč opredeljuje 

le to, da morajo upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti s pomočjo 

uporabe standardov, razvitih s strani mednarodnih ali evropskih organov za 

standardizacijo, zagotoviti, da je njihov plačilni sistem tehnično interoperabilen z drugimi 

plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti v EU. Poleg tega ne smejo sprejemati 

poslovnih pravil, ki omejujejo povezovanje z drugimi plačilnimi sistemi za plačila malih 

vrednosti znotraj EU. Če je soditi po trenutnem stanju na področju konsolidacije plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednoti (v smislu povezovanja med njimi), pa cilji še niso 

doseženi. 

 

Čeprav določbe Uredbe 260/2012 v odnosu do upravljavcev plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti niso v celoti jasne, pa je jasna pričakovanja do njih opredelil Evrosistem. 

Najprej je v letu 2010 opredelil, da interoperabilnosti med plačilnimi sistemi za plačila 

malih vrednosti ne gre razumeti le v smislu spoštovanja tehničnih standardov, ampak gre 

interoperabilnost razumeti tudi v poslovnem smislu. V tem okviru je Evrosistem zavzel 

stališče, da v okviru zagotavljanja poslovne interoperabilnosti upravljavci plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti ne smejo zahtevati udeležbe oziroma registracije 

udeležencev povezanega  plačilnega sistema v svojem plačilnem sistemu (European 

Central Bank, 2010, str. 38). Še podrobneje je svoja pričakovanja Evrosistem izrazil v letu 

2013 z opredelitvijo Referenčnih kriterijev za SEPA skladne plačilne sisteme (v 

nadaljevanju Referenčni kriteriji). V okviru teh je izrazil do upravljavcev plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti naslednja pričakovanja, iz katerih izhaja, da med 

upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti ne bo šlo samo za tekmovanje, 

ampak tudi za sodelovanje (2013 Eurosystem reference criteria for SEPA compliance of 

infrastructures, 2013):  

 

- da procesirajo kreditna plačila in direktne obremenitve SEPA, 

- da se med seboj povezujejo bodisi neposredno bodisi posredno, pri čemer pa mora biti 

okvir povezovanja tak, da se ponudnikom plačilnih storitev za to, da izvršujejo plačila 

nasproti vsem ponudnikom plačilnih storitev, udeležencem kateregakoli od med seboj 

povezanih plačilnih sistemov, ni treba vključiti v več kot en sam plačilni sistem, 
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- da v medsebojnem sodelovanju razvijejo standarde povezovanja, v okviru katerih 

nobeden od upravljavcev plačilnih sistemov ne sme zahtevati udeležbe oziroma 

registracije udeležencev povezanega  plačilnega sistema v svojem plačilnem sistemu, 

- da zagotovijo polno dosegljivost vseh ponudnikov plačilnih storitev, kar lahko 

dosežejo z medsebojnim povezovanjem, 

- da svojim uporabnikom (ponudnikom plačilnih storitev) omogočajo, da plačilni sistem, 

preko katerega bodo izvrševali kreditna plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA, 

izberejo na podlagi kakovosti in cene storitev ter 

- da od svojih uporabnikov ne smejo zahtevati, da posamezne vrste plačil izvršujejo 

preko plačilnih sistemov, katerih upravljavci so. 

 

Glede na lastnosti standardov neposrednega in posrednega povezovanja je prvi tisti, ki je 

bližji temu, da izpolnjuje pričakovanja Evrosistema. Ne glede na to, Evrosistem tudi 

standarda posrednega povezovanja v celoti ne izključuje.  

4.3.3 Vidiki standardov povezovanja   

 

Tretja in morda ključna ovira za konsolidacijo plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti 

pa je obstoj več različnih standardov povezovanja in pomanjkljivosti teh standardov.  

 

Čeprav standard posrednega povezovanja, kot je uveljavljen v praksi, ni v celoti skladen z 

Referenčnimi kriteriji, saj zahteva tako neposredno udeležbo posrednika (poslovne banke 

ali centralne banke) kot registracijo udeležencev povezanega plačilnega sistema za plačila 

malih vrednosti v plačilnih sistemih STEP2, v praksi bolj uveljavljen, kot je standard 

neposrednega povezovanja. Preko neposrednih povezav je namreč moč doseči ponudnike 

plačilnih storitev le iz 6 držav Evroobmočja, preko STEP2 pa je moč doseči večino 

ponudnikov plačilnih storitev iz Evroobmočja. Razlog za slabo uveljavitev standarda 

neposrednih povezav pa ni nujno v neprimernosti tega standarda, ampak predvsem v tem, 

da so plačilni sistemi STEP2 zaradi zagotavljanja dosegljivosti atraktivni za povezovanje z 

njimi. Kljub določenim slabostim pa ima standard posrednih povezav v odnosu na standard 

neposrednih povezav določene prednosti, in sicer:  

 

- Izvrševanje plačil v celoti poteka v skladu s pravili ciljnega plačilnega sistema in v 

skladu z zakonodajo, po kateri ciljni plačilni sistem deluje;  

- Vse denarne obveznosti za poravnavo plačil v odnosu do ciljnega sistema prevzema  

posrednik, ki je poslovna banka ali centralna banka, in zaradi svoje narave primernejša 

za prevzem poravnalnih obveznosti kot upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih 

vrednosti, ki večinoma niso kreditne institucije.  

 

Prva je prednost, vendar v okolju, v katerem so zakonodaje med seboj harmonizirane, ni 

izrazita. Tudi druga prednost je zgolj navidezna. V praksi so namreč posredniki pri 

zagotavljanju posredne povezave večinoma centralne banke. To je v Evroobmočju primer 

za plačilne sisteme iz Avstrije, Francije, Grčije, Italije, Litve, Nemčije, Nizozemske, 
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Slovaške, Slovenije in Španije. Centralne banke v tem okviru sicer prevzemajo poravnalne 

obveznosti udeležencev plačilnega sistema (in istočasno vzpostavijo terjatve do njih), 

vendar pa zaradi svojega splošno uveljavljenega načina dela, v okviru katerega poskrbijo 

za ustrezno zavarovanje svojih terjatev, pri tem tudi upravljajo z mehanizmi zavarovanja 

svojih terjatev do udeležencev. Tako so dejansko centralne banke »le« posredniki pri 

izvajanju poravnave, ustrezna sredstva pa dejansko zagotavljajo udeleženci  plačilnega 

sistema, ki mu centralne banke zagotavljajo posredno povezavo. Tak način pa je zelo 

podoben načinu poravnave med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti, povezanimi 

preko neposredne povezave. Tak način bi bil lahko uveljavljen tudi v okviru standardov 

neposrednega povezovanja, če so le mehanizmi zagotavljanja denarnih sredstev za 

poravnavo obveznosti do ciljnega plačilnega sistema taki, da je njihovo upravljanje moč 

prenesti iz centralne banke k upravljavcem plačilnih sistemov. Za mehanizme, uveljavljene 

v Sloveniji, to velja.  

 

Standard posrednega povezovanje ima, poleg že opredeljenih slabosti iz naslova slabe 

stroškovne in operativne učinkovitosti, še nekaj slabosti. Te so, kot ugotavlja ECB, v 

dodatnih operativnih tveganjih. Prav zato ECB v okviru Pregledniških pričakovanj glede 

povezav med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti (angl. Oversight Expectations 

for Links between Retail Payment Systems) opredeljuje dodatne zahteve, ki veljajo le za 

posredne povezave, in sicer (European Central Bank, 2012, str. 7 in 12): 

 

- Obstaja tveganje, da bo posredniška banka zadrževala sredstva, ki so sicer namenjena 

poravnavi obveznosti do ciljnega plačilnega sistema, oziroma celo postala insolventna. 

Za obvladovanje tega tveganja tako ECB upravljavcem plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti priporoča, da pri izboru posredniške banke upoštevajo kriterije, ki 

minimizirajo ta tveganja. Od posredniških bank pa pričakuje, da bodo izvedele ukrepe 

za zagotavljanje ustrezne segregacije sredstev, namenjenih izvajanju funkcije 

posredniške banke od drugih sredstev;   

- Glede na to, da je posredna povezava kompleksnejša od neposredne, ECB 

upravljavcem plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti priporoča, da pred 

vzpostavitvijo posredne povezave podrobno analizirajo vsa tveganja in vzpostavijo 

mehanizme za spremljanje in obvladovanje tveganj, tudi v zvezi s posredniško banko.  

 

V zvezi s posrednimi povezavami velja omeniti še nekaj. V praksi vlogo posredniške 

banke praviloma zagotavljajo centralne banke. To ima v odnosu na primer, ko povezavo 

zagotavljajo poslovne banke, določene prednosti, kot sta na primer varnost sredstev za 

poravnavo in nevtralnost posrednika. Ima pa tak način tudi slabosti. Narava centralnih 

bank namreč je, da storitve nudijo predvsem »svojim« bankam in tako posredništvo 

praviloma zagotavljajo le upravljavcem plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, 

katerih udeleženci so le domače banke. Tako prihaja do tega, da upravljavci plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti zagotavljajo storitve izvrševanja čezmejnih plačil le 

domačim ponudnikom plačilnih storitev. Tak primer je npr. na Nizozemskem. Equens sicer 
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zagotavlja povezavo svojih plačilnih sistemov do plačilnih sistemov STEP2. Funkcijo 

posredniške banke zagotavlja De Nederlandsche bank (Nizozemska centralna b anka), ki 

tako v pravno formalnem smislu udeležencem plačilnih sistemov v upravljanju Equens-a 

zagotavlja posredno udeležbo v plačilnih sistemih STEP2, kar pa zagotavlja (glede na 

lastno politiko) samo nizozemskim bankam. Posledično so udeleženci Equens-ove storitve, 

v okviru katere zagotavlja povezavo s plačilnimi sistemi STEP2, le nizozemske banke. To 

pa ponudnikom plačilnih storitev omejuje možnost izbire plačilnega sistema.   

 

Tudi standard neposrednega povezovanja (kot se je uveljavil v praksi) ima določene 

pomanjkljivosti. Ena od teh je časovna neusklajenost postopkov. Časi izmenjave nalogov 

in poravnave terjatev ter obveznosti so izključno predmet bilateralnih dogovorov med 

dvema povezanima plačilnima sistemoma. Neusklajenost časovnih okvirov lahko zlasti pri 

plačilnih sistemih, ki so povezani z več kot enim plačilnim sistemom (npr. plačilni sistemi 

v upravljanju Equens), vodi v dodatno kompleksnost postopkov. Druga pomanjkljivost je v 

(glede na način uveljavitve v praksi) nenatančno določenem zaporedju postopkov. Nekateri 

plačilni sistemi ciljnemu plačilnemu sistemu najprej posredujejo plačilne naloge, šele nato 

pa sredstva, nekateri pa obratno. Tudi to zlasti za plačilne sisteme, ki so povezani z več kot 

enim plačilnim sistemom, pomeni, da morajo podpirati več tehnoloških rešitev. Tretja, 

morda največja, pomanjkljivost pa je v tem, da iz standarda samega ne izhajajo (vsaj 

neposredno ne) nobene obveznosti za upravljavce plačilnih sistemov iz naslova varnosti 

postopkov poravnave. Kot posledica tega so tudi postopki ravnanja v primeru 

nezagotavljanja (ali nepravočasnega zagotavljanja) sredstev za poravnavo neusklajeni in 

izključno predmet bilateralnega dogovora med upravljavcema dveh povezanih plačilnih 

sistemov.      

 

Ena od ovir za povezovanje med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti je tudi obstoj 

več standardov povezovanja. Ta ovira pride do izraza, ker vsi upravljavci plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti ne podpirajo obeh standardov povezovanja. V 

idealnem okolju naj bi pri povezovanju med plačilnimi sistemi obstajal le en nabor 

standardov. S tem bi bilo tudi pri povezovanju plačilnih sistemov za plačila malih 

vrednosti vzpostavljeno okolje, kot se vzpostavlja pri odnosu med uporabniki in ponudniki 

plačilnih storitev, pri katerem je obstoj enotnih standardov ključen za to, da imajo 

uporabniki plačilnih storitev možnost izbire. V nekoliko manj idealnem okolju lahko še 

vedno obstaja več standardov za povezovanje med plačilnimi sistemi za plačila malih 

vrednosti, vendar ima vsak upravljavec takega plačilnega sistema možnost izbire med 

njimi. Pogoj za ta pa je, da vsi upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti 

podpirajo enega in drugega. Način povezave (uporaba enega ali drugega standarda) se tako  

izbere v dogovoru med upravljavcema plačilnih sistemov, ki se povezujeta, upoštevajoč 

specifike posameznega plačilnega sistema in stroške vzpostavitve povezave. Take zahteve 

bi za nekatere upravljavce plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti sicer kratkoročno 

pomenile dodatne stroške, vendar je tako okolje vsaj delno že vzpostavljeno. Vsi plačilni 

sistemi za plačila malih vrednosti iz evroobmočja, ki so povezani preko direktnih povezav, 
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so povezani tudi s plačilnimi sistemi STEP2, torej že podpirajo oba načina povezave. Med 

temi plačilnimi sistemi (in samo med njimi) so vzpostavljeni enakovredni temelji 

delovanja (angl. level playing field), kar je temelj za to, da si med seboj lahko konkurirajo 

na osnovi kakovosti in cen storitev. V takem okolju bi se vzpostavili tudi temelji, v okviru 

katerih bi lahko, upoštevajoč tržne zakonitosti, enega od obeh standardov izločil že trg 

sam.   

4.4 Možnosti za odpravo ovir   

 

Čeprav so ovire za konsolidacijo plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti tudi  

regulatorne narave, je glede na pomanjkljivosti standardov povezovanja med plačilnimi 

sistemi za plačila malih vrednosti najprej na potezi trg, da standarde ustrezno dopolni, in 

sicer predvsem standard neposrednega povezovanja, saj je ta bližji Referenčnim kriterijem. 

Na tem mestu gre predvsem za dopolnitve poslovnih in ne tehničnih standardov, saj so 

pomanjkljivosti standardov povezovanja predvsem v odsotnosti poslovnih standardov. 

Enako velja tudi za Uredbo 260/2012. 

 

Eno teh pomanjkljivosti, to je neusklajenost časovnih okvirov, je moč enostavno odpraviti 

z definiranjem podrobnejših časovnih okvirov tako izmenjave nalogov kot poravnave. 

Ključna pa je odprava druge pomanjkljivosti, to je neobstoja standardov (v smislu zavez) 

za zagotavljanje ustreznih sredstev za medbančno poravnavo, kjer so upravljavci plačilnih 

sistemov za plačila malih vrednosti posredniki. Za odpravo te pomanjkljivosti pa ni 

potrebno razviti nekih novih mehanizmov, saj v praksi v bistvu že obstajajo. Banka 

Slovenije, na primer v vlogi posredniške banke za segment kreditnih plačil SEPA, upravlja 

z mehanizmi, v okviru katerih morajo udeleženci SIMP v naprej zagotoviti sredstva vsaj v 

višini skupne vrednosti nalogov, ki so predmet posredovanja v plačilni sistem STEP2 SCT, 

šele nato se lahko nalogi posredujejo v ta plačilni sistem. S podobnimi mehanizmi, ki tudi 

temeljijo na vnaprejšnjem zagotavljanju sredstev s strani udeležencev, Banka Slovenije 

upravlja tudi v segmentu direktnih obremenitev SEPA. Ti mehanizmi so v celoti 

prenosljivi v okolje upravljavcev plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti in ni 

potrebno, da z njimi upravlja centralna banka. Glede na naravo centralnih bank je 

pričakovati, da s podobnimi mehanizmi upravljajo tudi druge centralne banke. Dobra 

praksa torej na tem področju že obstaja, »le« privzeti jo je treba. Ob jasni opredelitvi zavez 

upravljavcev plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti iz naslova zagotavljanja varnosti 

poravnave bi bil morda standard neposrednega povezovanja sprejemljiv tudi za upravljavca 

plačilnih sistemov STEP2 (EBA Clearing), ki kot ključno prednost standarda posrednega 

povezovanja to, da je nasprotna stranka, ki mora zagotoviti sredstva za poravnavo, kreditna 

institucija, saj je po svoji naravi za to primernejša kot pa subjekti, ki upravljajo plačilne 

sisteme za plačila malih vrednosti
26

. Poleg tega pa bi dodatna standardizacija prispevala 

tudi k znižanju stroškov obstoječih povezav, zlasti pri plačilnih sistemih, ki so povezani z 

                                                 
26

 To stališče je sicer slabo (če sploh) dokumentirano, je pa bilo večkrat ustno izraženo v okviru raznih 

konferenc na temo plačil. 
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več kot enim drugim plačilnim sistemom, saj bi ti morali v tem primeru podpirati le eno 

tehnološko rešitev. 

 

Že samo združenje EACHA se problemov zaveda. Tako je bil v združenju EACHA sprejet 

dogovor o vzpostavitvi centralne tehnološke platforme za izvrševanje plačil med 

udeleženci različnih, med seboj neposredno povezanih, plačilnih sistemov (ACH Join 

Forces to Optimize European Clearing Services, 2015). Pričakovati je, da se bo z 

vzpostavitvijo te platforme izvrševanje plačil med udeleženci različnih, med seboj 

neposredno povezanih, plačilnih sistemov poenostavilo, s tem se bodo znižali tudi stroški 

povezav, tako bo standard neposrednega povezovanja pridobil na atraktivnosti. Pričakovati 

je tudi, da bo ta platforma tudi formalno vzpostavljena kot plačilni sistem ali pa bo imela 

vsaj lastnosti plačilnih sistemov. Pomembno pa je, da bodo v tem plačilnem sistemu – 

zaradi njegove pomembnosti – uvedeni mehanizmi za obvladovanje tveganj, ki 

zagotavljajo izvršitev potrebnega denarnega toka. Če npr. eden od upravljavcev povezanih 

plačilnih sistemov ne zagotovi ustreznih sredstev, je vprašljiva izvršitev vseh čezmejnih 

plačil vseh njegovih udeležencev. Skratka primer, ki ga je treba vnaprej preprečiti.  Zato bi 

pa bilo smiselno pri opredeljevanju lastnosti tega plačilnega sistema (njegove lastnosti še 

niso podrobno opredeljene) dati velik poudarek varnosti zagotavljanja sredstev, čeprav 

kdaj z vidika likvidnostnih obremenitev te lastnosti niso optimalne. Nov plačilni sistem bo 

namreč uporabljal mehanizme za poravnavo podsistemov, ki so na voljo v plačilnem 

sistemu TARGTE2. Plačilni sistem TARGET2 pa je tudi vir likvidnosti za udeležence.  

 

Tudi v primeru dopolnitve standardov sama dopolnitev ni nujno zadosten pogoj, da bo 

prišlo do njihove uporabe. Izkušnje iz projekta SEPA namreč kažejo, da je bil – čeprav so 

bile sheme kreditnih plačil SEPA in direktnih obremenitev SEPA široko podprte s strani 

ponudnikov plačilnih storitev –  za njihovo uveljavitev potreben poseg zakonodajalca. Pri 

tema pa je zakonodajalec »le« uzakonil nekaj, kar je razvila že industrija sama. Tudi na 

področju povezovanja med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti je sicer možna 

uzakonitev standardov, ki jih je razvila industrija. Možen način uzakonitve je, da se za 

upravljavce plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti predpišejo podobne določbe, kot 

so v Uredbi 260/2012 predpisane za ponudnike plačilni storitev. To bi lahko bile določbe v 

smislu, da vsi upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, ki nudijo storitve 

procesiranja domačih plačil, nudijo tudi storitve procesiranja čezmejnih plačil ter določbe, 

da so v skladu s vseevropskimi standardi za povezovanje, ki jih razvije industrija, obvezni 

vzpostaviti povezave z drugimi upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti. 

Pri tem pa je treba opredeliti še pravična pravila delitve stroškov med dva plačilna sistema 

za plačila malih vrednosti, ki se med seboj povezujeta. Ta pravila niso nujno predmet 

zakonodaje, ampak jih v okviru standardov povezovanja lahko razvije trg sam.  

 

Poseg zakonodajalca je skrajna možnost. Tudi če trg standardov sam ne uveljavi, obstajajo 

še mehkejše možnosti za njihovo uveljavitev. Ena od njih je, da se uveljavi na osnovi 

pričakovanj ali (zavezujočih) priporočil Evrosistema. Pričakovanja Evrosistema so jasna že 
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dlje časa, kljub temu pa trg reagira zelo počasi. Alternativa posegu zakonodajalca so torej 

zavezujoča priporočila. Prvi korak v tej smeri je bil z objavo Pregledniških pričakovanj 

glede povezav med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti že storjen.  

 

Glede na opredelitve v tem poglavju predlagam upravljavcem plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti, da: 

 

- v okviru medsebojnega sodelovanja razvijejo poslovne standarde povezovanja med 

plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti ter vsi podprejo oba že uveljavljena 

standarda povezovanja, 

- standard neposrednega povezovanja dopolnijo predvsem v smislu mehanizmov, ki 

zagotavljajo izvršitev medbančne poravnave, 

- pri dopolnitvi standardov upoštevajo dobro prakso, ki pri centralnih bankah v 

evroobmočju že obstaja in 

- pri vzpostavitvi novih rešitev posvetijo posebno pozornost uvedbi mehanizmov za 

obvladovanje tveganj. 

 

4.4.1 Potencialni učinki odprave ovir    

 

Nadaljnja konsolidacija plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti bi pripomogla tudi k 

večji učinkovitosti trga plačilnih storitev. Odnose na njem je moč razdeliti na tri segmente, 

in sicer: 

 

- odnose med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev, 

- odnose med ponudniki plačilnih storitev in upravljavci plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti in  

- odnose med upravljavci plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti.  

 

Uredba 260/2012 ureja odnos med uporabniki in ponudniki plačilnih storitev tako, da je 

izvrševanje plačil učinkovito. Obstajajo enotni standardi, tehnološka sposobnost ni več 

dejavnik pri izbiri ponudnika plačilnih storitev, ponudniki plačilnih storitev, zavezani k 

zagotavljanju dosegljivosti računov pri sebi, so večinoma to dosegljivost zagotovili. 

Uporabniki plačilnih storitev lahko torej svojega ponudnika plačilnih storitev izberejo na 

osnovi kakovosti in cene storitev.  

 

Glede odnosa med ponudniki plačilnih storitev in upravljavci plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti so se uveljavili enotni tehnični standardi, trg pa se je le delno razvil. V 

evroobmočju obstaja več plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, ki omogočajo 

izvrševanje kreditnih plačil in direktnih obremenitev SEPA, dosegljivost pa je praktično 

moč zagotoviti le preko plačilnih sistemov STEP2. Zato, kljub enotnim tehničnim 

standardom, še ni vzpostavljeno okolje, v okviru katerega imajo ponudniki plačilnih 
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storitev možnost izbire med plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti. Tako okolje pa je 

moč vzpostaviti  ob boljšem sodelovanju med upravljavci plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti.  

 

Glede na slabo razvitost trga plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti tudi 

zakonodajalcu in Evrosistemu kot spodbujevalcu razvoja predlagam, da s ciljem razvoja 

trga spodbudita deležnike na tem področju k boljšemu sodelovanju. 

5 BODOČI VIDIKI KONSOLIDACIJE PLAČILNIH SISTEMOV  

 

V prejšnjem poglavju so bili obravnavani vidiki konsolidacije plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti. Vse ugotovitve, vključno s predlogi izboljšav, so bile podane na osnovi 

analiz obstoječega stanja. To poglavje pa je usmerjeno v prihodnosti. Njegov namen je 

deležnikom na področju plačilnih sistemov podati informacije o tem, kako lahko iniciative, 

ki so se pojavile v letu 2015, vplivajo na plačilne sisteme. Na tej osnovi lahko ti deležniki 

opredelijo smernice za svoje nadaljnje delo. Cilj tega poglavja je tako analizirati zadnje 

iniciative na področju plačilnih sistemov in storitev ter na tej osnovi opredeliti bodočo 

vlogo posameznih plačilnih sistemov.  

5.1 Takojšnja plačila  

 

Pojav novih tehnologij je na eni strani povzročil spremembo v razmišljanju in navadah 

ljudi, na drugi strani pa predstavlja gonilo inovacij na področju plačilnih storitev. Tako so 

se pojavila pričakovanja uporabnikov o tem, da se plačila lahko izvršujejo kadarkoli, od 

koderkoli in čim hitreje. Tako se je na trgu pojavila nova plačilna storitev, takojšnja 

plačila. Izraz »takojšnja plačila« (angl. instant payments) se je v zadnjem času uveljavil za 

elektronska plačila malih vrednosti, pri katerih so sredstva prejemniku na razpolago v 

realnem času (ali blizu realnega časa) po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika, pri 

čemer pa se poravnava terjatev in obveznosti med ponudniki plačilnih storitev ne izvede 

nujno v realnem času. Takojšnja plačila so na voljo neprestano, to je 24 ur dnevno, 7 dni v 

tednu. Gre za skupno poimenovanje plačil, pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi 

plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma 

je slednjemu dan na razpolago znesek plačila. (E-novice Nacionalnega sveta za plačila, 

2015). 

 

Razvoj storitev takojšnjih plačil v vlogi spodbujevalca razvoja obravnava tudi Evrosistem 

(European Central Bank, 2014, str. 2-4). V tej vlogi razvoj storitev na področju takojšnjih 

plačil obravnava s ciljem, da bo storitev takojšnjih plačil v evroobmočju harmonizirana, 

oziroma preprečiti, da bi na področju takojšnjih plačil prišlo do fragmentacije. Zato velja 

podobno kot za projekt SEPA, da je najprej treba vzpostavitvi vseevropsko shemo 

takojšnjih plačil, ki bo temeljila na standardih ISO 20022, na tej osnovi pa lahko poteka 

razvoj infrastruktur za izvrševanje takojšnjih plačil. V okviru teh infrastruktur mora biti 

zagotovljeno, da je prejemnik plačila odobren v nekaj sekundah po tem, ko je plačnik 
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takojšnje plačilo odredil, pri tem pa ni nujno, da se istočasno izvrši tudi poravnava terjatev 

in obveznosti med ponudniki plačilnih storitev, preko katerih je takojšnje plačilo izvršeno. 

Ponudniki plačilih storitev pa morajo – kadar nastopajo kot ponudniki plačilni storitev 

prejemnika plačila – zagotoviti, da je znesek plačila njegovemu prejemniku takoj na 

razpolago. 

 

Slika 11: Prikaz izvršitve takojšnjega plačila v skladu s shemo takojšnjih plačil 

 

3

PPS plačnika

1

1. Plačnik posreduje plačilni nalog svojemu ponudniku plačilnih storitev (PPS)

2. PPS plačnika rezervira plačnikova sredstva in ga posreduje PPS prejemnika plačila

3. PPS prejemnika plačila odobri prejemnika plačila

4. PPS prejemnika plačila o odobritvi prejemnika plačila obvesti PPS plačnika

5. PPS plačnika obremeni račun plačnika

PPS prejemnikaPlačnik Prejemnik

2

5 4
Klirinško poravnalni 

mehanizem

2

4

 
 

Vir: European Payments Council, EPC proposal for the design of an optional euro SCT Instant scheme, 

2015d, str. 3. 

 

Zahteve po storitvah takojšnjih plačil so čedalje bolj izražene tudi s strani tržnih 

udeležencev. Obstajajo ocene, da je storitev takojšnjih plačil pomembna predvsem za 

naslednje vrste plačil: (European Payments Council, 2015c, str. 10-11): 

 

- plačila, predvsem večjih vrednosti, ki se običajno izvršujejo v gotovini (npr. nakup 

rabljenih avtomobilov ali drugih dobrin, kjer sta prodajalec in kupec fizični osebi), 

- plačila »v sili«, kjer prejemnik plačila potrebuje denar takoj, 

- plačila storitev manjšim obrtnikom, ki zahtevajo plačilo storitev na licu mesta, 

- plačila iz naslova takojšnjega vračila sredstev (prodajalca kupcu) v primeru 

ugotovljenih napak na dobavljenem blagu ali storitvah, 

- plačila, ki so zahtevana zaradi aktiviranja storitev (npr. mobilne storitve ali video na 

zahtevo), 

- plačila iz naslova zelo kratkotrajnih ugodnih ponudb blaga ali storitev, ki za potrošnika 

pomenijo priložnost,   

- plačila pri poslih med dvema pravnima osebama, izvedena po principu »dobava proti 

plačilu« (ang. delivery versus payment), 

- plačila večjih vrednosti iz naslova nakupa stanovanj ali avtomobilov, kjer je s strani 

prodajalca zahtevana takojšnja razpoložljivost sredstev in 
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- plačila iz naslova sklenitve zavarovanj, če je prejem sredstev s strani zavarovalnice 

pogoj za veljavnost zavarovanja.    

 

Shema takojšnjih plačil bo temeljila na shemi kreditnih plačil SEPA, tako pri izmenjavi 

informacij med uporabniki in ponudniki plačilnih storitev kot pri izmenjavi informacij med 

ponudniki plačilnih storitev,  bodo v skladu s to shemo uporabljeni standardi ISO 20022. V 

okviru sheme takojšnjih plačil je, v nasprotju s shemo kreditnih plačil SEPA, predvidena 

tudi potrditev odobritve računa prejemnika plačila s strani njegovega ponudnika plačilnih 

storitev, ki mora biti izvedena v nekaj sekundah. Predvideno je tudi posredovanje te 

informacije ponudniku plačilnih storitev plačnika, ki bo šele na njeni osnovi obremenil 

račun plačnika. 

 

Shema takojšnjih plačil je tako zasnovana tako, da je plačilo bodisi izvršeno takoj bodisi 

sploh ne. Pristop ponudnikov plačilnih storitev k shemi bo prostovoljen, pristopniki k 

shemi pa bodo zavezani storitve takojšnjih plačil nuditi le, ko nastopajo v vlogi ponudnika 

plačilnih storitev prejemnika plačila, ne pa tudi, ko nastopajo v vlogi ponudnika plačilnih 

storitev plačnika.  

5.2 Razvoj infrastrukture za izvrševanje takojšnjih plačil 

 

V Evroobmočju že poteka razvoj rešitev za izvrševanje takojšnjih plačil. V Italiji je že na 

voljo rešitev za segment plačil med dvema fizičnima osebama (angl. person to person) z  

uporabo mobilnih telefonov (SIA EASY PAY, The new payment frontiers: easy, fast, 

secure, b.l.). Deluje tako: plačnik posreduje plačilo preko mobilnega telefona (z uporabo 

posebej v ta namen razvite mobilne aplikacije), pri tem pa mu pri odreditvi plačila ni 

potrebno navesti niti računa prejemnika plačila niti njegovega ponudnika plačilnih storitev, 

zadostuje telefonska številka ali elektronski naslov prejemnika plačila. Centralni sistem 

posreduje informacijo o plačilu ponudniku plačilnih storitev plačnika. Če je na 

plačnikovem računu dovolj sredstev, centralni sistem najprej iz lastne baze podatkov 

pridobi informacijo o računu prejemnika plačila in njegovem ponudniku plačilnih storitev, 

nato pa plačilo posreduje ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila, ta pa odobri 

račun prejemnika plačila. Celotni proces traja nekaj sekund. Poravnava terjatev in 

obveznosti med ponudniki plačilnih storitev se izvede enkrat dnevno, obveznosti, ki v 

procesu nastajajo med ponudniki plačilnih storitev, pa niso zavarovane. 

 

Bolj celovita rešitev za izvrševanje takojšnjih plačil, poimenovana Straksclearing (sicer 

izven evroobmočja), od novembra 2014 deluje na Danskem (Danmarks Nationalbank, 

2015, str. 3-4). V okviru te rešitve uporabniki plačilnih storitev takojšnja plačila v izvršitev 

posredujejo svojim ponudnikom plačilnih storitev, ti pa v plačilni sistem Straksclearing. 

Njegovi udeleženci morajo za to, da v njem izvršujejo takojšnja plačila, na posebnih 

računih (vidika plačilnega sistema Straksclearing gre za zrcalne račune, likvidnosti pa je 

deponirana pri centralni banki Danske, ki zagotavlja, da te likvidnosti udeleženci ne 

morejo porabiti za druge namene) zagotoviti likvidnost. Plačilo se v tem plačilnem sistemu 
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izvrši le v primeru, če je na posebnem računu zagotovljena ustrezna likvidnost, v 

nasprotnem primeru pa je zavrnjeno. Pri tem se za vsako prejeto plačilo poveča stanje na 

posebnem računu, posledično ima ponudnik plačilnih storitev za izvrševanje takojšnjih 

plačil na voljo več likvidnosti. Poleg tega lahko ponudniki plačilnih storitev kadarkoli med 

delovnim časom plačilnega sistema Kronos
27

 na posebne račune prenesejo dodatno 

likvidnost. Poravnava terjatev in obveznosti med udeleženci plačilnega sistema 

Straksclearing se izvaja v plačilnem sistemu Kronos. V okviru poravnave gre v bistvu le za 

prenose sredstev med poravnalnim računom in posebnim računom istega udeleženca. 

Rešitev je omejena na nacionalno raven, saj so udeleženci plačilnega sistema lahko le 

banke, ki so tudi udeleženci plačilnega sistema Kronos.  

 

Plačilni sistem Straksclearing je odprt neprestano, to je 24 ur dnevno, 7 dni v tednu. Plačila 

so izvršena v nekaj sekundah (od trenutka odreditve s strani plačnika do odobritve  računa 

prejemnika plačila).  Prve izkušnje kažejo, da je bila rešitev dobro sprejeta pri uporabnikih 

plačilnih storitev. Delež takojšnjih plačil, izvršenih preko plačilnega sistema 

Straksclearing, je že v prvih nekaj mesecih znašal približno 17 % vseh plačil malih 

vrednosti na Danskem. Tako se izvršujejo predvsem plačila manjših vrednosti, saj za več 

kot 80 % plačil velja, da je njihova vrednost nižja od 1.000 DKK (približno 135 EUR). 

 

V Italiji je v razvoju plačilni sistem za takojšnja plačila, ki bo tudi predstavljal celovito 

rešitev za izvrševanje takojšnjih plačil, ki ga razvija italijanska klirinška hiša ICBPI. V 

okviru te rešitve bodo uporabniki plačilnih storitev takojšnja plačila posredovali v izvršitev 

svojim ponudnikom plačilnih storitev, ti pa v plačilni sistem. Ta bo deloval neprestano, to 

je 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Čeprav je plačilni sistem namenjen predvsem italijanskim 

ponudnikom plačilnih storitev, se bodo vanj predvidoma lahko vključili tudi ponudniki 

plačilnih storitev izven Italije. V okviru udeležbe v že omenjenem plačilnem sistemu bodo 

morali ponudniki plačilnih storitev zagotoviti ustrezna sredstva za zavarovanje svojih 

obveznosti (izpostavljenosti) do drugih ponudnikov plačilnih storitev, udeležencev 

plačilnega sistema. Višina teh sredstev pa bo predstavljala največji skupni znesek plačil, ki 

jih bo posamezen ponudnik plačilnih storitev lahko posredoval v plačilni sistem. Plačilo bo 

ob izpolnitvi tega pogoja ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila posredovano 

takoj. Poravnava terjatev in obveznosti med ponudniki plačilnih storitev se bo izvajala v 

plačilnem sistemu TARGET2. V času, ko je plačilni sistem TARGET2 odprt, se bo ta 

poravnava izvedla takoj, ko bo pri vsaj enem ponudniku plačilnih storitev skupni znesek 

njegovih (posredovanih) plačil presegel 20 % vrednosti sredstev za zavarovanje njegovih 

obveznosti. V času  pa, ko je plačilni sistem TARGET2 zaprt, bodo lahko ponudniki 

plačilnih storitev v plačilni sistem posredovali plačila do celotne višine sredstev, 

namenjenih za zavarovanje svojih obveznosti. Glede standardov posameznih plačil bodo v 

veljavi standardi ISO 20022.  

 

                                                 
27

 Plačilni sistem Kronos je danski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času v upravljanju Danmarks 

Nationalbank.  
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Podoben plačilni sistem za podporo rešitvam za takojšnja plačila je v razvoju v Franciji, 

razvija ga francoska klirinška hiša STET. Tudi v okviru teh rešitev bodo uporabniki 

plačilnih storitev takojšnja plačila v izvršitev posredovali preko svojih ponudnikov 

plačilnih storitev, ti pa v plačilni sistem. Ta bo deloval neprestano, to je 24 ur na dan, 7 dni 

v tednu, glede standardov posameznih plačil bodo v veljavi standardi ISO 20022. 

Ponudniki plačilnih storitev, udeleženci tega plačilnega sistema, bodo morali zagotoviti 

ustrezna sredstva za zavarovanje svojih obveznosti. Plačilni sistem bo neprestano, to je 

vsakič, ko bo posamezen ponudnik plačilnih storitev vanj posredoval plačilo, izračunal 

njegovo multilateralno neto pozicijo, to je razliko med skupnim zneskom vseh prejetih 

plačil in skupnim zneskom vseh poslanih plačil
 
(v primeru, da je ta razlika negativna, ima 

udeleženec do plačilnega sistema neto denarno obveznost, v nasprotnem primeru pa ima 

udeleženec do plačilnega sistema neto denarno terjatev). Posamezno plačilo bo izvršeno in 

posredovano ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila takoj, če bodo sredstva za 

zavarovanje obveznosti ponudnika plačilnih storitev plačnika zadoščala za kritje njegove 

multilateralne neto pozicije. Poravnava terjatev in obveznosti med ponudniki plačilnih 

storitev se bo izvajala štirikrat dnevno v plačilnem sistemu TARGET2. V plačilni sistem se 

bodo predvidoma lahko vključili tudi ponudniki plačilnih storitev izven Francije. 

 

K vzpostavitvi plačilnega sistema za izvrševanje takojšnjih plačil je pristopila tudi EBA 

Clearing. Pričakovati je, da bo ta plačilni sistem predstavljal vseevropsko rešitev za 

izvrševanje takojšnjih plačil. Plačilni sistem, ki bo predvidoma vzpostavljen v letu 2018, 

bo deloval neprestano, to je 24 ur dnevno, 7 dni v tednu in bo omogočal izvršitev plačila v 

manj kot 5 sekundah (od trenutka odreditve s strani plačnika do trenutka odobritve 

prejemnika plačila). Skladno s tem bodo postopki obdelave posameznega plačila v okviru 

plačilnega sistema izvedeni v manj kot sekundi in pol. Udeležba v plačilnem sistemu bo 

omogočena kreditnim institucijam iz EU, posebnost  pa je v tem, da bodo lahko udeleženci 

plačilnega sistema takojšnja plačila v plačilni sistem lahko posredovali le neposredno, 

(EBA Clearing, 2015, str. 29) in ne tudi preko drugih udeležencev, kot je to lahko primer v 

drugih plačilnih sistemih EBA Clearing. 

 

Načela obdelave posameznih plačil so zasnovana tako, da bo posamezno plačilo bodisi 

izvršeno takoj, bodisi bo zavrnjeno. To bo zagotovljeno na način, da bo (v odnosu na 

običajen podatkovni tok pri izvrševanju kreditnih plačil) uvedeno novo sporočilo, s katerim 

bo ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila potrdil, da je odobril njegov račun. V 

primeru, da ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila tega sporočila ne bo posredoval 

(oziroma ga ne bo posredoval pravočasno), bo plačilo v plačilnem sistemu zavrnjeno.  

 

Poravnava terjatev in obveznosti med udeleženci plačilnega sistema bo izvedena po 

izvršitvi takojšnjih plačil, pri čemer bo poravnava terjatev in obveznosti udeležencev 

zasnovana tako, da bo zagotovljeno, da bo ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila 

vedno prejel ustrezna sredstva. Udeleženci bodo tako morali zagotoviti namensko 

likvidnost, v okviru plačilnega sistema pa bodo uvedeni mehanizmi nadzora nad ustrezno 
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višino zagotovljene likvidnosti. V njihovem okviru bo plačilni sistem ob tem, ko bo 

udeleženec vanj posredoval takojšnje plačilo, najprej izračunal njegovo multilateralno neto 

pozicijo, posamezno plačil pa bo izvršeno le, če bo s strani udeleženca zagotovljena 

namenska likvidnost zadoščala za kritje njegove multilateralne nete pozicije. V nasprotnem 

primeru bodo plačila, posredovana v plačilni sistem s strani tega udeleženca, v plačilnem 

sistemu zavrnjena. Glede zagotavljanja likvidnosti bodo predvidoma uporabljeni 

mehanizmi, ki so za to na voljo v plačilnem sistemu TARGET2. Gre za mehanizem 

»namenske likvidnosti«, ki je plačilnem sistemu TARGET2 implementiran v okviru 

ASI6
28

. Poravnava terjatev in obveznosti udeležencev bo izvedena 5-krat dnevno v 

plačilnem sistemu TARGET2, in sicer v dneh, ko je plačilni sistem TARGET2 odprt.  

 

Slika 12: Prikaz izvršitve takojšnjega plačila preko plačilnega sistema EBA Clearing za 

takojšnja plačila 

 

PPS plačnika

1. Plačnik posreduje plačilni nalog svojemu ponudniku plačilnih storitev (PPS)

2. PPS ga posreduje v plačilni sistem

3. Plačilni sistem preveri razpoložljivo likvidnost PPS plačnika, obdela plačilni nalog in PPS

plačnika posreduje povratne informacije

4. Plačilni sistem plačilni nalog posreduje PSP prejemnika plačila

5. PSP prejemnika potrdi, da bo odobril prejemnika plačila in obvestilo o tem posreduje v

plačilni sistem

6. PSP prejemnika odobri račun prejemnika plačila

7. Plačilni sistem o izvršitvi plačila obvesti PSP plačnika

8. PSP plačnika o izvršitvi plačila obvesti plačnika

PPS prejemnika

Plačnik
Prejemnik
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Legenda: Z rdečimi puščicami so označena plačilna sporočila, ki niso predmet običajnega toka izvršitve 

kreditnega plačila. Plačilna sporočila, ki so predmet običajnega toka izvršitve kreditnega plačila so označena 

s črnimi puščicami. 

 

Vir: EBA Clearing, Blueprint for a Pan-European Instant Payments Infrastructure Solution, Version 2.0. 

October 2015, 2015, str. 20. 

 

Poleg vzpostavitve plačilnega sistema EBA Clearing načrtuje tudi uvedbo dodatnih 

storitev, vezanih na izvrševanje takojšnjih plačil. To so storitve iz naslova preprečevanja 

pranja denarja in storitve iz naslova naslavljanja prejemnika plačila. V okviru slednjih je 

predvidena uvedba funkcionalnosti, z uporabo katerih bodo lahko plačniki prejemnika 

                                                 
28

 Ta mehanizem je opisan v podpoglavju 2.3.3. 
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plačila naslovili z elektronskim naslovom ali telefonsko številko in ne s številko njegovega 

računa (EBA Clearing, 2015, str. 31-35). Praksa v Sloveniji in drugod v EU trenutno 

namreč je, da morajo plačniki pri odreditvi plačila opredeliti račun prejemnika plačila.  

5.3 Vizija 2020  

  

Evrosistem, poleg plačilnega sistema TARGET2, upravlja še dve infrastrukturi
29

. Prva je 

sistem TARGET2-Securities, ki je bil vzpostavljen v juniju 2015 in je sistem za poravnavo 

poslov z vrednostnimi papirji in deluje na centralni tehnološki platformi. Druga je sistem 

za upravljanje s kolateralom, preko katerega lahko kreditne institucije, predvsem tiste, ki 

so nasprotne stranke za denarno politiko, prenašajo finančno premoženje v sklad 

finančnega premoženja pri centralni banki (oziroma ga iz tega sklada odvzemajo) in ga 

nato uporabijo kot zastavo za pridobitev likvidnosti čez dan v plačilnem sistemu 

TARGET2 oziroma likvidnosti v okviru instrumentov denarne politike. Ta sistem ne deluje 

na enotni tehnološki platformi. V preteklosti jo je Evrosistem že poskusil vzpostaviti, 

vendar projekt njene vzpostavite  zaradi slabe stopnje enotnosti pravil in postopkov med 

centralnimi bankami in posledično velikega obsega zahtev po specifičnih funkcionalnostih 

(le za potrebe posameznih centralnih bank) ni bil uspešen.       

 

V letu 2015 je v okviru projekta »Vizija 2020« Evrosistem pričel aktivnosti iz naslova 

združevanja zgoraj omenjenih sistemov. V tem okviru je načrtovana vzpostavitev 

delovanja plačilnega sistema TARGET2 in sistema TARGET2-Securities na enotni 

tehnični platformi (Mersch, 2015, str. 1). Cilj Evrosistema pri tem je, da doseže: 

 

- znižanje stroškov upravljanja obeh sistemov (danes delujeta na ločenih tehničnih 

platformah, obstaja pa povezava med njima), 

- da plačilni sistem TARGET2 prevzame od TARGET2-Securities določene gradnike, s 

čimer bi bila v TARGET2 uveljavljena modernejša tehnologija (sistem TARGET2-

Securities je bil namreč vzpostavljen v letu 2015, plačilni sistem TARGET2 pa v letu 

2007, zato je sistem TARGET2-Securities v tehnološkem smislu modernejši) in  

- da ob sinergijah, ki bi nastopile ob vzpostavitvi TARGET2 in TARGET2-Securities na 

enotni tehnični platformi, Evrosistem lahko omogoča nove storitve. 

 

Evrosistem načrtuje v okviru projekta Vizije 2020 tudi vzpostavitev enotne tehnične 

platforme za sistem za upravljanje s kolateralom (Mersch, 2015, str. 2). Glede na to, da so 

pravila in postopki upravljanja s kolateralom med posameznimi centralnimi bankami še 

močno različni, je najprej načrtovana harmonizacija teh pravil in postopkov, šele nato pa 

vzpostavitev enotne tehnične platforme. V primeru ugotovljenih možnih sinergij, ki bi 

Evrosistemu omogočale nudenje novih storitev, je možna tudi priključitev sistema za 

upravljanje s kolateralom k enotni platformi za plačilni sistem TARGET2 in sistem 

TARGET2-Securities.  
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 Ti infrastrukturi nista predmet podrobne obravnave tega magistrskega dela. 
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Vizija 2020 z vidika konsolidacije sistemov predstavlja nov korak. Če smo bili do sedaj 

priča pojavom horizontalne konsolidacije (konsolidacija plačilnih sistemov znotraj 

posamezne vrste med seboj), je moč projekt Vizije 2020 razumeti kot prvi primer 

vertikalne konsolidacije (konsolidacija sistemov različnih vrst).  

 

Poleg konsolidacije storitev Evrosistema in razvoja enotnega sistema za upravljanje s 

kolateralom v okviru Vizije 2020 obravnava Evrosistem tudi vidike prilagoditve plačilnega 

sistema TARGET2 na način, da bo v njem možno izvrševati plačila, ki jih bodo njegovi 

udeleženci posredovali v izvršitev v standardu ISO20022 (v nadaljevanju prilagoditev 

TARGET2 na ISO 20022). Vidiki te prilagoditve so bili že večkrat, prvič že v letu 2008, 

obravnavani z udeleženci TARGET2, ti pa – čeprav bi bil v tem primeru v TARGET2 

uveljavljen isti standard, kot v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti, s čimer bi 

udeleženci lahko poenotili postopke izvrševanja plačil velikih vrednosti s tistimi, za plačila 

malih vrednosti – te prilagoditve niso izrazito podprli. Prilagoditev TARGET2 na ISO 

20022 je bila sicer (ob soglasju udeležencev, a ne na osnovi njihovih posebnih zahtev) 

načrtovana za leto 2017, vendar je Evrosistem sprejel odločitev, da ta prilagoditev v letu 

2017 še ne bo izvedena. Vidiki te prilagoditve bodo obravnavani v okviru Vizije 2020 in 

ob tesnem sodelovanju Evrosistema z uporabniki (Mersch, 2015, str. 1-2). 

 

Prestavitev odločitve o prilagoditvi TARGET2 na ISO 20022 je smiselna iz več razlogov. 

Prvi je v tem, da je ta prilagoditev lahko povezana z velikimi stroški. Sama zamenjava 

standardov sicer ne bi smela zahtevati večjih stroškov. Treba pa je upoštevati, da sistemi, v 

katerih se uporabljajo standardi ISO 20022, omogočajo uporabniški dostop tudi preko 

drugih omrežij, kot je SWIFT. V sistemu TARGET2-Securities je udeležencem dostop 

omogočen preko dveh ponudnikov omrežnih storitev, v plačilnem sistemu STEP2-T pa 

preko treh. Tako je v okviru prilagoditve TARGET2 na ISO 20022 smiselno razmišljati 

tudi o tem, da se udeležencem omogoči dostop do plačilnega sistema TARGET2 (v 

tehnološkem smislu) tudi preko drugih ponudnikov omrežnih storitev. V tem primeru pa bi 

moral Evrosistem v okviru plačilnega sistema TARGET2 sam razviti funkcionalnosti, ki 

jih danes za plačila v standardu SWIFT FIN (ISO 7775) omogoča SWIFT in jih TARGET2 

uporablja. To sta predvsem dve: 

 

- Ob vstopu plačilnih nalogov v omrežje SWIFT to omrežje preveri sintakso plačilnih 

nalogov. V okviru TARGET2 tako ni potrebno razvijati funkcionalnosti iz naslova 

preverjanja sintakse in zavračanja sintaksno napačnih plačilnih nalogov;  

- TARGET2 uporablja storitve SWIFT Y-Copy vmesnika. V tem okviru TARGET2 

temu vmesniku za vsako prejeto plačilo posreduje informacijo o tem, ali je plačilo 

izvršeno ali ne. SWIFT Y-Copy vmesnik pa poskrbi za posredovanje ustreznih 

informacij udeležencu prejemniku plačila (plačilni nalog), in udeležencu pošiljatelju 

plačila (obvestilo o izvršitvi). 
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Drugi razlog odloga prilagoditve TARGET2 na ISO 20022 je tudi v tem, da je bolj 

smiselno najprej opredeliti vidike njegove tehnološke umestitve v enotno tehnološko 

platformo in šele na tej osnovi opredeliti način prilagoditve. Pri tem je smiselno upoštevati 

tudi, da plačilni sistem TARGET2 deluje že več kot osem let, njegov razvoj pa se je pričel 

pred več kot desetimi leti. Poleg tega v zadnjih letih – razen iz naslova povezave s 

sistemom TARGET2-Securities – ni bil bistveno posodobljen. To in možnost izvedbe 

tehnološke modernizacije TARGET2 s prevzemom nekaterih gradnikov TARGET2-

Securities gre razumeti tudi kot dejavnike, ki nakazujejo na to, da bi bila lahko izgradnja 

popolnoma novega plačilnega sistema cenejša in učinkovitejša kot pa nadgradnja 

obstoječega.  

 

Slika 13: Prikaz delovanja storitve Y-Copy za plačilni sistem TARGET2 

 

1. Udeleženec pošiljatelj posreduje plačilno sporočilo (naslovi ga na udeleženca prejemnika)

2. SWIFT Y-Copy vmesnik poskrbi, da se plačilno sporočilo usmeri v TARGET2

3. TARGET2 obremeni račun pošiljatelja in odobri račun prejemnika

4. TARGET2 odgovori Y-Copy vmesniku, da je plačilo poravnano

5. SWIFT Y-Copy vmesnik udeležencu prejemniku posreduje plačilno sporočilo

6. SWIFT Y-Copy vmesnik udeleženca pošiljatelja obvesti o poravnanem plačilu

1

2

3

4

6

5SWIFT 

Y-Copy

 
 

Vir: European Central Bank, Single shared platform, General functional specifications, version 1.0., 2004, 

str. 44. 

 

Tretji pa je v tem, da je pričakovati, da bo vloga TARGET2 zaradi pojava plačilnih 

sistemov za izvrševanje takojšnjih plačil spremenjena. Ta tematika je obravnavana v 

naslednjem podpoglavju. 

5.4 Vpliv takojšnjih plačil na nadaljnjo konsolidacijo plačilnih 

sistemov  

  

O konsolidaciji plačilnih sistemov za takojšnja plačila je v tem trenutku težko govoriti, saj 

ti v evroobmočju še niso vzpostavljeni. Vprašanje je, ali je povezovanje med njimi 

dejavnik, ki lahko vpliva na konsolidacijo. Zahteve po hitrosti izvršitve takojšnjih plačil so 
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velike, zato se je dolgim verigam posrednikov v procesu izvrševanja takojšnjih plačil treba 

izogibati. Prav zaradi slednjega bo EBA Clearing od vseh udeležencev plačilnega sistema, 

ki ga razvija, zahtevala, da takojšnja plačila vanj posredujejo le neposredno.  

 

Pojav plačilnih sistemov za takojšnja plačila pa lahko na področju plačilnih sistemov 

povzroči konsolidacijo druge vrste, in sicer vertikalno konsolidacijo med plačilnimi sistemi 

različnih vrst. Na to bosta vplivala predvsem dva dejavnika. Prvi je v vlogi TARGET2 pri 

takojšnjih plačilnih. TARGET2 je danes v evroobmočju edini plačilni sistem, ki omogoča 

takojšnjo izvršitev plačila, zato je primeren tudi za izvrševanje takojšnjih plačil. Za to, da 

bi lahko nudil storitev izvrševanja takojšnjih plačil, bi bila potrebna njegova prilagoditev 

na ISO 20022, poleg tega pa bi bila potrebna prilagoditev urnika njegovega delovanja. 

TARGET2 je namreč odprt »le« od ponedeljka do petka (z izjemo 6 praznikov) od 7:00 do 

18:00 (European Central Bank, 2012a, str. 55), plačilni sistemi za takojšnja plačila pa bodo 

odprti neprestano (24/7/365). Obe prilagoditvi sta povezani s stroški.  

 

Treba je upoštevati tudi časovne vidike opisanih prilagoditev. Podaljšanje urnika delovanja 

je bolj organizacijska kot pa tehnološko zahtevna prilagoditev, zato se lahko izvede v 

relativno kratkem času. Glede (ne)prilagoditve TARGET2 na ISO 20022 pa je, glede na 

dosedanje aktivnosti, težko pričakovati, da bi bila ta prilagoditev izvedena do leta 2018. 

Takrat pa bodo plačilni sistemi za takojšnja plačila že vzpostavljeni, ponudniki plačilnih 

storitev bodo tako plačilni sistem, preko katerega bodo izvrševali takojšnja plačila, že 

izbrali. Za to, da bi ponudniki plačilnih storitev zamenjali plačilni sistem, preko katerega 

izvršujejo takojšnja plačila, bi moral TARGET2 za takojšnja plačila ponuditi zelo 

atraktivno storitev. Instrument za to je lahko cena transakcije. V TARGET2 je ta danes v 

odnosu na plačilne sisteme za plačila malih vrednosti bistveno višja, saj znaša med 0,125 

EUR in 0,80 EUR, v plačilnih sistemih za plačila malih vrednosti pa je v nekaterih 

plačilnih sistemih nižja od 0,01 EUR. To je primer npr. za plačilne sistem v upravljanju 

EBA Clearing, Equens (Nizozemska), STET (Francija), Deutsche Bundesbank (Nemčija) 

in Österreichische Nationalbank (Avstrija). Prav upravljavci plačilnih sistemih za plačila 

malih vrednosti pa so tisti, ki razvijajo tudi plačilne sisteme za takojšnja plačila. Cena 

transakcije v njih bo (zaradi zahtevnosti obdelav) verjetno višja, kot je sicer v plačilnih 

sistemih za plačila malih vrednosti, vendar pa ni pričakovati, da bi bila bistveno višja. Tudi 

Evrosistem bi lahko z instrumentom znižanja cene transakcij v TARGET2 pritegnil 

dodaten obseg transakcij, vendar bi bilo znižanje cen ob izvedbi investicij glede 

prilagoditve na ISO 20022, povečanju stroškov upravljanja zaradi podaljšanja operativnega 

delovanja, negotovosti glede obsega takojšnjih plačil v TARGET2 in upoštevajoč zavezo 

sledenju politiki polnega pokrivanja stroškov, veliko tveganje. Torej lahko zaključimo, da 

se v TARGET2 takojšnja plačila ne bodo izvrševala.   

  

Drugi dejavnik konsolidacije so (predvidene) lastnosti plačilnih sistemov za takojšnja 

plačila. Vsem takim plačilnim sistemom, obravnavanim v podpoglavju 5.2., je skupno, da 

bo v njih obdelava takojšnjih plačil izvršena v nekaj sekundah. Še pomembnejša pa je 

druga skupna lastnost. Vsi bodo delovali tako, da bodo morali udeleženci za izvršitev 

plačila vnaprej zagotoviti likvidnost. To pomeni, da bo ponudnik plačilnih storitev 
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prejemnika plačila, ki bo sicer moral prejemnika plačila odobriti takoj, to je, še preden bo 

tudi sam prejel sredstva od ponudnika plačilnih storitev plačnika, ta sredstva gotovo prejel. 

To pa pomeni, da udeleženci teh plačilnih sistemov (nasproti drugim udeležencem) ne 

bodo izpostavljeni kreditnim tveganjem. S tema dvema lastnostma bodo plačilni sistemi za 

takojšnja plačila v smislu stopnje obvladovanja kreditnih tveganj in hitrosti izvršitve plačil 

enakovredni plačilnim sistemom za plačila velikih vrednosti.   

 

Poleg tega, da se v TARGET2 ne bodo izvrševala takojšnja plačila, je vprašanje, ali se 

bodo v njem sploh izvrševala plačila malih vrednosti. Čeprav je TARGET2 namenjen 

predvsem izvrševanju plačil velikih vrednosti, se v njem izvršujejo tudi plačila malih 

vrednosti. Če je plačilo male vrednosti opredeljeno kot plačilo komitenta v vrednosti do 

50.000 EUR, obseg takih plačil v plačilnem sistemu TARGET2 predstavlja dve tretjini 

celotnega obsega plačil, izvršenih v tem plačilnem sistemu  (European Central Bank, 

2014a, str. 15). Ob obstoju plačilnih sistemov za takojšnja plačila je vprašanje, kakšne so 

(v odnosu do izvršitve v plačilnem sistemu za takojšnja plačila) prednosti izvršitve plačila 

male vrednosti v plačilnem sistemu TARGET2: 

 

- Hitrost in obvladovanje kreditnih tveganj, ki sta danes prednosti plačilnega sistema 

TAREGT2 v odnosu do plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, v odnosu na 

plačilne sisteme za takojšnja plačila, to nista več.  

- V plačilnih sistemih za takojšnja plačila mora udeleženec za izvršitev plačila vnaprej 

zagotoviti likvidnost, toda likvidnost mora za izvršitev plačila zagotoviti tudi v 

plačilnem sistemu TAREGT2.  

- Prednost bi lahko bila ta, da je plačilni sistem TARGET2 vir likvidnosti. Toda proces 

zagotavljanja likvidnosti v plačilnih sistemih za takojšnja plačila je moč zasnovati tudi 

tako, da morajo udeleženci zagotoviti likvidnost v plačilnem sistemu TARGET2, ta pa 

je vir likvidnosti. Tako je npr. zasnovan plačilni sistem za takojšnja plačila, ki ga 

razvija EBA Clearing. 

- Ob izvršitvi plačila v plačilnem sistemu TARGET2 udeleženec za prejeta plačila ob 

prejemu plačila takoj prejme tudi likvidnosti, zato mu za izvrševanje drugih plačil ni 

treba zagotoviti dodatne likvidnosti. Toda tudi plačilne sisteme za takojšnja plačila je 

moč zasnovati tako, da se vsak prejem plačila odrazi na zmanjšanju potrebne 

likvidnosti, ki jo mora udeleženec zagotoviti za izvrševanje takojšnjih plačil. Tako sta 

zasnovana plačilna sistema, ki ju razvijata EBA Clearing in francoska klirinška hiša 

STET. Enake  lastnosti ima tudi plačilni sistem Straksclearing, ki že deluje na 

Danskem. V teh plačilnih sistemih morajo (oziroma bodo morali) udeleženci vnaprej 

zagotoviti likvidnost »le« v višini razlike med skupnim zneskom posredovanih in 

skupnim zneskom prejetih plačil. Prejeta plačila tako zmanjšujejo potrebe po 

zagotavljanju (dodatne) likvidnosti. 

 

Glede na to je upravičeno pričakovati, da bodo udeleženci plačila malih vrednosti, ki jih 

danes izvršujejo preko TARGET2, preusmerili v plačilne sisteme za takojšnja plačila, saj 

je eden od razlogov, zakaj udeleženci plačila malih vrednosti v izvršitev posredujejo v 

TARGET2 ta, da je komitent plačilo opredelil kot nujno, s čimer je zahteval takojšnjo 
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izvršitev. Glede na današnji obseg takih plačil v TARGET2 pa bo njihova preusmeritev v 

plačilne sisteme za takojšnja plačila močno vplivala na prihodke TARGET2. Zato je 

vprašanje, ali bo Evrosistem s prihodki od upravljanja TARGET2 ob bistveno zmanjšanem 

obsegu plačil še uspel pokrivati stroške upravljanja TARGET2. Tako je v okviru 

nadaljnjega razvoja TARGET2 bolj kot o prilagoditvi na ISO 20022 smiselno razmišljati o 

razvoju novega plačilnega sistema za plačila velikih vrednosti, ki ne bo funkcionalno tako 

bogat, kot je plačilni sistem TARGET2, zato pa bosta cenejša njegov razvoj in upravljanje 

(v odnosu na TARGET2).  

 

Tabela 2: Ključne lastnosti plačilnih sistemov glede na njihovo vrsto 

 

 Hitrost 

izvršitve plačila 

Medbančna 

poravnava 

Kreditna 

tveganja 

Mehanizmi za obvladovanja 

kreditnih tveganj 

     

Plačilni sistemi 

za plačila velikih 

vrednosti 

Takoj Takoj Glede na način 

izvršitve plačila 

jih ni 

Niso potrebni 

Plačilni sistemi 

za takojšnja 

plačila 

Takoj Odložena Glede na način 

izvršitve plačila 

obstajajo 

Predvidena uvedba 

mehanizmov, ki odpravljajo 

kreditna tveganja 

Plačilni sistemi 

za plačila malih 

vrednosti 

Praviloma v 

nekaj urah 

Odložena Glede na način 

izvršitve plačila  

obstajajo 

V praksi različni. Večinoma 

so kreditna tveganja 

obvladovana, ne pa v celoti 

odpravljena. 
 

Legenda: Oranžna barva pomeni višjo, vijolična pa nižjo hitrost izvršitve plačila oziroma stopnjo 

obvladovanja kreditnih tveganj. 

 

Ob realni predpostavki, da bo cena izvršitve takojšnjega plačila v plačilnih sistemih za 

takojšnja plačila nižja, kot je v TARGET2, tako prednosti, ki jih danes ima TARGET2 v 

odnosu na plačilne sisteme za plačila malih vrednosti, v odnosu na plačilne sisteme za 

takojšnja plačila ne bo imel več.  

SKLEP  

 

Učinkovita infrastruktura za plačevanje je temelj vsake ekonomije. Pomemben del te so 

plačilni sistemi. Ti zagotavljajo, da lahko ponudniki plačilnih storitev, ki so predvsem 

banke, svoja plačila in plačila svojih komitentov izvršujejo čim hitreje, čim ceneje in na 

čim manj tvegan način. Delijo se na plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti in za 

plačila malih vrednosti. Pri tem pa vrsta plačil, ki se v posameznih plačilnih sistemih 

izvršujejo, ni najprimernejši kriterij za to, ali gre za plačilni sistem prve ali druge vrste. 

Primernejši kriterij je stopnja obvladovanja kreditnih in likvidnostnih tveganj, ki se jim 

udeleženci plačilnih sistemov izpostavljajo nasproti drugim udeležencem.  
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Plačilni sistemi za plačila velikih vrednosti niso le mehanizem za plačevanje, temveč so 

tudi poravnalni sistemi in vir likvidnosti. Prav zato jih povsod v evroobmočju, in 

praviloma tudi drugje po svetu, upravljajo centralne banke. Dodaten razlog za to je tudi, da 

centralne banke niso izpostavljene tveganjem insolventnosti, zato so sredstva, deponirana 

pri njih, ki se nato pri plačevanju uporabljajo v plačilnih sistemih, varna. Tudi za plačilne 

sisteme za plačila malih vrednosti velja, da morajo vsebovati mehanizme za obvladovanje 

kreditnih in likvidnostnih tveganj, vendar je način njihove uvedbe med posameznimi 

plačilnimi sistemi za plačila malih vrednosti zelo različen. 

 

Uvedba evrskih bankovcev in kovancev je povzročila, da je plačevanje v gotovini v vseh 

državah evroobmočja enotno. Za elektronsko plačevanje pa je enak učinek lahko dosežen s 

konsolidacijo plačilnih sistemov in storitev. Ključni dejavnik pri konsolidaciji tako 

plačilnih sistemov kot storitev so zahteve uporabnikov, kot pa izhaja iz konkretnih 

primerov, ki sem jih analiziral v tem magistrskem delu, pa je pomemben dejavnik pri 

konsolidaciji tudi ustrezna samoregulacija. 

 

Primer za to je konsolidacija plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti v evroobmočju, 

ki je potekala po principu samoregulacije. V tem okviru je Evrosistem najprej opredelil 

pravila konsolidacije, iz katerih pa še ni izhajalo, da bo plačilni sistem TARGET2 edini 

plačilni sistem v evroobmočju. To se je izkazalo šele kasneje. Drugi ključni dejavnik 

vzpostavitve TARGET2 kot edinega plačilnega sistema za plačila velikih vrednosti v 

evroobmočju so bile zahteve uporabnikov. Ključne so bile sicer zahteve iz naslova 

centralizacije ali pa vsaj poenotenja plačilnih operacij na uporabniški strani, poleg tega pa 

so uporabniki zahtevali tudi uvedbo naprednih novih storitev.  

 

Na osnovi zahtev uporabnikov in uveljavljenih načel samoregulacije imajo v okviru 

konsolidacije plačilnih sistemov za plačila velikih vrednosti koristi tako njihovi uporabniki 

kot tudi Evrosistem. Koristi Evrosistema so na eni strani v znižanju stroškov upravljanja 

plačilnih sistemov, na drugi strani pa Evrosistem z upravljanjem TARGET2 izpolnjuje eno 

svojih temeljnih nalog, to je, da zagotavlja nemoteno delovanje plačilnih sistemov. 

TARGET2 omogoča ne le učinkovito izvrševanje prenosov denarnih sredstev, temveč tudi 

omogoča plačilnim sistemom za plačila malih vrednosti, da z uporabo funkcionalnosti 

TARGET2 učinkovito obvladujejo tveganja, ki v njih nastajajo.     

 

Princip samoregulacije pa je težje kot v okolju centralnih bank uveljaviti v konkurenčnem 

okolju. To se je pokazalo tudi pri konsolidaciji oziroma poenotenju plačilnih storitev v 

evroobmočju. Čeprav je bilo sprva mišljeno, da bo vzpostavitev enotnega območja plačil v 

evrih potekala po principu samoregulacije, je vseskozi potekala ob močni podpori tako 

zakonodajalca kot centralnih bank Evrosistema. Tržni udeleženci so sicer uspeli razviti 

enotne tehnične standarde, v veliki meri tudi poslovne, vendar slednje predvsem v smislu 

hitrosti izvršitve plačil, tudi ob pomoči regulatorja. Kljub dobrim poslovnim in tehničnim 
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standardom pa je bil za celovito uveljavitev enotnega območja plačil v evrih potreben 

poseg regulatorja. 

 

Od konsolidacije plačilnih storitev v evroobmočju imajo koristi predvsem uporabniki teh  

storitev, ki v sam proces konsolidacije niso bili znatno vključeni. Te se kažejo predvsem v 

tem, da lahko centralizirajo plačilne operacije, poleg tega pa imajo široke možnosti izbire 

svojega ponudnika plačilnih storitev, kar povečuje konkurenco.   

 

Še bolj očiten pokazatelj težavnosti uveljavitve samoregulacije v konkurenčnem okolju je 

trg plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti. Čeprav je z vidika obsega ponudnikov 

storitev na njem trg bistveno ožji, kot je trg ponudnikov plačilnih storitev, je glede na 

stanje na tem področju princip samoregulacije še težje uresničljiv. Na njem ponudniki 

storitev med seboj tako tekmujejo, kot sodelujejo, sodelovanje pa glede na rezultate ni 

ustrezno. Trg je sicer razvil tehnične standarde povezovanja, vendar pa ni razvil, vsaj 

ustreznih ne, poslovnih standardov. Uveljavila sta se celo dva različna poslovna standarda, 

pri čemer je eden, predvsem z vidika poslovnih pravil, pomanjkljiv, poleg tega pa eden v 

odnosu do drugega nimata bistvenih prednosti. Predvsem to velja za standard posrednega 

povezovanja v odnosu na standard neposrednega povezovanja. Prednosti prvega v odnosu 

do drugega so namreč zgolj navidezne. Neenotnost standardov pa uporabnikom storitev, ki 

so predvsem ponudniki plačilnih storitev, preprečuje centralizacijo oziroma poenotenje 

izvajanja plačilnih operacij.  

 

Zato sem z namenom povečanja učinkovitosti delovanja plačilnih sistemov za plačila 

malih vrednosti v svojem magistrskem delu podal predloge za odpravo ovir pri 

povezovanju plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti, katerih neposredni rezultat 

bodo, v primeru realizacije predlogov, koristi za uporabnike teh plačilnih sistemov, to je 

ponudnike plačilnih storitev. Ti predlogi se nanašajo predvsem na dopolnitve poslovnih 

standardov povezovanja in uveljavitev dopolnjenih standardov pri vseh upravljavcih 

plačilnih sistemov za plačila malih vrednosti. Preko analize obstoječega stanja sem pokazal 

tudi, da dobra praksa, katere elementi se lahko uporabijo pri dopolnitvi poslovnih 

standardov, že obstaja.       

 

V zadnjem času prihaja do iniciativ, ki bodo povzročile konsolidacijo drugačne vrste. Z 

vidika konsolidacije plačilnih sistemov je pomemben pojav takojšnjih plačil in posledično 

razvoj plačilnih sistemov za takojšnja plačila. Taki plačilni sistemi se bodo po stopnji 

obvladovanja kreditnih tveganj in po hitrosti izvršitve plačil izenačili s plačilnimi sistemi 

za plačila velikih vrednosti, kar lahko povzroči, da se plačilni sistemi ne bodo več delili na 

plačilne sisteme za plačila velikih vrednosti in plačilne sisteme za plačila malih vrednosti, 

ampak na plačilne in na poravnalne sisteme. Pri tem bodo slednji namenjeni predvsem 

zagotavljanju likvidnosti, medbančni poravnavi, izvajanju denarne politike in izvrševanju 

velikih denarnih transferjev, ne pa tudi plačevanju.   
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Konsolidacija plačilnih sistemov na eni strani in harmonizacija plačilnih storitev na drugi 

lahko predstavljata temelje za konsolidacijo ali integracijo na drugih finančnih področjih. 

Na makro nivoju je to lahko integracija finančnih trgov. Na mikro nivoju pa je to lahko 

integracija procesov plačevanja z drugimi procesi, ki nastopajo v nabavno-prodajni verigi, 

ali pa celo povezovanje teh procesov z drugimi finančnimi storitvami. V analizah teh 

procesov vidim izzive za bodoča raziskovanja. Dobra praksa ali pa ovire pri konsolidaciji 

plačilnih sistemov, predstavljene v mojem magistrskem delu, morda lahko spodbudijo 

podobna razmišljanja tudi na teh področjih.   
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Priloga 1: Seznam uporabljenih kratic 

 

3CB – 3 centralne banke – Deutsche Bundesbank, Banque de France in Banca d'Italia 

ACH – »Automated Clearing house« (avtomatizirana klirinška hiša) 

ASI – »Ancillary Systems Interface« (vmesnik za poravnavo podsistemov)  

BIS  – »Bank for International Settlement« (Banka za mednarodne poravnave) 

BPRČ – bruto poravnava v realnem času  

CSM – »Clearing and Settlement Mechanism« (klirinško poravnalni mehanizem)  

EACHA – »European Automated Clearing House Association« (Evropsko združenje 

avtomatiziranih klirinških hiš)  

EBA – »European Banking Association« (Evropsko združenje bank) 

ECB – »European Central Bank« (Evropska centralna banka)  

EGP – Evropski gospodarski prostor 

EPC – »European Payments Council« (Evropski svet za plačila) 

ESP – Enotna skupna platforma 

EU – Evropska unija 

ICM – »Information and Control Module« (Informacijsko-kontrolni modul) 

ISO – »International standard organization« (mednarodna organizacija za standarde) 

PE-ACH – »Pan-European Automated Clearing house« (vse-evropska klirinška hiša) 

SEPA »Single Euro Payments Area« (enotno območje plačil v evrih)  

SIMP – SEPA infrastruktura za mala plačila  

SWIFT – »Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication« 

TARGET – »Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer«  

ZPlaSS – Zakon o plačilnih storitvah in sistemih 

 

 

 


