
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
 

EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

S E P A – 
 

ENOTNO OBMOČJE PLAČIL V EVRIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ljubljana, junij 2007                                                                              ANITA KAHNE 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
Študentka Anita Kahne izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala 
pod mentorstvom dr. Marka Košak, in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih 
spletnih straneh. 
 
V Ljubljani, dne 01. 06. 2007   Podpis:  

   



 

KAZALO 
 
UVOD.........................................................................................................................................1 
1. PREGLED IN VIZIJA PROJEKTA SEPA .......................................................................2 

1.1. Vizija.......................................................................................................................... 2 
1.2. SEPA območje ........................................................................................................... 2 
1.3. Kreditna plačila.......................................................................................................... 4 
1.4. Direktne obremenitve................................................................................................. 4 
1.5. Kartična plačila .......................................................................................................... 4 
1.6. Program SEPA........................................................................................................... 5 
1.7. Prednosti SEPA projekta............................................................................................ 6 

2. POSTAVLJANJE TEMELJEV SEPA PROJEKTA ........................................................6 
2.1. Trije stebri SEPA ....................................................................................................... 6 
2.2. SEPA in evropske institucije ..................................................................................... 8 

3. VPLIV SEPA NA UDELEŽENCE....................................................................................12 
4. SESTAVNI DELI SEPA PROJEKTA..............................................................................15 

4.1. Oblikovanje dveh novih shem elektronskih plačil................................................... 16 
4.2. Kaj prinaša nova elektronska shema? ...................................................................... 21 
4.3. Oblikovanje SEPA kartičnega ogrodja .................................................................... 22 
4.4. Kaj prinaša SEPA kartično poslovanje? .................................................................. 24 
4.5. Enotno območje evro gotovine (SECA) .................................................................. 25 

5. NAČRT IZVEDBE .............................................................................................................26 
5.1. EPC-jeva časovna uveljavitev programa SEPA ...................................................... 27 

6. VLOGE IN ODGOVORNOSTI POSAMEZNIH INSTITUCIJ ZA .............................29 
UVEDBO PROJEKTA SEPA ...............................................................................................29 
7. MOŽNI VPLIVI IN PREDNOSTI ZA BANKE..............................................................34 

7.1. Prednosti SEPA za stranke bank.............................................................................. 34 
7.2. Prednosti SEPA za banke – strateške priložnosti .................................................... 35 
7.3. Prednosti SEPA ter bistvo poslovanja ..................................................................... 37 

8. SKLEP .................................................................................................................................39 
Literatura.................................................................................................................................41 
Viri............................................................................................................................................41 
Slovar .........................................................................................................................................1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

UVOD 
 
Enotno območje plačil v evrih – SEPA (Single Euro Payments Area) bo tisto območje, kjer 
bodo lahko posamezniki, podjetja ter ostali ekonomski subjekti opravljali ter sprejemali 
plačila v evrih, znotraj članic Evropske unije in v Islandiji, Liechtensteinu, Švici ter na 
Norveškem. Pri tem ne bo prihajalo do razlik, vsi bodo imeli enake pogoje, pravice in 
obveznosti. 
 
Cilj je preoblikovati sedanje razdrobljene trge v enoten domači trg za plačilne storitve v evro 
območju, ki ne razlikuje čezmejnih in domačih plačil. To sproži odstranitev vseh tehničnih, 
pravnih ter komercialnih preprek v trenutnem plačilnem trgu.  
 
SEPA bo prinesla številne prednosti. Potrošnik bo potreboval le en transakcijski račun, s 
katerega bo lahko opravljal kreditna plačila in direktne obremenitve kjerkoli v evro območju. 
Trgovci bodo lahko sprejeli katerokoli plačilno kartico z enim samim terminalom, kar bo tudi 
zmanjšalo njihove stroške. SEPA bo pomagala podjetjem poenostaviti njihov pan-evropski 
poslovni management. Vse finančne transakcije bodo lahko opravljene z enega bančnega 
računa in z uporabo SEPA plačilnega instrumenta. Bankam pa bo omogočila širitev 
poslovanja in konkurenčnost na pan-evropski ravni, saj bo lahko vsaka banka ponudila svoje 
storitve vsakemu v evro območju, brez dodatnih stroškov. 
 
SEPA bo vpeljana znotraj evro območja. Znotraj Evrope, vendar zunaj evro območja bodo 
možnosti sodelovanja v evropski plačilni shemi, institucije bodo lahko prevzele SEPA 
standarde in poskušale prispevati k enotnem trgu za plačilne storitve. EPC cilja na kar se da 
široko sprejetje evro plačilne sheme, toda priznava, da se nekateri zakoni in pravila lahko 
uporabijo le na območju Evropske unije. 
 
Namen diplomske naloge je podrobno predstaviti program SEPA, in sicer: 

• celotno vizijo in področje delovanja SEPA, 
• različne sestavne dele, ki skupaj sestavljajo projekt SEPA, 
• izkušnje končnih uporabnikov, 
• funkcije in odgovornosti vlagateljev v SEPA program, 
• prednosti, ki jih bo prinesla SEPA. 

 
Struktura diplomske naloge je naslednja: v drugem poglavju je predstavljen splošni pregled 
projekta SEPA, njena vizija. Tretje poglavje opisuje tri stebre SEPA, kakšna je povezava z 
Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko ter z Evropskim svetom za plačila. Četrto 
poglavje opisuje, kako bo SEPA vplivala na potrošnike, trgovce, podjetja, banke ter 
oskrbovalce infrastrukture. V petem poglavju so predstavljene primerjave med današnjo 
podobo in kaj bo SEPA prinesla v prihodnosti, in sicer glede na posameznike ter glede na 
velikost podjetja. V šestem poglavju so opisani sestavni deli programa SEPA, kako potekajo 
kreditna plačila, direktne obremenitve ter kartično poslovanje. V sedmem pa je predstavljen 
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načrt izvedbe – časovni plan in uveljavitev projekta. V osmem poglavju so navedene še vloge 
in odgovornosti posameznih udeležencev (Evropske komisije, Evropske centralne banke in 
Evrosistema, Evropskega sveta za plačila, bank, javne uprave ter ostalih), v devetem pa 
možni vplivi in prednosti za stranke ter banke. 
 
1. PREGLED IN VIZIJA PROJEKTA SEPA 

1.1. Vizija 
 
Ustanovitev Ekonomske in Monetarne unije – EMU (ang. Economic and Monetary Union) 
ter evra v letu 1999 je privedla do čedalje večjega razvoja evropskega trga blaga in storitev. 
Ti koncepti so bili potrjeni v Lizboni leta 2000. Vizijo SEPA so sprejeli Evropska komisija – 
EC (ang. European Commission), Evropska centralna banka – ECB (ang. European Central 
Bank) ter Evropski svet za plačila – EPC (ang. European Payments Council) in je bila dolgo 
časa v dobi mirovanja, vendar pa je sedaj njena priprava v polnem teku. V naslednji štirih 
letih bodo potrošniki in podjetja uporabljali plačilne storitve, ki bodo zadovoljevale njihove 
zahteve in jih bo mogoče znotraj Evropske unije koristiti na enoten način. To pomeni en sam 
račun in uporabo enega samega niza plačilnih instrumentov za vsa plačila znotraj SEPA 
območja.  
 
Poudariti je treba, da program SEPA ni samo v izboljšanju učinkovitosti čezmejnih plačil, 
ampak mnogo več. SEPA bo pomenila popolno prenovo. Od leta 2008 naprej bodo poleg 
obstoječih plačilnih sistemov delovali trije SEPA plačilni instrumenti, in sicer kreditna 
plačila, direktne obremenitve ter kartično poslovanje. Popolno vpeljavo pa bodo dosegli do 
konca leta 2010. Celotno vpeljavo SEPA bodo izvajale nacionalne centralne banke, banke, 
plačilna združenja, sheme in javne oblasti v vsaki posamezni državi v evro območju. Projekt 
bo vplival na nacionalne plačilne instrumente z vpeljavo novih poslovnih pravil in tehničnih 
standardov. Vplival bo na vsa elektronska plačila in kot posledica bodo kreditna plačila, 
direktne obremenitve in kartična plačila prešla na lahko obvladljive forme in procese. Učinek 
SEPA bodo čutil vsak potrošnik, podjetnik in podjetje, ki posluje z banko in SEPA bo 
sčasoma vplivala na evro območje in vse ostale v verigi ponudbi plačil. 
 
SEPA bo kreirala pogoje za povečevanje konkurence v plačilnih sistemih. Skozi usklajevanje 
bo izvajala bolj učinkovite plačilne sisteme z jasnimi cilji za ekonomijo in družbo kot celoto. 
Evro se bo kot valuta razširil. 

 1.2. SEPA območje 
 
SEPA bo območje, kjer bodo lahko posamezniki, podjetja ter ostali ekonomski subjekti 
opravljali ter prejemali plačila v evrih znotraj Evrope, ne glede na to, ali bo plačilna 
transakcija znotraj ali zunaj državnih meja. Vsi posli bodo opravljeni pod pogoji, pravicami 
in obveznostmi, ki se navezujejo na lokacijo izvršbe. Zunaj evro območja pa bodo države 



lahko sodelovale v evro plačilnem sistemu, in skupnosti bodo imele možnost sprejeti 
standarde SEPA, da bodo lahko prispevale k enotnemu plačilnemu sistemu. V Evropsko 
unije je trenutno vključenih 27 članic, v evro območje pa so vključene še Islandija, Norveška, 
Liechtenstein in Švica – EEA (ang. European Economic Area). 
 
Slika 1: Vizija razvoja projekta SEPA 
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Različne vpeljave v državah Usklajena SEPA 
◊ Državne / lokalne rešitve ◊ Enotne rešitve z neobveznimi 

dodatnimi storitvami 
◊ Različne sheme, izkušnje, 

standardi, zakon o varstvu 
potrošnikov 

◊ Izboljšano jedro plačilnih 
instrumentov ter izkušenj, dosledni 
standardi, aplikacije usklajenih 
zakonov o varstvu potrošnikov 

◊ Nobenega združevanja državnih 
shem 

◊ Izboljšano združevanje 

◊ Različne vpeljave po državah ◊ Usklajenost in utrditev SEPA 
◊ Zapletenost pri čezmejnem 

poslovanju in tveganje 
◊ Zmanjšanje zapletenosti, izboljšana 

učinkovitost 
Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 11. 

Evro območje

        2007        2008 

 Euro13 EEA31 
Prebivalstvo 315 m 504m 
Korporacije 17 m 25m 
Banke 6-7k 9k 
ACH sheme 11 20+ 
Kartične sheme 14+ 18+ 
POS terminali 4.6m 6.7m 
ATM 240k 339k 
Elektronske 
transakcije

50bn 73bn 

 
SEPA bo vplivala na evro plačila na celotnem geografskem področju. Prioriteta je vpeljava 
projekta v tiste države, ki so v evro območju (od 1.1.2007 je teh držav 13). Spremenjeni 
program bo korenito vplival na vsa domača plačila. Ko bodo priključene nove članice, bodo 
šle čez enak proces kot sedanje. Danes je vsaj 70 % brezgotovinskega plačila v EU-25, 
narejenega v evrih. Sodelovale bodo lahko tudi nečlanice, če bodo opravljale plačila v evrih. 
Prav tako si bodo lahko izbrale SEPA standarde za svoj domač plačilni instrument. 
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V nadaljevanju bom razložila nekatere pojme, ki so ključni za razumevanje projekta SEPA. 
To so: kreditna plačila, direktne obremenitve in kartična plačila. 

 1.3. Kreditna plačila 
 
SEPA kreditno plačilo (ang. credit transfer; Banka Slovenije uporablja ta prevod v svojih 
dokumentih) je plačilni instrument, ki se izvaja po pravilih SEPA sheme. Obsega interna, 
domača in čezmejna plačila. Kreditno plačilo je transakcija v evrih, ki poteka med strankami, 
ki imajo transakcijski račun pri bankah v SEPA območju. Plačilni nalog se pošlje plačnikovi 
banki, ki sredstva prenese banki prejemnika kreditnega plačila, lahko tudi preko več 
posrednikov. SEPA shema ne omejuje višine zneska plačila, lahko pa je omejena višina 
zneska s strani nalogodajalčeve banke (SEPA nacionalni program Slovenija, 2007, str. 11). 
 
SEPA kreditna plačila se delijo na (SEPA nacionalni program Slovenija, 2007, str. 12): 

- individualna plačila: to je plačilo, ki je opravljeno v določenem znesku, in sicer v 
breme nalogodajalca v in dobro enega upravičenca; 

- množična plačila: tako plačilo pa je izvršeno v breme nalogodajalca v skupnem 
znesku na več računov upravičencev (npr. plače, regresi, pokojnine, štipendije). 

1.4. Direktne obremenitve 
 
SEPA direktna obremenitev (ang. direct debit, SEPA nacionalni program Slovenija, 2007, 
str. 13) je plačilni instrument, ki se izvaja v evrih in med udeleženci, ki imajo odprte račune 
pri bankah v SEPA območju. Namenjena je enkratnim plačilom v breme večjega števila 
dolžnikov ter tudi plačevanju ponavljajočih se obveznosti večjega števila dolžnikov. SEPA 
shema ne omejuje višine zneska obremenitve, niti ne namena plačila. Za razliko od domače 
sheme pa omogoča izvedbo direktnih obremenitev vsak delovni dan. 
 
Obremenitev je izvršena, ko dolžnik v papirni ali elektronski obliki  pošlje pooblastilo upniku 
o obremenitvi. Dolžnik in upnik morata imeti odprt račun pri bankah, ki so pristopile k SEPA 
shemi, ki jih zavezuje, da izvajajo domače in čezmejne direktne obremenitve po SEPA 
pravilih. Dolžnikova in upnikova banka si za opravljeno storitev lahko zaračunata 
medbančno provizijo. 

1.5. Kartična plačila 
 
EPC je razvil načela kartičnih plačil SEPA (ang. card payment, SEPA nacionalni program 
Slovenija, 2007, str. 14) in se imenujejo okvir SEPA za kartice. Kartična plačila bodo 
potekala v skladu s temi načeli, ki se jim bodo morali prilagoditi izdajatelji, pridobitelji in 
upravljalci. 
 
V Sloveniji obstajajo na področju kartičnega poslovanja tri domače kartične sheme (SEPA 
nacionalni program Slovenija, 2007, str. 14): 
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1) BA shema – izdajajo in upravljajo jo vse banke, ki so vključene v to domačo debetno 
shemo. 

2) Activa – izdajajo jo članice kartičnega sistema Activa in jo upravlja Banka Koper. 
3) Karanta – izdajajo jo članice kartičnega sistema Karanta, upravlja pa jo Nova 

Ljubljanska banka. 
 
Domače kartične sheme so na osnovni krovnih licenčnih pogodb povezane z mednarodnimi 
kartičnimi shemami (MasterCard – Maestro in Visa): 

a) kreditne kartice – Activa kartice so povezane s kartičnima shemama 
MasterCard in Visa, 

b) debetne kartice – Activa so povezane s kartičnima shemama Maestro in Visa-
Electron, BA so povezane s kartično shemo Maestro. 

 
Podrobnejši opis kreditnih plačil, direktnih obremenitev ter kartičnih plačil je v poglavju 6. 

1.6. Program SEPA 
 
Program SEPA so sprejele tri evropske institucije: 

1. Evropska komisija 
Evropska komisija dopolnjuje notranji trg in SEPA je vzpostavljena za harmonizacijo in 
odstranitev pravnih ovir za plačila znotraj Evropske unije (ne samo znotraj evro območja). 
 

2. Evropska centralna banka 
Evropska centralna banka je razvila vodnik zahtev SEPA in postavila časovne roke za njeno 
vpeljavo za zagotovitev učinkovitega plačilnega sistema v evro območju. 
 

3. Evropski svet za plačila 
Evropski svet za plačila je bil ustanovljen v letu 2002 in nosi odgovornost za oblikovanje 
novih SEPA plačilnih instrumentov. Za kartična plačila je oblikoval novo ogrodje, ki bo 
evropskim kartičnim sistemom omogočil to osvojiti in uskladiti njihove trenutne strukture ter 
pravila. Ti začetki so dopolnilo za spodbuditev pozicioniranja gotovine, usklajevanja evrske 
gotovinske distribucije in za zmanjšanje prevar. 
 
EPC je razvil dva različna pristopa. Za shemo elektronskih plačil – ETS (ang. Electronic 
Transfer Sheme) je izbral nadomestitveno strategijo z navadnimi kreditnimi plačili in 
shemami direktnih obremenitev za celoten SEPA projekt. Pri zapletenem kartičnem 
poslovanju pa se je odločil za obstoječe sheme, z novimi paketi poslovnih in tehničnih 
standardov in procesov. Bistvo obeh pristopov je jasna ločitev sheme od infrastrukture za 
zagotovitev povečane konkurence med podjetniškimi procesi. EPC je izdal dve knjigi pravil: 
Nova SEPA kreditna plačila ter SEPA direktne obremenitve, poleg njiju pa še vrsto 
dopolnilnih dokumentov (Making SEPA a Reality, 2006, str. 11). Prav tako je bilo sprejeto 
novo SEPA kartično poslovanje, ki se bo vpeljalo v banke, kartične sheme in kartične 
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procesorje. Nadaljevalna vloga EPC pa bo še naprej v upravljanju in razvijanju poslovnih 
pravil in standardov za komunikacijo z vsemi strankami ter v nadzorovanju. 

1.7. Prednosti SEPA projekta  
 
SEPA bo prinesla veliko prednosti. Za potrošnike bodo plačilne storitve bolj univerzalne in 
predvidljive. Z enega transakcijskega računa bo možno doseči vse transakcijske račune, ki so 
vključeni v SEPA, kot če bi bilo plačilo narejeno doma. Potrošnja na počitnicah bo 
enostavnejša, dvig gotovine in plačevanje s karticami pa bosta bolj varna. Prodajalec bo 
lahko  sprejel vse plačilne kartice, ki izhajajo iz SEPA držav. Prav tako naj bi službe v 
zaledju ter banke imele bolj enostavno delo. 
 
Za manjša podjetja bo hitrejša vpeljava pomenila poenostavljen proces, izboljšala bo pretok 
denarja, zmanjšala stroške ter omogočila prejetje opravljenih plačil, ki so narejena kjerkoli v 
SEPA območju. Za večja podjetja in korporacije bodo javna pravila omogočila konstrukcijo 
ene od standardnih platform za vsa evrska plačila. Za vlado in javni sektor pa bo SEPA 
zagotovila skupne javne sheme in standarde, omogočila dostavo nadgrajenih storitev 
državljanov doma in v tujini. Preskrba plačilnih storitev ne bo več omejena na lokalne banke. 
 
Banke bodo imele priložnost razviti inovativne produkte, vstopiti na nove trge in se lažje 
povezovati z drugimi bankami. Toda bolj pomembno je, da bodo te prednosti na ravni 
posameznih bank zagotovljene z enotnim bančnim računom, ki bo ponujen strankam v evro 
območju in potencialno skozi SEPA. Kartična plačila in elektronsko poslovanje bodo 
doživela popolno prenovo, ločitev sheme od infrastrukture, ter ločitve od obstoječih procesov 
in kar je sedaj uveljavljeno v praksi. Za dobavitelje plačilnega sektorja bo izjemna priložnost 
v iznajdbi produktov z majhnimi produkcijskimi stroški in storitvah. Te bodo bolj 
konkurenčne na celotnem evro trgu, kot pa so na več manjših z različnimi standardi. 
 
2. POSTAVLJANJE TEMELJEV SEPA PROJEKTA  

2.1. Trije stebri SEPA 
 
Projekt SEPA podpirajo trije glavni stebri. Evropska komisija tesno sodeluje z Evropskim 
parlamentom ter poganja temeljni politični princip za uskladitev. Zahteve SEPA in roki za 
uveljavitev je postavil Svet guvernerjev (ang. Governing Council) ECB-ja. EPC je 
odgovoren za oblikovanje in podrobnejši opis, prav tako pa tudi za nadzor vpeljave in 
migracije. 
 
 
 
 
 



Slika 2: Trije stebri SEPA 

 

S E P A 

Direktiva 
plačilnih 
storitev

Zahteve in 
časovna 
omejitev

Poslovna 
pravila in  
standardi

Evropska kom
isija 

Evropska centralna 
banka

Potrošniki, trgovci, korporacije in javna 
uprava 

Evropski svet za 
plačila 

Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 16. 
 
Zgodovinsko se je ideja za projekt SEPA začela razvijati pred 14-imi leti, zato je potrebno 
izpostaviti ključne dogodke (Making SEPA a Reality, 2006, str. 17). 
Ključni dogodki v zadnjih 14 letih: 

◊ 1990: EC postavi dolgoročna načela za uskladitev – dokument: Making Payments in 
the Internal Market. 

◊ 1992: EC definira ključne prelomnice za običajna čezmejna plačila – dokument: 
Easier Cross Border Payments – Breaking the Barriers. 

◊ 1993-1996: EC in bančna industrija sodelujeta na področju čezmejnih plačil: 
združitev novih produktov in izvajalcev ter postopni napredki na storitvenem nivoju. 

◊ 1997: predstavitev informacij in zahtev za čezmejna kreditna plačila. 
◊ 1999: predstavitev zahtev za izboljšanje čezmejnih kreditnih plačil. 
◊ 2001: EC tarife stroškov za čezmejna plačila – Regulativa 2560/2001: odprava razlik 

med stroški za čezmejna plačila v EU. 
◊ 2001: definiranje enotnih kreditnih plačilnih instrumentov. 
◊ 2002: ustanovitev EPC, obveza bančnega sektorja konceptu SEPA. 
◊ 2003: uvedba STEP2 s strani Evro bančnega združenja – EBA (ang.Euro Banking 

Association), ustvarjen prvi PE-ACH. 
◊ EPC razvije nove sheme in ogrodja 
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- razvije in sprejme dva ogrodja (kartična in gotovinska plačila), 
- standardni predlogi in dokončani vodnik za vpeljavo projekta , 
- sprejeto PE-ACH/CSM ogrodje. 

2.2. SEPA in evropske institucije 
 
a) SEPA in Evropska komisija 

 
Podlaga za odprte ter konkurenčne trge je v graditvi povezav, ki jih je začel graditi notranji 
trg Evropske unije. Vendar pa se je uskladitev trgov na področju financ in bančnih storitev 
izkazala za precej težavno, saj so strukturne spremembe v dohodkovnem in poslovnem 
modelu (poslovnih pravilih in standardih) samostojne in neodvisne za hitro uskladitev. 
Časovni okvir je bil podobno postavljen tudi za razvoj javne, navadne plačilne infrastrukture. 
Zgodovina projekta SEPA sega v leto 1990, ko je bila objavljena publikacija Evropske 
komisije z naslovom: Making Payments in the Internal Market. V tem poročilu je oris skupne 
vizije enotnega plačilnega območja: »…vse prednosti enotnega trga bodo dosežene le, če je 
za poslovanje in posameznike omogočen hiter, zanesljiv in poceni prenos denarja iz ene 
države v drugo, kot je to mogoče sedaj v večini držav članic.« Čeprav se je vizija sprva 
nanašala na čezmejna kreditna plačila, pa so kasneje postale pomembne vizije, ki so se 
nanašale na uresničitev sprememb v naslednjih dvanajstih letih. 
 
V začetku in sredini 90-ih let je glavni direktorat Evropske komisije za notranji trg in storitve 
sodeloval (ang. Commission DG Internal Market and services) z različnimi komiteji, ki so 
predstavljali evropske banke. Sodelovali so pri izboljšanju storitev, ki se uporabljajo za 
čezmejna plačila. V letih 1995/1996 so na trg vstopili novi "igralci", zato se je raven storitev 
še izboljšala. Vendar pa evropske banke še niso bile pripravljene na večje strukturne in 
politične spremembe na dolgi rok, ki so bile potrebne za uskladitev evropskih plačilnih 
sistemov. Ena od ključnih preprek za proces je bila razširitev pravnih in poslovnih pravil in 
standardov v evropskih bančnih pravilih. Kot rezultat so razširjeno začeli uporabljati 
avtomatizirano klirinško hišo - ACH's (ang. Automated Cliring House) in terminale za 
sprejemanje plačilnih kartic na prodajnem mestu (POS terminale, ang. Point of Sale 
terminal), in sicer z različnimi standardi in z različno mešanico komercialnih ogrodij. 
Bančniki so bili zaradi visokih stroškov, večjega tveganja in spreminjanja vsakega 
posameznega trga tveganju vse bolj nenaklonjeni. 
 
To obdobje je bilo osredotočeno na bančno dejavnost, na plačilni sistem in njegovo 
nadziranje ter na odstranitev sistematičnega tveganja skozi kreiranja sistema bruto poravnave 
v času in z njim povezanimi sistemi, ki so povezani s trgi v tujini. 
 
Vendar pa se je z novim tisočletjem, z uspešno uveljavitvijo evra leta 1999 in 2002, povzpel 
projekt notranjih trgov nazaj proti vrhu lestvice uresničevanja Evropske komisije in ECB. 
Evropske banke so po objavi Lizbonskega sporazuma v letu 2002 zopet začele podpirati 
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Evropsko unijo, s sporazumom pa so se zavezale k razvoju in uvedbi enotne plačilne 
infrastrukture. Leta 2001 je Komisija pripravila fundacijo za program SEPA skozi Regulativo 
2560/201, kjer banke ne smejo vsiljevati različnih stroškov za domača in čezmejna plačila ali 
provizij za dvigovanje z bankomatov v EU-25. 
 
EC pravi, da bo bil enotni plačilni trg možen le z navadnim pravnim ogrodjem, ki bo 
odstranil lokalne nepravilnosti in razlike. Prva verzija novega pravnega ogrodja je bila izdana 
v letu 2001 in je bila oblikovana z namenom uskladiti nacionalne pravne provizije. 
 
Kot rezultat te prenovljene politične podpore so se leta 2002 strokovnjaki na bančnem 
področju udeležili mnogih izobraževanj in delavnic, da bi dosegli plačilno uskladitev. 
Zaključek je bil povzet v White Paper. Evroobmočje: program opisuje »Enotno plačilno 
območje« kot »Enotno območje plačil v evrih - SEPA«. Tako se je rodila SEPA. EPC, kot 
nov samostojen sistem, je bil ustanovljen junija 2002 za zagotovitev, kontroliranje in 
opazovanje uvedbe SEPA.  
 
Od leta 2001 do 2005 je EC pripravljala intenzivne konference z vsemi ključnimi udeleženci 
(bankami, prodajalci, korporacijami in potrošniki) ter predloge za direktivo za plačilne 
storitve – PSD (ang. Payment Services Directive), ki so bili izdana 1.12.2005. PSD je iskala 
nekaj za zagotovitev ključnega stebra za vizijo SEPA in podrla vse obstoječe pravne 
prepreke, ki bi lahko preprečile uveljavitev SEPA v EU. Cilj SEPA je bil, da se vzpostavi tak 
sistem, ki bi zagotovil kar najenostavnejše, najcenejše in varno plačilo v državi članici (tako 
kartična plačila, kot tudi elektronske bančne prenose, direktne obremenitve ali katerokoli 
ostalo storitev, kot da bi storitev opravljali znotraj posamezne države). 
 
Z omogočitvijo evropskim državljanom plačevati dobrine in storitve kjerkoli v Evropski 
uniji, kot če bi plačevali znotraj države, Komisija dodaja, da bo PSD (ter SEPA) prinesla 
popolnoma novo dimenzijo nakupovanja ter bo naredila Evropo še bolj resnično za vse nas v 
vsakdanjem življenju (McCreevy, 2006). 
 
Komisija pričakuje, da bo PSD ustanovila moderno in usklajeno zakonito ogrodje, ki bo 
zagotavljala nujno legalno platformo za enotno območje plačil v evrih. 
 

b) SEPA in Evropska centralna banka 
 

V zadnjih šestih letih sta bila Evropska centralna banka ter Evrosistem ključna stebra za 
harmonizacijo evropskih plačil in sta močno pripomogla k razvoju koncepta SEPA, ki odseva 
njune odgovornosti za vpeljavo enotnega plačilnega območja. ECB je razvila TARGET1 
platformo, s katero je uresničila učinkovit in urejen evro plačilni poravnalni sistem za banke 
in centralne banke. To platformo bo novembra 2007 nadomestila platforma TARGET2. ECB 

 
1 TARGET je plačilni sistem, prek katerega se izvršujejo nujna plačil, plačila nad 50.000 EUR ter plačila v 
tujino. 
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je med leti 1999 in 2003 izdala več navodil za izvajanje evro plačilnega prometa. Zagovarjala 
je, da bo monetarna pretvorba ostala nedokončana, dokler Evropa ne bo prešla na elektronski 
evro denar v vseh plačilnih oblikah. Po posvetovanju s ključnimi vlagatelji v sistem se je 
podrobno ukvarjala s pogoji, ki so potrebni za čezmejna plačila; evropske banke se morajo 
vključiti v sistem SEPA ter predvideti čas, ki je potreben za vpeljavo programa. 
 
ECB-jeva definicija SEPA je le dopolnilo definicije, ki jo je razvila EC: »Dejanska SEPA bo 
vzpostavljena (za državljane v evropskem območju) takrat, ko bo mogoče plačevati v vsem 
območju, z enega bančnega računa, z uporabo enega niza plačilnih sistemov tako enostavno 
ter varno, kot je to mogoče plačevati že sedaj v nacionalni državi.« (Tumpel-Gugerell, 2004, 
str. 2). ECB pričakuje popolno vpeljavo SEPA instrumentov v začetku leta 2008 in pričakuje, 
da bo večina SEPA ciljev izvedenih do konca leta 2010. V svojem četrtem poročilu 2006 
(Progress Reports 2006) dodaja, da je možno, da posamezni elementi projekta, še posebej 
tisti, ki se nanašajo na infrastrukturne spremembe, ne bodo popolnoma izpeljani do konca 
leta 2010. Vendar pa je popolnoma jasno, da je projekt nepreklicen, ter bodo začetni 
instrumenti že dodobra razviti do konca leta 2010. 
 
Evrosistem ima aktivno vlogo v SEPA programu, kot je z objavljanjem rednih poročil in 
organiziranjem pogostih sestankov z bančnim sektorjem, uporabniškimi skupinami ter 
izvajalci plačilnega prometa.  
 

c) SEPA in Evropski svet za plačila 
 
Vloga EPC je v sprejemanju odločil in koordiniranju evropske bančne dejavnosti za plačila. 
Njegov pomen je v podpiranju in povečevanju proizvoda, ki je usklajen, odprt in izvedljiv na 
evropskem plačilnem trgu ter v pospeševanju razvoja SEPA.  
 
Vloga EPC je tudi v oblikovanju in dajanju natančnih podatkov za javne storitve, ki bodo 
delovale na enotnem evropskem plačilnem trgu. Prav tako zagotavlja vodenje in koordinacijo 
za usposabljanje in razvijanje SEPA standardov. Identificira in sestavlja poteze, ki bi lahko 
bile v praksi najboljše, to je v izvajanju plačilnega prometa, ter podpira in kontrolira vpeljavo 
SEPA.  
 
EPC je bil ustanovljen junija 2002, vodstveno strukturo, ki jo še vedno ohranja, pa je sprejel 
v sredini leta 2004. Trenutno šteje 65 članov, ki jih sestavljajo banke ali bančna združenja. 
Čez 250 profesionalcev je povezanih direktno v EPC delovni program in predstavljajo vsa 
področja vseh velikosti kreditnih institucij na evropskem trgu.  
 
 
 
 
 



 
Slika 3:Vodstvena struktura EPC 

 
EPC plenum * 

Sekretariat 

 
EPC Koordinacijski odbor ** 

Revizija NGC *** 

Podporna 
skupina 
za pravna 
vprašanja 

Delovna 
skupina 
za SEPA 
gotovino 

Delovna 
skupina 
za 
SEPA 
kartice 

Delovna 
skupina za 
SEPA 
elektronska 
kreditna 
plačila 

Delovna 
skupina za 
SEPA 
direktne 
obremenitve 

Delovanje 
infrastru= 
kturne 
tehnologije 
in standardna 
podporna 
skupina 
 

Odbor za 
vzpostavitev SEPA 
(ROC) 

*  Telo za sprejemanje odločitev 
**  Telo za izvajanje sprejetih odločitev 
***  Odbor za imenovanje in upravljanje -    
         NGC (ang. Nominating and   
         Governance Committee) 

 
Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 21. 
 
EPC, njegova sestavna telesa ter delovne skupine so odgovorne za sprejemanje širokega 
programa aktivnosti. Prej je bila vloga EPC razvijanje sheme in pravil, sedaj pa je njena 
vloga v vpeljavi, vodstvu, nadzorstvu in komunikaciji. Odgovornosti posameznih teles: 

- EPC plenum je odgovoren za sprejemanje odločitev. 
- EPC koordinacijski odbor (ang. EPC Co-ordination Committee) je odgovoren 

za koordinacijo in program managementa. 
- Delovna skupina za SEPA direktne obremenitve – EDDWG (ang. Electronic 

Direct Debit Working Group) je odgovorna za novo SEPA shemo direktnih 
obremenitev – SDD (ang. Direct Debit Scheme). 

- Delovna skupina za SEPA elektronska kreditna plačila – ECTWG (ang. 
Electronic Credit Transfer Working Group) je odgovorna za novo SEPA 
shemo kreditnih plačil – SCT (ang. Credit Transfer Scheme). 

- Delovna skupina za SEPA kartice – CWG (ang. The cards Working Group) je 
odgovorna za SEPA kartični okvir – SCF (ang. SEPA Cards Framework). 

11 
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- Delovna skupina za SEPA gotovino – Cash WG (ang. The Cash Working 
Group) je odgovorna za enotno območje evro gotovine SECA (ang. Single 
Euro Cash Area). 

- Odbor za vzpostavitev SEPA – ROC (ang. Roll-Out-Committee) je odgovoren 
za vpeljavo, kontrolo in vodstvo. 

- Standardna podporna skupina je odgovorna za razvijanje in izboljšavo 
standardov. 

- Podporna skupina za pravna vprašanja – LSG (ang. legal Support Group) pa je 
odgovorna za zagotavljanje pravne podpore vsem delovnim skupinam in 
odborom. 

 
EPC-jeva vizija SEPA odraža vizijo EC in ECB ter povzema naslednje: 
»SEPA bo območje, kjer bodo lahko državljani, družbe ter ostali ekonomski subjekti 
opravljali ter sprejemali plačila v evrih, znotraj Evrope, ne glede ali gre za med ali znotraj 
državnih meja Evropske Unije, pod enakimi pogoji, pravicami in obveznostmi, ne glede na 
njihovo lokacijo.« (The Single euro payments area , 2006, str. 7). 
 
Tabela 1: Ključni programi EPC, ki jih je morala izpeljati do konca leta 2006 
              Programi Leto 
Medbančna konvencija na plačila 2003 
Prva vse-evropska klirinška hiša (PE-ACH) postane operativna 2003 
SEPA knjiga pravil za kreditna plačila 2006 
SEPA knjiga pravil za direktne obremenitve 2006 
SEPA vodič za vpeljavo podatkovnih modelov in standardov 2006 
SEPA kartično ogrodje 2005 
Ogrodje enotnega evro denarnega območja 2006 
Načela za kliring in poravnave 2006 
Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 22. 
 
3. VPLIV SEPA NA UDELEŽENCE 
 
SEPA je največja plačilna prenova plačilnega sistema, ki je bila kadarkoli sprejeta v Evropi 
in najverjetneje tudi v svetu. Projekt te velikosti in obsega ne more biti vpeljan ali 
kombiniran samo z viri EC, ECB ali EPC. Pomembno vlogo imajo vlade, javne službe, 
trgovci, korporacije, menjalnice in potrošniki ter ponudbeni sektor, da se lahko zagotovi tako 
uspešno vpeljavo programa kot tudi evra. 
 
Prednosti, ki jih bo prinesla SEPA posameznim udeležencem: 
 

a) Za potrošnike 
SEPA plačilni instrumenti bodo na razpolago v celotnem evro območju, kar bo v splošnem 
omogočilo lažje življenje za potrošnike. Le-ti bodo potrebovali samo en transakcijski račun 
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ene banke, s katerega bodo opravljali razna plačila. Lahko bodo, na primer plačali najemnino 
otrokom, ki študirajo v tujini, plačevali storitev na dopustu, storitve, ki jih ponujajo evropska 
podjetja, plačevali račune, zavarovanja, itd. Posameznikom, ki delajo ali študirajo v tujini, ne 
bo več potrebno odpirati še enega bančnega računa v tujini. 
 
Uporaba plačilnih kartic bo bolj učinkovita, saj bodo lahko potrošniki uporabili eno plačilno 
kartico za vsa evropska plačila. To bo zmanjšalo potrebo po hranjenju gotovine, kar bo 
zmanjšalo možnosti za njeno izgubo ter krajo.  
 
Prenovljene storitve bodo na voljo potrošnikom neodvisno od nacionalnih meja. Dolgoročni 
cilj bančne dejavnosti je v tem, da se bodo plačilni instrumenti SEPA uporabljali le v 
elektronski obliki. To vključuje internetno ali telefonsko plačevanje računov, e-letalske 
vozovnice, nasvete za kredite ali e-poravnava. 
 
Pričakuje se, da bo splošni vpliv SEPA na potrošnike kar se da najmanjši, čeprav je to 
odvisno od tipa storitev, ki jih ponuja določena banka. Potrošniki bodo občutili razliko, ko 
bodo SEPA plačilni sistemi zamenjali domače plačilne sisteme. Na primer: račun banke bo 
nadomestil IBAN in BIC (ang. Bank Identifier Code).2

 
b) Za trgovce 

Plačilne kartice postajajo izredno priljubljeno plačilno sredstvo. Izredno hitro nadomeščajo 
čekovne knjižice in gotovinska plačila. Pričakuje se, da bo njihova uporaba v prihodnosti še 
naraščala. Da lahko trgovci sprejmejo plačilne kartice, morajo imeti pogodbo z določeno 
banko, ki podpira kartična plačila, za kar potrebujejo informacije o plačilu, imetniku kartice, 
da lahko posredujejo podatke banki, kjer ima lastnik plačilne kartice odprt račun. SEPA 
ponuja naslednje prednosti: 

- Kupec bo lahko plačeval s karticami tudi zunaj meja. V SEPA okolju bodo 
trgovci lahko izbrali kateregakoli ponudnika bančnih storitev v evro območju 
za procesiranje kartičnih plačil. To bo povečalo konkurenco in zmanjšalo 
stroške. 

- POS terminali v evro območju bodo bolj standardizirani. Posledično se bo to 
kazalo v širši paleti ponudnikov bankomatov, trgovci bodo lahko sprejemali 
več vrst plačilnih kartic na enem terminalu. Povečana konkurenca kartičnih 
shem bo privedla do manjših provizij. 

 
c) Za podjetja 

SEPA bo pomagala podjetjem pri upravljanju plačil. Podjetja bodo lahko izvajala svoja 
plačila in finančne transakcije z enega računa, z uporabo SEPA plačilnih instrumentov. 

 
2 BIC oz. SWIFT koda je potrebna za izvršbo plačilnega naloga, saj se z njo nalog pošlje določeni banki. IBAN 
računi pa so v veljavi že sedaj, in sicer za vse države EU, z januarjem 2008 pa bodo postali obvezni. Imajo pa 
ga že tudi nekatere druge države (Švica, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Črna Gora). Prvi dve črki in številki 
IBAN računa sta začetnici države, nato pa sledi številka računa, ki je odprt pri banki. Primer slovenskega 
IBAN-a: SI56340001001234567. 
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Urejanje plačil bo poenostavljeno, vsa prejeta in oddana plačila se bodo izvajala na enak 
način. Z združitvijo in likvidnim upravljanjem na enem območju bodo podjetja prihranila 
tako na stroških, kot tudi na času. 

 
Dodane storitve, kot je npr. plačevanje računa prek interneta, bo omogočilo podjetjem boljše 
upravljanje s plačili. Danes so te storitve na voljo znotraj državnih meja, ko pa je potrebno 
izvesti plačilo v tujino, se pojavijo težave; npr.: stranke so premalo informirane o IBAN 
računih ter BIC kodah, ne poznajo šifer osnov, s katerimi se določa, za kakšno vrsto plačila 
gre, razlika je med datumom kritja ter datumom valute … S SEPA bodo te težave 
odpravljene.   
 

č) Za banke 
 
Prednosti, ki jih bo SEPA prinesla bankam: 

- Banke bodo lahko razširile svoje poslovanje in konkurirale v evro območju, 
lažje bodo predstavile in ponudile svoje storitve obstoječim in potencialnim 
uporabnikom.  

- SEPA bo imela enoten paket pravil, enak in odprt pristop za vse, dostopnost in 
transparentnost, kar bo spodbudilo konkurenco, ki bo omogočila bankam, da 
si bodo pridobile boljše pogoje z dobavitelji. 

- V regulativi 2560/2001 so bila predstavljena načela enakih stroškov za 
čezmejna in domača plačila znotraj Evrope. Povzročila je neravnotežje med 
provizijami bank in stroškov za čezmejna plačila. To ravnotežje se lahko 
premosti z urejanjem čezmejnih plačil – v procesu, poravnavi in izvedbi – 
potrebna je reorganizacija za zagotovitev bolj učinkovitih in manj stroškovnih 
plačil, kar je cilj SEPA.  

 
Podrobneje so prednosti za banke opredeljene v poglavju 7. 
 

d) Za oskrbovalce infrastrukture 
 

- Oskrbovalci ne bodo več vezani na nacionalne meje, ampak bodo lahko za 
podporo SEPA priskrbeli svoje storitve v celotnem evro območju.  

- Med različnimi infrastrukturami bo lahko več vmesnih členov, ki bodo 
povezani z enakim paketom tehničnih standardov. 

- Kartični procesorji bodo lahko služili različnim kartičnim shemam in 
ponudnikom skozi evro območje.  

 
 
 
 
 



4. SESTAVNI DELI SEPA PROJEKTA 
 
Projekt SEPA je sestavljen iz različnih plasti aktivnosti.  
 
Slika 4: Plasti aktivnosti projekta SEPA 

Infrastruktura 
procesov

Produkti in 
storitve bank

Standardi, 
pravila ter 
izvedljivost

 
Vir: Making SEPA a Reality, str. 34. 
 
Najprej so produkti in storitve bank, katerih neposredni uporabniki so kupci in zanje tudi 
plačajo. Druga plast je shema, ki definira osnove, na podlagi katerih banke delujejo, 
standarde, pravila ter izvedljivost. Tretja plast pa je infrastruktura procesov med bankami in 
izvajalci plačilnih storitev. 
 
Tabela 3: Primerjava sestavnih delov med splošno plačilno shemo ter procesno infrastrukturo 

Splošna shema Procesna infrastruktura 
Paket bančnih pravil in standardov za 
izvajanje plačilnega prometa znotraj SEPA. 

Jedro operacijskih storitev za kliring in 
poravnavo. 

Splošno ogrodje, ki zagotavlja kliring in 
poravnavo plačilnih transakcij. 

Tehnološki sistem in računalniška mreža, ki 
podpira plačilno shemo. 

Blagovna znamka ter logotip za 
prepoznavnost na trgu. 

Tehnološka platforma, na podlagi katere 
deluje ta kliring in poravnava. 

Pravila, ki določajo vloge in odgovornosti 
bank (plačnik, koristnik, izdajatelj, 
uporabnik) in zveze med njimi, potrošnike, 
korporacije, trogvce in javno upravo. 

Operacije za podporo strankam, ki jih 
uporabljajo banke, korporacije, trgovci in 
javna uprava. 

Pravila za kakovost storitev, stopnjo 
storitev, čas poravnave, procese. 

Funkcije razvoja in vzdrževanja za podporo 
tehnološkim aplikacijam, IT platformam in 
računalniški mreži. 
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Nadaljevanje Tabele 3 
Splošna shema Procesna infrastruktura 

Standardi, ki določajo osnove, na katerih se 
izvršujejo transakcije in plačilni promet. 

Funkcije, ki jih podpirajo banke, njihove 
podružnice in centralne banke: kliring in 
poravnava, kartične transakcije in 
računalniška povezava. 

 

Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 34. 

4.1. Oblikovanje dveh novih shem elektronskih plačil 
 
EPC je v letih od 2004 do 2006 razvil dve novi shemi elektronskih plačil: SEPA kreditna 
plačila (SCT) in SEPA direktne obremenitve (SDD). Obe shemi sta oblikovani za 
zagotavljanje bistvenih storitev kupcem, bankam in izvajalcem infrastrukturnih storitev, in 
sicer na podlagi znanja in podatkov, ki jih banke pridobivajo z vsakodnevnim kontaktiranjem 
strank. Za vsako shemo je bila uporabljena različna metodologija, kar kaže spodnja slika.  
 
Slika 5: SEPA sheme in kartično ogrodje 
Error! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: EPC: Making SEPA a Reality, Version 1.1, stran 35 
Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 35. 
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Da se zagotovi optimalno ravnotežje med konkurenco in sodelovanjem med bankami, so bila 
za SCT in SDD oblikovana tri področja delovanja (Making SEPA a Reality, 2006, str. 35): 
 

i. Omogočiti bankam, da ponujajo svoje produkte in storitve na ravni konkurence 
Banke bodo zagotovile bogato ponudbo plačilnih storitev z uporabo bistvenih funkcij sheme 
kot osnove. Tekmovale bodo na področju plačilnih storitev (cene, stopnja storitev, poročanje, 
hitrost izvajanja, novi produkti) in na dodatnih storitvenih možnostih. Pri dodajanju 
razširjenih značilnosti so popolnoma samostojne in same sestavljajo svoje plačilne storitve na 
širši ravni ter jih zagotavljajo različnim segmentom kupcev. 3

  
ii. Oblikovanje skupne medbančne sheme 

Pomembno je, da se prevzame celotno medbančno shemo. Koncept je tak, da se zamenja 
različne nacionalne sheme z eno skupno, s skupnimi standardi in pravili. Trenutno 
uporabljene različne nacionalne sheme bodo tako izginile, saj jih bodo zamenjale skupne 
SEPA sheme. Le-te bodo imele skupna poslovna pravila in standarde, kar bo omogočilo 
bankam, da bodo tekmovale za stranke in razvijale produkte in storitve za vso SEPA 
območje, ne samo za prodajo na domačem trgu, kar delajo sedaj. 
 
Spodnja slika kaže, kaj bosta bankam omogočili shemi SEPA kreditnih plačil in SEPA 
direktnih obremenitev; gre za tako imenovan 'štirikotni' model. 
 
Slika 6: Shema SEPA kreditnih plačil 
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Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 36. 
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Za kreditna plačila nalogodajalec predloži navodila izvršbe plačila, zagotovi finančno kritje 
ter nalog posreduje banki izdajateljici pod sprejetimi pogoji (2). Plačilo mora banka izvršiti v 
največ treh delovnih dnevih, predlog Direktive o plačilnih storitvah pa predvideva 
maksimalen čas izvršitve 1 dan. Banka izdajateljica kreditno plačilo sprejme, ga preveri in 
zavrne napačna navodila. Če je plačilo izvršeno, je obremenjen plačnikov račun in kreditno 
plačilo je poslano v klirinško poravnalni mehanizem (3). Le-ta pošlje sporočilo kreditnega 
plačila banki upravičenca in poravna vsoto plačila (4). Banka upravičenca sporočilo sprejme, 
ga preveri in odobri račun upravičenca (5). Banke se lahko med seboj dogovorijo tudi za 
krajši čas izvršitve, vendar pa ne smejo prekoračiti predpisanega tri-dnevnega časovnega 
cikla. Prekoračitev je dovoljena v izjemnih primerih, kadar gre za sum pranja denarja ali 
financiranje terorizma. 
 
Pri tem tako nalogodajalec kot tudi upravičenec poravnata stroške svojih bank individualno 
in ločeno od transakcije. To so tako imenovani SHA stroški. Pri prenosu kreditnega plačila se 
morajo prenesti podatki o plačilu ter upravičencu v celoti in brez sprememb. 
 
Za direktne obremenitve pa je dano pooblastilo s strani plačnika, kar pomeni, da se lahko 
plačilo izvrši (1), obenem pa dovoli svoji banki, da izvrši plačilo. Pooblastilo je lahko v 
papirni ali elektronski obliki, ki zagotavlja varnost prenosa. Po podpisu plačnika, da se nalog 
lahko izvrši, mora biti pooblastilo poslano upniku. Dolžnik in upnik morata imeti odprt 
transakcijski račun pri bankah, ki so pristopile k SEPA shemi, kar jih zavezuje, da izvajajo 
domače in čezmejne direktne obremenitve. 
 
Slika 7: Shema SEPA direktnih obremenitev 
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Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 37. 
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Po prejemu podpisanega pooblastila mora upnik začeti z izterjavo. Pred izterjavo pa mora 
poslati sklep dolžniku (2), razen če ni drugače določeno. Sklep o izvršbi na denarna sredstva, 
ki jih ima dolžnik pri bankah, vroči davčni organ dolžniku ter bankam, pri katerih ima 
dolžnik denarna sredstva (Zakon o davčnem postopku, 2006, 166. člen). Podatki so preneseni 
v elektronski obliki skozi vsako izterjavo (3).  Banka upnika lahko poravnavo zavrne zaradi 
tehničnih razlogov. Na datum valute mora banka upnika obremeniti dolžnikov račun, če ima 
dovolj sredstev ter če je nalog pravilno izpolnjen. V nasprotnem primeru mora plačnik 
zagotoviti sredstva oz. pravilne podatke, drugače se nalog zavrne. Dolžnik je dolžan prejeti 
povračilo upnika, če se le-ta ne strinja z izterjavo, ki je pravno podprta v PSD, vendar pa 
mora poslati to zahtevo banki dolžnika v roku 6-ih tednov. Vendar pa to povračilo ne 
pomeni, da dolžnik ni več dolžan plačati obveznosti do upnika. Banka nalogodajalca ter 
banka upnika si lahko za storitve zaračunata medbančno provizijo. 
 

iii. Konkurenca procesne infrastrukture 
Tretja domena je ločena procesna infrastruktura, ki je opisana kot klirinško poravnalni 
mehanizem –CSM (ang. Clearing and Settlement Mechanism). V novem SEPA okolju lahko 
trg izbere različne CSM modele, vsi morajo biti na voljo v SEPA: 

• PE-ACH: ACH, ki je del pan-evropskega ACH, država, ki ima nevtralno 
kliring organizacijo in zagotavlja dostop vsem bankam v SEPA, in ki 
lahko izberejo sistem kjerkoli v SEPA okolju na podlagi cene in storitve. 

• SEPA Scheme-Compliant ACH: ACH lahko posreduje SEPA transakcije 
znotraj določenega trga in ki je lahko ali pa (še) ne v postopku pridružitve 
PEACH (ang. Pan-European Clearing House). 

• Večstranski CSM: decentralizirana oblika večstranskega kliringa ali 
poravnave (ne ACH struktura), ki lahko posreduje SEPA transakcije 
znotraj določenega trga.  

• Obojestranski: decentralizirana oblika obojestranskega kliringa ali 
poravnave (npr. korespondenčno bančništvo). 

• Notranje-bančni/znotraj skupine: notranje-bančni ali znotraj skupinski 
dogovor kliringa ali poravnave, tipično tam kjer imajo banka 
plačnika/plačnik ter banka prejemnika/prejemnik račune znotraj iste 
skupine bank.  

 
Delovanje znotraj postavljenih načel je konkurenčna domena med infrastrukturo znotraj 
bank, ki lahko priredijo določene infrastrukture svojim potrebam. 
 
PE-ACH pravila (Towards our single payment area, 2006, str. 15) 

• Nevtralen glede dostopa, pravil in nadzora. 
• Odprta struktura nadzora. 
• Ni omejitev vstopa. 
• Odprt in pošten dostop za vse SEPA banke. 



• Močna operativna pravila za rizično upravljanje, poravnavo, varnost in izvedbo. 
• Širok dostop do SEPA za vse SEPA banke, ali posredno ali neposredno. 
• Poštene cene, jasnost, ni diskriminacije, državna in SEPA plačila obravnavana na 

enak način. 
• Popolna izvedljivost in poravnava za SCT in SDD. 

 
SCT in SDD pravila omogočajo tvorbo skupnih paketov pravil in procesov za novi ETS 
shemi. Nova shema je bila oblikovana za vpeljavo v triplastni model, ki bo zagotavljal 
konkurenco med bankami za kupce in za procese storitev ter računalniške povezave. To je 
prikazano v spodnji sliki. 
 
Slika 8: Triplastni model za shemo novih elektronskih plačil 
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Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 41. 

IZBIRA 
STRANKE 

IZBIRA 
BANKE 

IZBIRA 
BANKE 

 
KONKURENCA 

 
KONKURENCA 
 

 
 

KONKURENCA 
 

SODELOVANJE 

 
POTROŠNIK 

 
TRGOVEC 

BANKA 
IZDAJA= 
TELJICA 

BANKA 
PRIDOBI= 
TELJICA 

               POSLOVNI IZDAJATELJ 
MEDBANČNI IZDAJAELJ 

                  POSLOVNA MREŽA 
MEDBANČNA MREŽA 

NOVO 
PRAVNO 
OGRODJE 

KARTIČNO 
OGRODJE 

IN 
NOTRANJA 
IZVEDLJI=

VOST 

PLASTI 
SHEME 

(DRŽAVNE 
IN MEDDR= 

ŽAVNE 
SHEME) 

TRISTRANSKI 

ŠTIRISTRANSKI 
SODELOVANJE 

 
Poslovna zgradba SEPA temelji na več različnih plasteh aktivnosti. Prva je konkurenčnost 
bank, ki zagotavljajo SEPA produkte in storitve za stranke. Druga je povezana s 
sodelovanjem. To postavlja temelje, na katerih banke sodelujejo za zagotavljanje standardov, 
pravil in izvedljivost. Tretja pa je povezana s procesno infrastrukturo. Konkurenca poteka 
med različnimi konkurenčnimi kanali, čeprav bančne skupnosti sodelujejo, da spoznajo 
vsakdanje potrebe. 
 
Tradicionalne državne strukture imajo pogosto komercialne poglede na plačilne sheme, 
prepletene s pravili določenega podjetja, ki posluje z bančnimi plačilnim procesom. V 
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sistemu SEPA pa bodo nove sheme in pravila, ki bodo ločena od podjetij, ki zagotavljajo 
storitve bank.  
 
Vsaka knjiga pravil razlaga osnove SCT in SDD storitev za zagotovitev skupne ravni storitev 
za uporabnike znotraj predvidljivega časovnega ogrodja za vse ETS storitve znotraj SEPA. 
Nova pravila bodo uveljavile banke in dostavljavci (PE-ACH ali ostali CSM); storitve bodo 
dostavljene po celotni Evropi.  
 
Kriteriji, na podlagi katerih je bila napisana knjiga pravil (Consultative paper on SEPA 
Incentives, 2006, str. 24) 

o spodbujanje konkurence med bankami v izdelkih in storitvah, 
o postavljene vloge in obveznosti PE-ACH in ostalih poravnalnih sistemov, 
o ločene vodstvene sheme od osnovnih procesov, 
o omogočiti uveljavitev projekta s 1.1.2008 in popolna zamenjava obstoječih 

sistemov do leta 2010, 
o zgradba avtomatiziranih, učinkovitih storitev za skupno uporabo, 
o obstoj enega skupnega ogrodja za vse države, 
o reference direktive za plačilne storitve, 
o omogočitev široko izvedljivost SEPA in splošno dosegljivost, 
o zagotovitev visoke varnosti, močno in gibljivo infrastrukturo, 
o odstranitev preprek na nacionalnih trgih, 
o povečati možnosti dobaviteljem računalniške opreme in utrditev trga. 

4.2. Kaj prinaša nova elektronska shema? 
 
Najpomembnejše sestavine SEPA kreditnih plačil (Making SEPA a Reality, 2006, str. 40): 

- popoln dostop do SEPA kreditnih plačil 
- prenos v evrih med računi 
- osnovna nenujna kreditna plačila 
- uporaba IBAN-a in BIC kode 
- skupna, največ 3-dnevna poravnava 
- varnost podatkov potrošnika 
- ni odbitkov od osnovnega zneska – ločene provizije 
- banke same določijo limite 
- banke upnika sprejemajo plačila v katerikoli valuti 
- skupna pravila za kliring in poravnavo 
- obsežna pravila za zavrnitve in vračila 
- možnost zagotavljanja dodatnih izbirnih storitev 
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Najpomembnejše sestavine SEPA direktnih obremenitev (Making SEPA a Reality, 2006, str. 
40): 

- popoln dostop do SEPA direktnih obremenitev 
- povratna plačila v evrih 
- obe strani (plačnik in upnik) imata odprt račun v SEPA shemi 
- uporaba IBAN-a in BIC kode 
- cikel dveh dni, razen če je prvo plačilo, ko je potrebno 5 dni za organizacijo 
- varnost podatkov potrošnika 
- limiti bodo postavljeni za stranko banke - C2B (ang. client to bank) plačila 
- posebna pravila za nujne naloge, poravnalne dneve 
- jasna specifikacija datumov pooblastil in pogodbenih datumov 
- skupna pravila za kliring in poravnavo 
- obsežna pravila za zavrnitve, refundiranja in vračila 
- možnost zagotavljanja dodatnih izbirnih storitev 

 
EPC se zaveda, da člani Evropske bančne skupnosti trenutno delujejo na področju kreditnih 
plačil, da bi našli rešitev za zagotovitev plačila v istem dnevu. To bo zgrajeno na obstoječih 
kritičnih plačilih in bo oblikovano na shemi kreditnih plačil. 

4.3. Oblikovanje SEPA kartičnega ogrodja 
 
SEPA kartično ogrodje je bilo oblikovano v letih 2004/2005 s strani EPC, ki je tesno 
sodelovalo z bankami kot izdajateljicami ter kupci mednarodnih in domačih kartičnih plačil. 
 
Kartično poslovanje je zelo zapleteno, saj gre za širok pristop vsake države in prisotnost 
mednarodne kartične sheme – ICS (ang. International Card Sheme). EPC se je odločil, da 
zaradi praktičnih razlogov in stroškov ne bo oblikoval nove skupne kartične sheme in knjige 
pravil, ki bi določala, kako se morajo izdajatelji in uporabniki kartic prilagoditi novemu 
sistemu SEPA kartičnih plačil v evrih. 
 
Strokovnjaki za kartična plačila so razvili triplastni model za zagotavljanje konkurence med 
vsemi evropskimi kartičnimi shemami, bankami in računalniškimi programerji, vendar 
znotraj trdnega ogrodja, ki določa, kako naj udeleženci reagirajo. Tako bodo mednarodne, 
domače in nove sheme tekmovale za nove člane, banke za stranke ter prodajale izdelke in 
storitve, računalniški programerji pa bodo tekmovali za storitve bankam znotraj triplastnega 
modela (Slika 9 na str. 23). 
 
 
 
 
 
 



Slika 9: Triplastni model za kartične sheme 

 
Vir: SEPA nacionalni program Slovenija, str. 15. 
 
Pri uporabi kartice morajo nastopati naslednji udeleženci (SEPA nacionalni program 
Slovenija, str. 15): 

- banka izdajateljica 
- potrošnik oz. imetnik kartice 
- banka pridobiteljica, ki omogoči prodajnemu mestu sprejemanje kartic 
- prodajno mesto, ki ima z banko pogodbo o sprejemanju kartic kot možnost 

plačila izdelkov ali storitev, ki jih ponuja 
 
Model za kartične sheme je sestavljen iz več različnih plasti aktivnosti. Prva je 
konkurenčnost bank, katerih cilj je pridobiti čim več strank. Druga je povezana s 
sodelovanjem. Banke  sodelujejo za upravljanje sheme, postavljajo pravila in standarde. 
Tretja pa je povezana s procesno infrastrukturo (med plačnikom, banko izdajateljico, banko 
prejemnico ter prejemnikom). 
 
Ključni pojmi za kartične sheme, ki jih je definiral in izboljšal EPC, so: 

a) Izboljšane odločitve – vsaka država deluje v različni kartični infrastrukturi, ima 
različne trgovske standarde, oblike in protokole, ki lahko včasih omejujejo 
konkurenco in transparentnost. SEPA kartično poslovanje mora zagotoviti sprejetje 
državne sheme, obstoječe trgovanje, standarde in procese za najboljši ''vodnik'' ter za 
zagotovitev dostopa do trga in trdnosti konkurence. 

 
b) Notranja izvedljivost: mednarodno poslovanje je že sedaj napredno skozi standarde, 

ki so jih razvili Visa, MasterCard, American Express in Diners Club in so sprejeti v 
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večini držav po svetu, vendar pa je pomanjkanje državnih plačil s karticami. Le-te 
niso sprejete pri mnogih trgovcih zunaj države. SEPA kartično ogrodje mora 
zagotoviti sprejetje plačilnih kartic pri vseh trgovcih v vseh državah znotraj SEPA 
območja, ter določiti potrebe za nove skupne standarde in procese. 

 
c) Konkurenčna procesna infrastruktura: večina državnih plačilnih kartic in bankomatov 

je vloženih znotraj plačilne kartične infrastrukture delujočega podjetja. Odločili so se, 
da bodo predlagali ločitev kartične in sheme bankomatov (ang. Automated Teller 
Machine - ATM) od procesov, zaradi naraščanja konkurence tako na ravni kartične 
sheme kot na infrastrukturni ravni. 

4.4. Kaj prinaša SEPA kartično poslovanje? 
 
Prednosti SEPA kartičnega poslovanja (SEPA nacionalni program Slovenija, str. 14): 

• ločene sheme nadzora od osnovnega procesa 
• odstranitev pravnih, tehničnih in trgovskih ovir ter omejitev, tako državnih kot 

evropskih 
• enotna pan-evropska licenca 
• navodila direktive plačilnih storitev 
• odločitev imetnika plačilne kartice o sprejetju tipa kartice 
• odprta cenovna politika 
• odločitev trgovca o kupcu, shemi in terminalu 
• skupen pristop do prevar in poročanja 
• odprto članstvo brez diskriminacije 
• skupne, dosledne izkušnje za vse imetnike plačilnih kartic na POS terminalih in 

bankomatih 
• izvedljivost in sprejetje SEPA kartic pri vseh trgovcih 
• zbliževanje pravil za skupne nekonkurenčne perspektive 
• standardizirani procesi in postopki za sprejetje plačilnih kartic in certifikatov 
• vpeljava programa Eurocard MasterCard-a in Visa-e za implementacijo ČIP&PIN 

(ang. Personal Identification Number) zaščite kartičnih transakcij – EMV (ang. 
Eurocard MasterCard Visa programme to implement Chip&PIN security for card 
transaction): uvedba čipov in PIN kod za vse plačilne kartice (državne in ICS) do 
31.12.2010. 

 
Banke kot lastniki posamezne nacionalne kartične sheme se bodo zavezale politiki SEPA ter 
odločile, kako bodo sprejele načela SEPA kartičnega okvira (SCF). 
 
Ogrodje zajema uporabo kartic za plačila v splošnem namenu ter gotovinsko pridobitev 
znotraj SEPA.  Definira okolje, v katerem se bodo izvajala transakcije s plačilnimi karticami. 
Prav tako podrobno opisuje vloge družb, izdajateljev ter lastnikov bankomatov. 
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• Vloge SEPA družb: družbe morajo zagotoviti evro kartične transakcije znotraj SEPA 
območja. Od njih se zahteva naslednje (Making SEPA a Reality, 2006, str. 43.): 

- sprejetje plačilnih kartic s 1.1.2008 na svojih POS terminalih; 
- odstranitev ovir, ki bi lahko obstajale in omejile sprejetje večih shem na terminalih; 
- omogočiti uporabniku izbiro plačilne aplikacije; 
- povečati prednosti trgovcem, da se bodo pridružile EMV; 
- zaključiti vpeljavo v EMV do 31.12.2010 (z izjemo Nizozemske, kjer imajo 

pogodbene sporazume z Dansko); 
- vpeljava SEPA tehničnih standardov, vključno s povezavo med imetnikom plačilne 

kartice ter terminalom, kartice ter terminala (EMV), terminala do družbe ter družbe 
do izdajatelja kartice. 

 
• Vloge SEPA izdajateljev plačilnih kartic: izdajatelj SEPA plačilnih kartic je tisti, ki 

zagotovi delovanje plačilnih kartic, da se jo lahko uporabi za plačila in/ali dvig 
gotovine v evrih. Od njih se pričakuje naslednje (Making SEPA a Reality, 2006, str. 
44.): 

- ponudbo strankam (od 1.1.2008) SEPA veljavne plačilne kartice, 
- dopolniti vpeljavo v EMV do 31.12.2010, 
- do 31.12.2010 zagotoviti vse splošne namene, da se zagotovi vpeljava SEPA, 
- posredovanje prednosti imetnikom plačilnih kartic, 
- vpeljati SEPA tehnične standarde, vključno s povezavo med imetnikom plačilne 

kartice ter terminalom, kartice ter terminala (EMV) ter družbe do izdajatelja kartice. 
 
• Vloga SEPA lastnikov bankomatov: njihov glavni namen je v tem, da zagotovijo dvig 

evro gotovine na bankomatih znotraj SEPA. Zahteve, ki jih morajo izpolniti (Making 
SEPA a Reality, 2006, str. 44): 

- zagotovitev bankomatov, da bodo sprejeli plačilne kartice vseh shem, 
- dopolniti vpeljavo v EMV do konca leta 2010, 
- zagotoviti, da bodo bankomati imeli možnost izbire jezika, vsaj angleščine, 
- omogočiti imetniku plačilne kartice izbiro aplikacije na enem bankomatu, 
- vpeljati SEPA tehnične standarde, vključno s povezavo med imetnikom plačilne 

kartice ter terminalom, kartice ter terminala (EMV) ter terminala do izdajatelja 
kartice. 

 
Potrebno je poudariti, da je sprejetje plačilne kartice na posameznem terminalu odvisno od 
vsakega trgovca posebej, ali bo sprejel določeno plačilno kartico. 

4.5. Enotno območje evro gotovine (SECA) 
 
Načrti za enotno območje evro gotovine so bili razviti v tesnem sodelovanju z bančnim 
komitejem Evrosistema, bankami ter ostalimi ključnimi vpletenimi. Naloga SECA je, da 
skupaj z Evrosistemom oblikuje območje, kjer bodo bile osnovne denarne funkcije, z vsako 
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nacionalno centralno banko – NCB (ang. National Central Bank) v evro območju, notranje 
zamenljive; skupna stopnja storitev in skupni procesi bodo povsod v evro območju 
nacionalne centralne banke (NCB). SECA išče načine za zagotovitev vpeljave usklajenih 
stroškov distribucije znotraj SEPA območja. Učinek se bo videl v ustanovitvi skupne 
infrastrukture za gotovino (bankovce in kovance) v vseh evro državah.  
 
Enotno območje evro gotovine – načela priprave (Making SEPA a Reality, 2006, str. 45): 

◊ Dosledne izkušnje uporabnikov na bankomatih v evro območju. 
◊ Dosledna in homogena prodaja ter standardi in procesi uporabe gotovine v 

prodajalnah na vseh trgih. 
◊ Izboljšane storitve za trgovce, povečana konkurenca med cash-in-transit (CIT) 

podjetji. 
◊ Odstranitev pravnih ovir in uskladitev pogojev NCB. 
◊ Izboljšanje učinkovitosti skozi uporabo gotovine. 
◊ Izboljšanje konkurence skozi uporabo modela razporeditve gotovine. 
◊ Dostop do katerekoli NCB na kateremkoli trgu ter podpora elektronskega denarja, ki 

mora biti dostopen. 
◊ Učinkovita denarna distribucija, informacijski sistem za NCB, banke ter oskrbovalce 

denarja. 
◊ Usklajene NCB odgovornosti in pravni dogovori za obremenitve ter povečanje 

denarja na računu, depozite ter dvig gotovine, delovni čas, verodostojnost ter kvaliteta 
kontrole. Skupna pravila za provizije banke ter stroške. 

◊ Stabilnost storitev ter operativni pogoji za zagotovitev dolgoročne investicije.  
 
Te spremembe bodo najprej vplivale na gotovinski trg in kot posledica na centralne banke 
držav, podjetja, trgovce ter korporacije. Evropski svet za plačila pripravlja načrt za hrambo 
denarja. Ta strategija naj bi spodbudila potrošnike in trgovce, da bi čim več uporabljali 
plačilne kartice ter ostale elektronske plačilne instrumente. 
 
5. NAČRT IZVEDBE 
 
EPC je v tesnem sodelovanju z EC in ECB razvil načrt uveljavitve programa SEPA. SEPA 
bo vplivala na evro plačila v celotnem evro območju, kar prikazuje tabela 4. Prioriteta je v 
uveljavitvi v evro območju (trenutno v 13-ih državah), saj bo program vplival na celotno 
plačilno območje. Nove članice bodo morale iti skozi enak postopek kot že obstoječe članice. 
Od začetka bodo lahko vse neevropske države sodelovale v programu SEPA, če bodo plačila 
potekala v evrih. Lahko bodo tudi izbrale SEPA standarde za svoje domače plačilne 
instrumente. 
 
 
 



27 

 
Tabela 4: SEPA in vpliv PSD 
 Vsa evro plačila Domača plačila PSD Direktiva 
Evro območje 13 ☼ ☼ ☼ 
Nove članice EU ☼ ◊ ☼ 
EU narodi zunaj evro 
območja 

☼ ¤ ☼ 

EEA ☼ ¤ ¤ 
Švica44 ☼ ¤ ¤ 

Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 46. 
 
Razlaga simbolov: ☼ - Zahteva po vpeljavi 
           ◊ - Domača plačila za nove članice, ko prevzamejo evro 
           ¤ - Prostovoljna pridružitev 

5.1. EPC-jeva časovna uveljavitev programa SEPA 
 
EPC je v sodelovanju z ECB postavil faze SEPA projekta: 

1. Načrtovanje in priprava SEPA shem za kreditna plačila in direktne obremenitve. Prav 
tako sta bila vključena dva nova okvira za kartice v letu 2005. V letu 2006 pa je bilo 
osredotočenje na pripravo standardov in specifičnih podrobnosti ter varnosti. 

2. Uvajanje in razvitje zajema uvajanje standardov in specifikacij, pilotsko poslovanje in 
zagon s 1.1.2008. 

3. Koeksistenca in migracija bo prehodno obdobje, ko bodo hkrati obstajale obstoječe 
nacionalne in SEPA sheme. Postopoma se bo izvajala migracija od januarja 2008 do 
konca leta 2010 in dalje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Švica se je pridružila SEPA programu, čeprav ni članica EU/EEA, vendar se obvezuje, da bo spoštovala 
pravila, sprejela pravne omejitve in delovala po knjigi pravil tako kot ostale članice. 



 
Slika 10: Časovna uveljavitev programa SEPA 

 
Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 47. 
 
Vzporedno bo potekalo več aktivnosti, vključno s planiranjem programa managementa, 
komunikacije in nadzorom napredovanja. Odgovornost za uveljavitev SEPA je tudi na strani 
gospodarskih udeležencev: EPC, posamezne banke, združenja, skupnosti. 
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Z vidika potrošnika bosta dve fazi SEPA projekta. V prvi fazi, ki se bo začela 1.1.2008, bodo 
potrošniki lahko uporabljali bodisi že obstoječe domače plačilne instrumente, ali pa nove 
SEPA plačilne instrumente za domača in čezmejna evro plačila. V drugi fazi, od 1.1.2010 
dalje, pa bodo obstoječe plačilne sisteme popolnoma zamenjali SEPA plačilni sistemi. 
 
ECB in Evropska komisija pričakujeta, da bo kritična masa domačih kreditnih plačil, 
direktnih obremenitev in kartičnih plačil začela delovati s SEPA plačilnimi instrumenti do 
konca leta 2010. EPC je v deklaraciji z dne 17.5.2005  (The vision of a Single Euro Payments 
Area (SEPA), 2006, str. 4) razglasil, da je prepričan, kako bo kritična masa transakcij 
migrirala do konca leta 2010 s silami trga in učinki mrežnih povezav. Prav tako so bile 
predstavljene SEPA plačilne rešitve, ki jih evropsko prebivalstvo vse bolj uporablja. 
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6. VLOGE IN ODGOVORNOSTI POSAMEZNIH INSTITUCIJ ZA    
    UVEDBO PROJEKTA SEPA 
 
SEPA bo uspešno vpeljana le, če bodo vsi udeleženci razumeli svoje vloge ter sodelovali pri 
projektu. Zato je pomembno, da so vloge in odgovornosti vsakega sodelujočega jasno 
izpostavljene. 
 
Slika 11: Vloge in odgovornosti 
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Vir: Making SEPA a Reality, str. 48. 
  

a) Vloga Evropske komisije 
 
Evropska komisija ter glavni direktorat Evropske komisije za notranji trg in storitve imata 
ključno vlogo za postavljanje osnov SEPA. EC ima odgovornost za ekonomsko integracijo v 
EU države in vpeljavo Lizbonske deklaracije (Lisbon declaration on Youth Policies and 
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Programmes, 2006, str. 1). Glavni direktorat Evropske komisije za notranji trg in storitve 
pomaga pri odpravljanju težav in preprek, izboljšanju odločitev, predstavitvi pravil in 
procesov, ki bi zamenjala obstoječe. 
 
 b) Vloga evropske centralne banke in Evrosistema 
 
ECB in Evrosistem imata vlogo pobudnika za projekt SEPA. Evrosistem je postavil cilje 
SEPA, sporoča kaj lahko udeleženci pričakujejo od tega programa. ECB ima vlogo 
kontrolorja, in pove kako aktiven je EPC pri pripravi SEPA ter spremlja njegove sestanke. 
Skozi Evrosistem stimulira ECB vsako centralno banko v posamezni državi, njihove vloge in 
odgovornosti za uveljavitev projekta. Njegova odgovornost je v vodenju SEPA in skrbi za 
zvezo in komunikacijo med različnimi udeleženci, industrijskimi združenji, kjer je potrebna 
podpora za uspešno prilagajanje. Nenazadnje pa je v pripravi tudi projekt TARGET2, ki bo 
začel delovati novembra 2007, ki bo ustanovljen za poravnavo SEPA plačil in ostalih evro 
plačil (denarni trg, obveznice). To funkcijo sedaj opravlja TARGET. 
 
Z vpeljavo evra ima evrosistem ključno vlogo za uspešno vpeljavo SEPA. Centralna banka 
vsake posamezne države sodeluje z ECB in komiteji, da bo projekt postal resničnost. Na 
vsakem posameznem trgu se pričakuje, da bo centralna banka združila bančno dejavnost, 
vlado in javno upravo ter podpirala plan in organizacijo SEPA. Od Evrosistema se pričakuje, 
da bo podpiral načrt, da bodo evropske in državne javne oblasti prevzele nove plačilne 
instrumente. Vsaka nacionalna centralna banka bo imela osrednjo vlogo za pomoč in 
razreševanje nesporazumov in razlago le-teh bankam, trgovcem in korporacijam. 

 
c) Vloga evropskega sveta za plačila 

 
EPC je ena izmed treh ustanoviteljic SEPA koncepta, ki se osredotoča na obliko, 
specifikacijo in politiko, ki se nanaša na SCT, SDD, plačilne kartice in gotovino. Da se bo 
doseglo zastavljene cilje in časovne roke, morajo vse štiri EPC delovne skupine plačilnih 
instrumentov (delovna skupina za SEPA direktne obremenitve, elektronska kreditna plačila, 
kartice in gotovino) imeti določene odgovornosti. Niso dovolj samo usmeritve na delovne 
skupine, ampak mora dajati napotke EPC plenumu. 
 
EPC gradi pomemben program managementa in komunikacije za vpeljavo projekta. Razvil je 
formalni stopenjski SEPA program, ki bo nadzoroval celoten projekt, spremljal tveganja in 
pripravljal poročila. Pooblaščen je za podporo začetnega SEPA projekta v povezavi z 
Evrosistemom, državnimi in evropskimi združenji.  
 
EPC je prav tako ustanovil odbor za vzpostavitev SEPA (ROC), katerega funkcija je 
priprava, načrtovanje ter podpora različnih funkcij SCT in SDD shem. Cilji ROC: 

- zagotovitev vodstva za skladno vpeljavo, 
- priprava knjige pravil za spreminjajoče se procese, 
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- definiranje procesov za oskrbovalce storitvenih shem (za CSM in PE-ACH ), 
- razrešitev kateregakoli nesporazuma pri vpeljavi. 

 
EPC razvija komunikacijski načrt za uvedbo kredibilnosti, generiranje elana in zagotavljanje 
potrebnih informacij vsem vpletenim. Načrt je priprava povezave med SEPA sporočili in 
programom ter za pomoč pri usklajevanju različnih odločitev v SEPA območju. Sprejet 
princip za vpeljavo je, da banke in njene podružnice vodijo vpeljavo projekta, EPC pa jih pri 
tem podpira in nadzoruje. Odgovornost bank ter njenih podružnic je, da se zavežejo SEPA 
projektu ter delujejo z državnimi oblastmi za izgradnjo državnega plana za vpeljavo projekta. 
 
Za uresničitev SEPA so odgovorni EC, ECB in EPC. Projekta SEPA ne bo moč uresničiti 
brez močne obveze vseh strank do nacionalne ravni. Še vedno je potrebno veliko dela: v 
vsaki državi morajo biti vzpostavljena koordinacijska telesa, da bodo lahko nadzorovala in 
spremljala SEPA projektne time; organizacije (banke, korporacije in javna uprava) morajo 
ustanoviti projektnega managerja za zgraditev SEPA programa; vse strani morajo iti v korak 
s časom in komunicirati z novimi pravili, standardi in postavljenimi roki za osebje, stranke in 
navsezadnje za državljane v Evropi. 
 
Navodila, ki jih je EPC postavil za vse udeležencev (Making SEPA a Reality, 2006, str. 14): 
 

• Pozitivno komuniciranje: sporočilo SEPA mora biti posredovano tako notranjim kot 
zunanjim udeležencem, za katere se meni, da bo SEPA nanje vplivala. 

• Ocena vpeljave: kako bo SEPA vplivala na poslovanje, administracijo, tehnologijo in 
ostale aspekte plačilnega procesa znotraj organizacije. 

• Ocena priložnosti: SEPA ni samo infrastrukturni projekt. Uporabiti je potrebno 
ponovno ocenjene produkte, storitve, procese in platforme za izboljšanje 
učinkovitosti ter za dodajanje vrednosti poslovanju. 

• Določitev managerja projekta SEPA: določitev posameznika z odgovornostjo za 
komuniciranje, planiranje in koordiniranje vseh vidikov vpeljave SEPA in ki bo kot 
osrednja točka ter v ključnih trenutkih povezoval vse notranje in zunanje 
komunikacije. 

• Priprava SEPA načrta: ugotoviti, kako bi vpeljali SEPA in ogrodje, ki bi ga lahko 
nenehno dopolnjevali po zahtevah SEPA in knjige pravil, ki jo je pripravil EPC. 

• Podpora vpeljave posamezne nacionalne SEPA organizacije: tesno sodelovanje z 
nacionalno SEPA organizacijo in prispevanje k planu za uveljavitev. 

• Branje in spremljanje tekočih informacij: SEPA bo pripravila veliko dokumentov, 
pravil in ogrodja ter dodala podrobnosti obstoječim standardom in specifikacijam. Te 
dokumente bodo morali poznati in razumeti vsi, ki bodo sodelovali v prenovljenem 
plačilnem prometu. 
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č)  Vloga bank 

 
Banke in bančne skupine, kot tudi člani EPC in bančne skupnosti, so v letih do sedaj že 
pokazale svojo predanost in podpirajo vizijo SEPA. Vendar pa je še vedno potrebno veliko 
narediti. Banke so se obvezale, da bodo uveljavile SEPA plačilne sisteme na podlagi dveh 
novih knjig pravil (ang. Scheme Rulebooks) in na podlagi kartičnega ogrodja. Odgovorne so 
za razvoj svojih SEPA predlogov (produktov in storitev). Vsaka banka mora sprejeti 
odločitve v določenem roku, dodeliti vire in imeti sestanke s tistimi direktorji, ki vodijo 
SEPA projekt. Prav tako morajo imeti skupine za promoviranje, nove izdelke in IT 
spremembe. 
 
Svoje podružnice in ostale plačilne organizacije bodo morale podpirati, da se bo uresničil 
tako obsežen projekt. Zaposleni v bankah in managerji že sedaj verjamejo v vizijo SEPA in 
vpeljujejo zunanji komunikacijski plan. V naslednjih štirih letih se bo delo na tem področju 
še nadaljevalo, in sicer v tesnem sodelovanju s strankami, vplivnimi skupinami, vlado ter 
ostalimi udeleženci, ki podpirajo projekt. 
 

d) Vloga evropskega ter domačega bančnega in plačilnega združenja 
 
Kot banke, so tudi evropska ter domača bančna in plačilna združenja prispevala trdno vlogo 
k SEPA in EPC. Sedaj so odgovorna za aktivno podporo SEPA, njeno vizijo na svojem 
področju delovanja. Svoje člane morajo spodbujati, da bodo vsi, brez izjeme, sprejeli SEPA 
vizijo. Prav tako imajo ključno vlogo pri uskladitvi državnih SEPA projektov, za njeno 
planiranje in izvedbo.  
 
Zaveza nacionalnih centralnih bank, evropska in nacionalna menjalna združenja (potrošniki, 
trgovci, majhna podjetja, korporacije) in vlada bodo morale sprejeti SEPA komuniciranje in 
skupine za uskladitev za nemoten potek dela. V vsaki državi bo potrebno kreirati strukturo 
vpeljave, ki bo obsegala program SEPA in ki bo usklajevala vpeljavo.  
 

e) Vloga javne uprave 
 
Vlada in javna uprava bosta zagotovila pravno in regulativno podporo vpeljave SEPA; s 
pomočjo odstranitve blokad in preprek, ki lahko vplivajo na učinkovitost SEPA ali na 
zamudo vpeljave. Javni sektor lahko spodbuja osvojitev plana in SEPA vpeljavo skozi 
komunikacijo z vlado, bankami, korporacijami in potrošniki v vsaki državi. Njihova vloga je 
v spodbujanju vpeljave SEPA plačilnih instrumentov znotraj državnih oddelkov, dohodka, 
prednosti davkov in znotraj javnih teles. Približno 50 % BDP v evro območju je opravljeno 
skozi javni sektor; jasno je, da bi volumen plačil, ki jih opravi javni sektor, privedel do 
sprejetja SEPA instrumentov celotne ekonomije. 
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f) Vloga uporabnikov plačilnega prometa 

 
Uporabniki plačilnih storitev (vključno korporacije, trgovci, majhna in srednje velika 
podjetja, javna uprava in potrošniki) imajo najpomembnejšo vlogo, saj projekt SEPA brez 
njihovega sodelovanja ne bi mogel delovati. Stranke je potrebno prepričati, da bodo novi 
SEPA plačilni instrumenti prinesli veliko vrednost in koristnost. Banke morajo posredovati 
SEPA sporočila svojim strankam, da jih spodbujajo k uporabi IBAN-a (ang. International 
Bank Account Number) ter BIC kode. Javna uprava, velike korporacije in trgovci se bodo 
morali vključiti v nov sistem ter vzpostaviti infrastrukturne komponente. Manjšim in srednje 
velikim podjetjem pa bodo velik del sprememb opravile banke. Trgovci v vseh državah se 
bodo srečali s spremembami na terminalih, novih načinih kartičnega poslovanja ter protokoli. 
Potencial se vidi v vzpostavljanju povezave s finančnimi institucijami, tako da se jim 
predstavi prednosti novih SEPA plačilnih instrumentov. Uporabniki naj se na spremembe 
prilagajajo postopoma, in/ali naj osvojijo nove SEPA plačilne instrumente, ko bodo na voljo, 
vključujejo naj se v nacionalne skupnosti za vpeljavo projekta.  
 

g) Vloga dobaviteljev plačilne infrastrukture 
 
Vloga obeh (kartičnih) shem in klirinške hiše ter operaterjev se bo v naslednjih štirih letih 
spremenila, njihova bistvena vloga je, da postane SEPA realnost. Vloga klirinške hiše bo v 
tem, da se v vseh državah evro-območja vzpostavi enotna shema. Mnogi bodo morali 
spremeniti svoje strategije in strukture in jih prilagoditi novemu načinu delovanja. Operaterji 
bodo videli spremembo svoje vloge takrat, ko se bodo začeli prilagajati na pristop PE-ACH 
ali SEPA shemo, ter na opravljanje storitev domačim in čezmejnim kupcem. Prav tako se bo 
spremenila vloga izvajalcem plačilne (kartične) sheme in bančnega sektorja, spremenile se 
bodo njihove obveznosti ter poslovne priložnosti. Vsi bodo morali tesno sodelovati s člani 
izvajalcev sheme in bank, s čimer se bo kljub velikim spremembam zagotovila nemotena in 
gladka vpeljava SEPA. 
 

h) Vloga ponudbenega plačilnega sektorja 
 
Program SEPA bo bančni sektor, korporacije in javno upravo stal kar precej finančnih 
sredstev, in sicer za marketing, razvoj izdelkov, operacijske procese in podporo 
informacijske tehnologije. Veliko vlogo v novem programu pa ima tudi ponudbeni sektor, ki 
SEPA močno podpira. EPC pričakuje prodajalce računalniške opreme in programov, 
izpopolnjevalce le-teh, svetovalce za podporo razvoja novih izdelkov in storitev, ki bodo 
olajšali hitro in nizko tvegano zamenjavo in migracijo v SEPA. To ne bo lahka naloga za 
kartični sektor, veliko časa bo potrebno za dokončanje in vpeljavo standardov in podrobnosti, 
ki se jih ne sme prezreti. Za SEPA ETS sheme so bili podrobno opisani standardi UNIFI 
(ISO 20022) XML (ang. UNIversal Financial Industry (ISO 2022) XML Standards), postopki 
vpeljave pa so v pripravi. Ponudniki lahko pomagajo pri projektu s podporo svojim strankam, 
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prispevajo k postavljanju standardov za procese, delujejo v skladu z vizijo SEPA in 
predstavljajo svoje izdelke in storitve razvijalcem.  
 
7. MOŽNI VPLIVI IN PREDNOSTI ZA BANKE 
 
SEPA bo prinesla mnogo prednosti za potrošnike, trgovce, javno upravo in korporacije. 
SEPA (in PSD) bo vplivala na velike in majhne banke, emitente, kupce in izvajalce plačil. 
Hkrati bo SEPA kreirala mnogo strateških izzivov in priložnosti za banke, da bodo lahko 
ponudile nove izdelke in storitve ter da bodo razvile nove poslovne modele. 

7.1. Prednosti SEPA za stranke bank 
 
Primarne prednosti SEPA za kupce, trgovce in korporacije so povzete v spodnji tabeli. EPC 
je oblikovala novo shemo in ogrodje za dostavo pripomočkov in storitev nad tiste, ki jih 
trenutno zagotavlja, in sicer znotraj nacionalnega trga, pa tudi zmanjšanje stroškov in 
izboljšanje celotne učinkovitosti.  
 
Tabela 5.: Povzetek prednosti SEPA za stranke bank 

Prednosti projekta SEPA Potrošniki Trgovci Korporacije Javna uprava 
Skupni SEPA standardi ● ● ● ● 
Več možnosti za bančno 
dejavnost v 
preskrbovalnem procesu 

● ● ● ● 

En transakcijski račun za po 
celotni evropski uniji 

● ● ● ● 

Jasni stroški ● ● ● ● 
Enotni procesi zavrnitve, 
zmanjšani stroški/zapletenost 

● ● ● ● 

Določen čas izvršbe ● ● ● ● 
Nova SEPA shema direktnih 
obremenitev 

● ● ● ● 

Skupna ETS shema in nadzorstvo ● ● ●  
Boljši management likvidnosti  ● ●  
Končni avtomatični procesi  ● ● ● 
Široko sprejetje plačilnih kartic ● ● ● ● 
Povečane kartične transakcije ● ● ● ● 
Manjše možnosti prevare ● ●  ● 
Manjši stroški terminalov  ●  ● 
Enotni terminali  ●  ● 
Povečane možnosti izbire 
storitvenih procesov 

 ● ● ● 
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Nadaljevanje Tabele 5     
Prednosti projekta SEPA Potrošniki Trgovci Korporacije Javna uprava 

Manjši stroški računalniške 
tehnologije in storitev 

 ● ● ● 

Vir: Making SEPA a Reality, str. 53. 

 7.2. Prednosti SEPA za banke – strateške priložnosti 
 
Posamezne banke in ostali izvajalci plačilnega prometa bodo v SEPA projektu odgovorni za 
njegovo uvedbo. Izjemno pomembno je, da zgrabijo priložnosti. Zaradi široke razvejanosti 
koncepta SEPA je potreben čas za razumevanje. SEPA bo vplivala na vse banke, ki se 
ukvarjajo z evro plačili, ne glede na to, ali so znotraj evro območja ali ne.  
 
Pomembno je, da banke ne vidijo SEPA kot sporazumni projekt, ampak kot poslovno 
priložnost. Banke morajo popolnoma razumeti koncept SEPA in PSD, oceniti vpliv na 
prihodke, imeti pregled nad konkurenčno ponudbo in analizirati svoje prednosti ter slabosti 
na bodočem plačilnem trgu. 
 
Spremembe bodo bankam prinesle veliko strateških priložnosti za prenose, za razvoj novih 
izdelkov, zamenjavo ostarelih sistemov in za izboljšanje operativne učinkovitosti. Narasla bo 
tudi konkurenca med bankami. Nove ETS sheme definirajo bistvene poteze in najboljšo 
prakso in na strani SEPA uporabniške skupine je, da zgradijo izdelke in storitve, ki bodo 
pripravljeni za trg. Večje banke lahko ponudijo večjo količino produktov v smislu procesa 
plačil. Manjše banke pa jim lahko konkurirajo, saj bo en domač račun služil stranki v mnogih 
državah (študentje, upokojenci …). Večje in manjše banke se lahko specializirajo, razvijejo 
in dostavijo svoje izdelke tja, kjer bodo služili v določeni niši. 
 
S spremembami se pojavijo tako priložnosti kot tudi nevarnosti. Enotne SEPA plačilne 
strategije bodo nujno zahtevale, da bodo banke med seboj konkurenčne. Strategije bodo 
podprte z vpeljavo v nove inovativne ponudbe trga in povezane s prednostmi izboljšane 
učinkovitosti v dostavi storitev. 
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SEPA poslovni primeri& 
prednosti: 
• spodbujeni dohodki 
• spodbujeni stroški 

 
 

SEPA načrt vpeljave: 
• operacijski modeli 
• IT platforme / 

pretočni kanali 
• načrt komuniciranja 

  SEPA načrt izdelkov: 

SEPA strategije in predlogi 
razvoja: 
• SEPA davčni vplivi 
• Prednosti & slabosti 
• Priložnosti & nevarnosti 
• Ciljni trgi, segmentacija 
• Predlogi strank 

• Novi izdelki 
& storitve 

• Strategija trga 

Vir: Making SEPA a Reality, 2006, str. 55. 
 
S predstavitvijo SEPA geografski in domači trgi ne bodo več ovira. Celo manjše domače in 
regionalne banke bodo imele priložnost konkurirati na bazi pan-EU, saj fizična prisotnost ne 
bo več nujen pogoj razlikovanje. Pan-EU korporacije in trgovine bodo iskale tiste banke, ki 
jim bodo lahko zagotovile nove čezmejne izdelke in storitve in bodo deležne prednosti, ki jih 
bo prinesla SEPA. Zaradi tega je raziskava trga nujna za določitev zahtev in želja večjih ter 
manjših podjetij ter za testiranje novih predlogov in izdelkov.  
 
Tržne prednosti za banke (Making SEPA a Reality, 2006, str. 55): 
A) Shema elektronskih plačil: 
- enotne strategije  
- odprti trgi za ETS storitve in brezpogojno članstvo v vse ETS sheme v vseh državah 
- en bančni račun je veljaven po vsej Evropi 
- novi izdelki računov – domači ter EU: 

o možnost služenja pan-EU korporacijam in trgovcem 
o likvidnost velikih korporacij z vidika proizvodov 

- novi predlogi in izdelki za potrošnike 
- povečan tržni delež v evro trgovinskem trgu 
- razvoj procesov plačilnih storitev za notranje obveščanje manjših bank 
- hitrost izvajanja plačilnega prometa 
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B) Plačilne kartice: 
- novi predlogi za imetnike plačilnih kartic 
- novi predlogi in dodane vrednosti izdelkom za manjše in večje trgovce 
- odprti trg za izdajo in pridobitev plačilne kartice ter za uporabo 
- včlanjenost v vse kartične sheme v vseh državah 
- nove procesne platforme omogočajo nastanek novih trgov 
- možnost osamosvojitve v primeru poslovanja zunaj bančnega ogrodja 
 
Banke bodo skušale dodati vrednost svojim produktom in bodo zagotovile procese največjim 
evropskim korporacijam. En skupen račun bo služil v celotnem SEPA območju, zmanjšali se 
bodo stroški državnih platform in omogočile združitve. Podobno bodo kupci lahko ponudili 
trgovcem izboljšane, pan-EU potrebne storitve za vsa kartična plačila. Skupne platforme 
bodo omogočile velikim proizvajalcem razvoj novih pan-EU storitev ob nižjih stroških. 
Ponudniki računalniških programov za plačilni sektor bodo lahko prenovili in razvili nove 
vmesnike in konverzije za zagotovite migracije SEPA. Stroški produktov in storitev se bodo 
znižali, saj bodo kupci raje sodelovali z EU kot pa s specifičnim državnim trgom. 
 
Vse banke bodo lahko ocenile vpliv SEPA in PSD na svoje prihodke in vrednotile svoje 
cenovne strategije na novem trgu. Pri tem je potrebno povedati, da EPC ne more vplivati na 
dohodkovne modele. Povečana transparentnost bo zmanjšala navzkrižno subvencioniranje, 
kot rezultat pa bodo cene produktov bližje stroškom le-teh. Transparentnost bo omogočila 
enostavnejšo strukturo, izboljšala jasnost strankam kot tudi zahteve korporacijam in 
potrošniškim skupinam. 
 
Da bi projekt SEPA prinesel kar največ prednosti, morajo banke razviti nove in privlačne 
predloge za nov velik trg in za specifične segmente kupcev. Novi predlogi se bodo prilagodili 
novim produktom za korporacije, javno upravo, trgovce in kar je najpomembnejše, za kupce. 
Banke naj zato pri oblikovanju nove strategije upoštevajo naslednje korake (SEPA, 2006, str. 
22): 

 Definiranje ciljnih geografskih trgov in storitev znotraj SEPA območja. 
 Segmentacija in definicija ciljnih kupcev in njihovih potreb. 
 Identifikacija množičnega trga, niš in priložnosti. 
 Pregled shem in strategij ter njihovih načrtov in možnih zapletov. 
 Razvoj novih, SEPA predlogov in ponudb. 
 Razvoj novih SEPA izdelkov in storitev. 
 Pregled strategij distribucije izdelkov in možnosti za obstoječe in nove kupce. 
 Vstopne strategije in modeli izdelkov.  

7.3. Prednosti SEPA ter bistvo poslovanja 
 
Ko ocenjujemo prednosti v gradnji novega poslovanja, je pomembno, da se SEPA ne dojema 
kot edini regulatorni program infrastrukturnih sprememb. Za bančni sektor je SEPA 
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priložnost, da uvede novosti, vstopi na nove trge, je ustvarjalen in da zamenja stare izdelke z 
novimi, bolj privlačnimi. Banke morajo razmišljati o prihodnosti, morajo se prilagajati. Tako 
bodo lahko gradile donosne poslovne odnose in nove oblike dohodkov, še posebno na strani 
novih storitev, katerih podlaga bo platforma elektronskih plačil in kartičnih storitev.  
 
Ponovno je potrebno določiti operativne modele, da bodo lahko bolj učinkoviti. Novi SEPA 
plačilni instrumenti so bili oblikovani za zmanjšanje notranjih in zunanjih bančnih stroškov. 
Nov konkurenčni trg kliringa in poravnave plačil bi moral pripeljati do zmanjšanja bančnih 
stroškov. Bančna infrastruktura bo bolj racionalna, vodila pa bo do manj zapletenih pogojev. 
Klirinško poravnalni mehanizem lahko postane bolj učinkovit s predstavitvijo sheme 
elektronskih plačil. 
 
Banke, ki bodo poslovale v mnogih državah, se bodo zavedle manjših stroškov takrat, ko 
bodo zamenjale obstoječe, nacionalne plačilne instrumente s paketom pan-EU in zmanjšale 
povezave do različnih in mnogih kliring platform. Banke, ki bodo poslovale le v eni državi, 
bodo lahko povečale učinkovitost v delovanju svojih služb v zaledju. Mnoge bodo iskale 
pomoč zunanjih izvajalcev (outsourcing) za bolj učinkovito produkcijo. 
 
1. Prednosti poslovanja sheme elektronskih plačil (SEPA, 2006, str. 20): 

 Zamenjava ostarelih platform z novimi, učinkovitimi sistemi. 
 S standardizacijo se bodo zmanjšali stroški služb v zaledju znotraj Evrope. 
 Zmanjšani procesni stroški skozi STP. 
 Standardna uporaba IBAN-a BIC kode. 
 Ena skupna pan-EU platforma. 
 Skupna pravila za kliring in poravnavo. 
 Povečana ekonomija obsega s pan-EU operacijami. 
 Skupni procesi za zavrnitve. 
 Prednosti skupnih standardnih sporočil. 

 
2. Prednosti kartičnega poslovanja (SEPA, 2006, str. 20): 

 Enotna procesna platforma za SEPA. 
 Manjši terminalni stroški in skupne aplikacije. 
 Nadomestitev denarnega poslovanja s povečanimi kartičnimi transakcijami. 
 Standardne programske storitve. 
 Zmanjšanje prevar z modelom EMV. 
 Povečane možnosti procesnih storitev. 
 Zamenjava ostarelih platform z novimi, učinkovitimi sistemi.  

 
Bančna industrija nima nikakršnih iluzij. Vpeljava projekta SEPA v poslovanje bo zapletena 
in zahtevna za vse banke. Zato je potrebna 10-letna vizija, da bodo prihodki presegli 
prehodne stroške. Banke, ki že sedaj delujejo na tem področju, poslušajo stranke in razumejo, 
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da bo SEPA popolnoma spremenila tržne priložnosti in zgradila dolgoročno in kredibilno 
poslovanje. 
 
8. SKLEP 
 
Idejo SEPA so razvile EC, ECB ter EPC s ciljem poenotiti evropski trg, da bi ekonomski 
subjekti lažje prodirali na tuje trge s svojimi produkti in storitvami. Vpeljava SEPA plačilnih 
instrumentov bo prinesla številne prednosti za vse uporabnike, saj bo z enim transakcijskim 
računom mogoče poslovati po vsej Evropi. Zato sta potrebni skrbno načrtovanje in 
organizacija. Banke so že morale začeti z razvojem načrta vpeljave SEPA, če hočejo doseči 
zastavljene roke. Razumeti morajo vpliv novih sistemov ter oceniti trenutno situacijo v 
smislu njihovih notranjih procesov, IT platforme in pretočnih kanalov. SEPA predstavlja 
bankam priložnost za spremembo operativnih modelov. V poslovanje bank in v njihove 
operativne procese bo potrebna vpeljava in uporaba novih SEPA plačilnih instrumentov (ter 
PSD komponente, kjer so primerne). 
 
S poenotenjem plačilnih platform bodo enaki tudi stroški poslovanja med bankami. Banke 
bodo morale pridobivati stranke z novimi in zanimivimi ponudbami, z načinom poslovanja, 
hitrostjo odzivanja. Stranke pa bodo z enim transakcijskim računom poslovale v evropski 
uniji, poslovanje bo bolj varno, lažje, hitrejše in cenejše 
 
Prav tako bo potrebna tehnološka investicija, katero je potrebno pazljivo oceniti in načrtovati. 
Banke morajo prilagoditi obstoječe ali razviti nove IT platforme in pretočne kanale. Mnogi 
bodo vzeli razvoj SEPA za zamenjavo ostarelih platform in za obnovitev sistemov. Banke 
bodo morale oceniti vpliv na shemo elektronskih plačil in na kartično shemo, v kateri so 
udeležene. Oceniti bodo morale tudi, kako SEPA vpliva na poravnavo in kliring. Odločitve 
bodo sprejete na podlagi razvojnih možnosti, in sicer tako da bodo razvile svoj sistem, ali pa 
se bodo posluževale zunanjih izvajalcev. S SEPA se bodo pojavile tudi priložnosti 
prevrednotenja družabništva, možnost diskusij vpliva SEPA z dobavitelji, skupni projekti in 
načrt dela. Oceniti bo potrebno možnost centraliziranega sistema in možnosti novih 
alternativnih virov za nove produkte, povečano konkurenco in utrditev položaja pri 
dobaviteljih. 
 
Da bo uvedba projekta učinkovita, morajo banke določiti predvideni čas za vpeljavo SEPA 
programov in podporo. Pomemben člen teh programov je učinkovit načrt komuniciranja za 
vse udeležence, vključno s potrošniki, družbeniki in zastopniki. Potrebno je tesno 
sodelovanje z bančnimi organizacijami, vlado, političnimi strankami in ostalimi udeleženci. 
 
SEPA projekt ni samo infrastrukturna sprememba. Posledice bodo vplivale na vse 
udeležence, zato je potrebno temeljito premisliti, kako bodo oblikovani poslovni modeli, 
kako pridobiti nove stranke, povečati dobičke in izboljšati učinkovitost. Projekt bo postal 
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realen tedaj, ko se bodo vsa plačila obravnavala kot domača plačila, in bo odpravljena 
diferenciacija med plačili znotraj nacionalnih meja in čezmejnimi plačili.  
 
SEPA projekt lahko po obsegu in pomenu primerjamo s projektom uvajanja evra, dejansko 
pa pomeni podporo evru kot skupni valuti in promocijo večjega zaupanja ter poglobljene 
ekonomske odnose na celotnem območju. 
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Slovar 
Automated Cliring House (ACH) – avtomatska klirinška hiša 
Automated Teller Machine (ATM) – bankomat 
Bank Identifier Code (BIC, tudi SWIFT koda) – identifikacijska koda banke 
The Cash Working Group (Cash WG) - delovna skupina za gotovino 
CIT – cash-in-transit podjetja 
Commission DG Internal Market and services – glavni direktorat Evropske komisije za 
notranji trg in storitve 
Clearing and Settlement Mechanism (CSM) – klirinško poravnalni mehanizem 
Client to bank (C2B) – stranka-banka 
The Cards Working Group (CWG) – delovna skupina za kartice 
Electronic Funds Transfer Point of Sale (EftPos) 
Electronic Point of Sale and Electronic Funds Transfer at Point of Sale (ePos/EftPos) 
Euro Banking Association (EBA) – Evro bančno združenje 
European Commission (EC) – Evropska komisija 
European Central Bank (ECB) – Evropska centralna banka 
European Credit Sector Associations (ECSAs) – evropska bančna združenja 
Electronic Credit Transfer (ECT) – elektronsko kreditno plačilo 
Electronic Credit Transfer Working Group (ECTWG) – delovna skupina za SEPA 
elektronska kreditna plačila 
Electronic Direct Debit Working Group (EDDWG) - delovna skupina za SEPA direktne 
obremenitve 
European Economic Area (EEA) – evropski ekonomski prostor 
Economic and Monetary Union (EMU) – Ekonomska in Monetarna Unija 
Eurocard MasterCard Visa programme to implement Chip&PIN security for card transaction 
(EMV) – Program Eurocard MasterCard-a in Visa-e za implementacijo ČIP&PIN zaščite 
kartičnih transakcij 
EPC Co-ordination Committee – EPC koordinacijski odbor 
European Payment Council (EPC) – Evropski svet za plačila 
Electronic Transfer Sheme (ETS) – shema elektronskih transferjev 
European Union (EU) – Evropska unija 
Eurosystem bank Note Committee – bančni komite Evrosistema 
Evrosistem – Evrosistem zajema ECB in NCB tistih držav, ki so sprejele evro kot nacionalno 
valuto 
Evro območje – države, kjer uporabljalo evro kot nacionalno valuto 
Governing Council – Svet guvernerjev 
International Bank Account Number (IBAN) – mednarodna številka bančnega računa 
International Card Sheme (ICS) – mednarodne kartične sheme 
ISO – mednarodna organizacija za standardizacijo 
IT – informacijska tehnologija 
Legal Support Group (LSG) - podporna skupina za pravna vprašanja 
National Central Bank (NCB) – Nacionalna centralna banka 



 

Nominating and Governance Committee (NGC) – odbor za imenovanje in upravljanje 
Pan-European Clearing House (PE-ACH) – vse-evropska klirinška hiša 
Personal Identification Number (PIN) – osebna identifikacijska številka 
Point of Sale terminal (POS) – terminal za sprejem plačilnih kartic na prodajnem mestu 
Payment Services Directive (PSD) – direktiva za plačilne storitve 
Roll-Out-Committee (ROC) – odbor za vzpostavitev SEPA 
SEPA Cards Framework SCF – SEPA kartični okvir 
Credit Transfer Scheme SCT – SEPA kreditno plačilo 
Direct Debit Scheme (SDD) – SEPA direktna obremenitev  
Single Euro Cash Area (SECA) – enotno območje evro gotovine 
Single Euro Payment Area (SEPA) – enotno območje plačil v evrih 
Service Level Agreements (SLA) – stopnja storitev po pogodbi 
STEP2 – prvi evropski sistem za poravnavo plačil v evrih 
Straight-trough-processing (STP) – neprekinjeno delovanje 
TARGET2 – Evrosistem načrtuje zamenjavo obstoječega sistema TARGET z novembrom 
2007 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) EPC 
White Paper – dokument, ki ga je pripravila Evropska bančna industrija leta 2002, z vizijo in 
načrtom uvedbe za SEPA 
UNIversal Financial Industry (ISO 2022) XML Standards (UNIFI (ISO 20022) XMI 
standardi) - obvezni SEPA standardi v odnosu banka-banka in priporočeni standardi v odnosu 
banka-komitent 
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