
Delo Odbora za plačila malih 

vrednosti v eurih 

Maruša Plavec 

Sekretariat NSP, Banka Slovenije 

 

NSP/2014/024 

2 

Področje dela Odbora za plačila malih vrednosti v eurih 

• ECB je napovedala ustanovitev Odbora konec leta 2013. 

 

• Temeljni cilj delovanja Odbora: prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in 

konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.  

 

• Članstvo: stran ponudbe (predstavniki poslovnih bank, plačilnih institucij, družbe za izdajo e-

denarja…), stran povpraševanja (potrošniki, trgovci, javna uprava…) plačilnih storitev, 

predstavniki centralnih bank v vlogi aktivnih udeležencev.  

 

• Prvi sestanek Odbora je potekal 16. maja 2014, kjer sta bili ustanovljeni dve delovni skupini, 

in sicer:  

(i) DS za obravnavo odprtih vprašanj glede migracije CT in DD na SEPA in  

(ii) DS za oblikovanje vse-evropske rešitve za elektronska pooblastila SDD. 
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Drugi sestanek Odbora in sprejeti sklepi 

• Potekal je 1. decembra 2014. 

 

• Obravnavane tematike in najpomembnejši sprejeti sklepi: 

- Potrditev ustanovitve dveh novih delovnih skupin, njunih mandatov in njune sestave, in sicer:  

  (i) skupine za mobilna plačila med fizičnimi osebami, 

 (ii) skupine za kartična in mobilna brezstična plačila. 

 

- Priporočila delovne skupine za obravnavo odprtih vprašanj glede migracije CT in DD na SEPA 

glede: 

 - harmonizacije XML formatov plačil v C2B in B2C okolju,  

 - implementacije IBAN only (tj. opustitev potrebe po navajanju BIC) in  

 - diskriminacije IBAN (pojavile so se številne pritožbe plačnikov, da prejemniki plačil 

sprejemajo zgolj domače IBAN) – priporočilo, da se ponovno ozavesti javnost o temeljnem 

cilju projekta SEPA.  
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Drugi sestanek Odbora in sprejeti sklepi (nad.) 

- Priporočila delovne skupine za oblikovanje vse-evropske rešitve za elektronska pooblastila SDD 

 Predhodno identificirane ovire: 

 - obstoj različnih interpretacij in razumevanj definicij e-pooblastil; 

 - pomanjkanje jasnosti glede odgovornosti različnih deležnikov in pomanjkanje zaupanja v 

čezmejno uporabo e-pooblastil; 

 - vprašanja glede dosegljivosti na čezmejni ravni za e-pooblastila in e-podpise. 

 

 Priporočila DS: 

 - uporaba vsaj ene rešitve za sprejemanje pooblastil;  

 - potrebna ustrezna avtentikacija plačnikov in avtorizacija pooblastil; 

 - potrebna je interoperabilnost med načrtovanimi in že obstoječimi rešitvami za e-pooblastila.  
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Drugi sestanek Odbora in sprejeti sklepi (nad.) 

- Delovanje skupine za plačilne kartice (Cards Stakeholders Group) 

 Delovna skupina za plačilne kartice (delujoča v okviru EPC) je predstavila trenutno stanje na 

področju implementacije poslovnih praks, pravil in tehničnih standardov za plačilne kartice in 

pričakovan prihodnji razvoj na področju za plačilne kartice v EU. 

 

- Takojšnja plačila 

 Potrditev opredelitve pojma takojšnjih plačil: 

 - elektronska plačila malih vrednosti; 

 - temeljijo na obstoječih plačilnih  instrumentih (CT, DD, kartica…); 

 - na voljo neprestano (24/7/365), sinonim za "real-time" ali "near real-time" plačila;  

 - odobritev računa prejemnika plačila se izvrši (skoraj) takoj po odreditvi plačilnega naloga, 

ne pa (nujno) tudi (medbančna) poravnava. 

  

 Nadaljnje prizadevanje za vzpostavitev horizontalne integracije med ponudniki takojšnjih 

plačil. 

  

 Vizija Odbora: vzpostavitev vsaj ene "vse-evropske sheme SEPA za takojšnja plačila". 
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Povezanost Odbora za plačila malih vrednosti v eurih z 

nacionalno ravnijo 

• Nacionalne centralne banke delujemo kot povezava med Odborom in nacionalnimi 

sveti/odbori, ki se ukvarjajo s vsebinami s področja plačilnih storitev. 

 

• Članstvo v NSP je tako priložnost za prenos informacij, dokumentov, zahtev in pobud za 

razpravo v obe smeri ter prispevanje k nadaljnjemu razvoju nacionalnega in evropskega trga 

plačilnih storitev.  

 


