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1 Namen in uporaba priročnika
Priročnik opisuje pravila in postopke za izmenjavo informativnih sporočil med Banko
Slovenije in nasprotno stranko (udeleženec sistema TARGET2-Slovenija) tako v rednih,
kot tudi izrednih okoliščinah izvajanja odprtih ponudb (v nadaljevanju: OP), kamor spadata
mejno posojilo (v nadaljevanju: MPS) in mejni depozit (v nadaljevanju: MDP), in posojila čez
dan (v nadaljevanju: PČD). PČD je realiziran v okviru sistema TARGET2 kot kreditna linija (v
nadaljevanju: KLN), ki (ob zastavi primernega premoženja) udeležencu tekom poslovnega
dne omogoča koriščenje dodatne likvidnosti v obliki negativnega stanja na njegovem
poravnalnem računu do višine nastavljene KLN.
Postopki, zahteve in izmenjava sporočil, ki poteka neposredno1 z ESP sistema
TARGET2, so podrobno in v celoti opredeljeni v sklopu tehnične dokumentacije2
sistema TARGET2, čeprav so zaradi celovitosti opisov postopkov izvajanja OP in KLN
povzeti tudi v tem priročniku.
Postopki, opisani v tem priročniku dopolnjujejo Splošne pogoje za udeležbo v sistemu
TARGET2-Slovenija in Splošne pogoje za izvajanje okvirja denarne politike, ki določata
pravno podlago za izvajanje OP in KLN.
Banka Slovenije obvešča udeležence o spremembah tega priročnika na elektronske naslove,
ki jih Banki Slovenije, oddelku Plačilni in poravnalni sistemi, predhodno sporoči udeleženec.
Udeleženec je dolžan sporočiti vsakokratno spremembo elektronskih naslovov in kontaktnih
podatkov v Banko Slovenije na spodnji elektronski naslov, takoj ko se sprememba uveljavi.
Kontaktni podatki za komunikacijo med Banko Slovenije in udeleženci so:
 elektronski naslov: Pomoc.ps@bsi.si,
 telefaks št.: (01) 47 19 722,
 telefon št.: (01) 47 19 568,
 poštni naslov: Banka Slovenije, Plačilni in poravnalni sistemi, Slovenska 35, 1000
Ljubljana.
V nadaljevanju tega dokumenta so podrobneje opisani postopki določanja višine KLN in
črpanja MPS, ki so v rednih okoliščinah avtomatizirani v smislu, da komunikacija med Banko
Slovenije in udeležencem v celoti poteka preko SWIFTNet omrežja z izmenjavo SWIFT
sporočil v točno določenem standardu (tj. v predpisani strukturi in s predvideno vsebino polj).
SWIFT sporočila, ki so izmenjana med Banko Slovenije in udeležencem v zvezi z določitvijo
višine KLN in črpanjem MPS, imajo med strankama naravo pisne listine in služijo kot dokaz o
sklenjenem poslu oziroma izvedbi posameznih aktivnosti, povezanih z izvajanjem MPS in
KLN.
Postopek izvajanja MDP v rednih razmerah poteka neposredno v sistemu TARGET2, torej
tehnična komunikacija (izmenjava sporočil) med udeležencem in Banko Slovenije ni
predvidena. Kljub temu so v tem priročniku povzeti splošni postopki, ki jih mora udeleženec
izvesti, da uspešno izvede vpis/preklic MDP. Podrobno so ti postopki opredeljeni v tehnični
dokumentaciji TARGET2. V kolikor ima udeleženec tehnične težave z vpisom MDP, lahko to
v skladu s predvidenimi postopki (opredeljenimi v tem priročniku) v njegovem imenu izvede
tudi Banka Slovenije.
Neposreden vpis in preklic MDP tako v A2A (pošiljanje xml sporočila - Camt.050 v ESP, preko SWIFTNet InterAct storitve), kot
tudi U2A (ročni vpis v ICM preko SWIFTNet Browse storitve) načinu.
2 Glej zadnje verzije UDFS knjige 1,2, 4, ICM Handbook, Information Guide, Scheme file for SSP (objavljeno na spletnih
straneh ECB).
1

Uporabniški priročnik za PČD in OP

Verzija 5

Stran 3 od 30

2 Izvajanje odprtih ponudb in posojila čez dan/kreditne linije
Opis osnovnih značilnosti izvajanja OP in PČD/KLN v sistemu TARGET2:
PČD
KLN

MPS

Udeleženec TARGET2-Slovenija lahko od Banke Slovenije pridobi PČD na podlagi
zastave ustreznega premoženja. TARGET2 zagotavlja tehnološko rešitev za
procesiranje PČD, s tem ko omogoča centralni banki določitev višine kreditne
linije za posameznega udeleženca, katera predstavlja maksimalni znesek
negativnega stanja na njegovem poravnalnem računu, torej maksimalen
znesek črpanja PČD. Izvajanje funkcije upravljavca zastavljenega premoženja –
Pool-a mora centralna banka realizirati v okviru lastne tehnološke podpore. Velja
izpostaviti, da višina kreditne linije ostane vseskozi nespremenjena, dokler
centralna banka (običajno na zahtevo udeleženca, lahko pa tudi zaradi posebnih
okoliščin) v TARGET2 ne posreduje novega zahtevka za spremembo KLN.
Sistem TARGET2, natančneje modul Standing Facilities (v nadaljevanju: SFM),
omogoča centralnim bankam upravljanje z OP. Pri tem mora imeti vsak udeleženec
v omenjenem modulu odprta dva evidenčna računa – enega za MPS in drugega za
MDP (računa odpre Banka Slovenije). Udeleženec TARGET2-Slovenija lahko od
Banke Slovenije pridobi MPS na podlagi zastave ustreznega premoženja (t.i.
prostega POOL). Obstajata dva načina črpanja MPS:
i. na zahtevo udeleženca z namenom izpolnitve zahtev glede obveznih rezerv;
ii. ali samodejno črpanje, do katerega pride, če ima udeleženec ob koncu
poslovnega dne na poravnalnem računu negativno stanje v okviru razpoložljive
KLN. V tem primeru je znesek MPS enak višini negativnega stanja ob koncu
poslovnega dne. Stanje "čez noč" na njegovem poravnalnem računu je po
izvedenem črpanju MPS v tem primeru 0.
Vračilo MPS se v TARGET2 izvede samodejno naslednji poslovni dan.

NPS

V kolikor ima udeleženec, ki ni nasprotna stranka za instrumente OP, ob
koncu poslovnega dne na poravnalnem računu negativno stanje, se ta znesek
obravnava kot nočno posojilo (nevrnjeno posojilo čez dan). Udeleženec ima tudi
"čez noč" negativno stanje na poravnalnem računu. Ker tovrstna situacija ni
dovoljena, se zoper takšnega udeleženca sprejmejo posebni ukrepi (med drugim
tudi plačilo kazenskih obresti).

MDP

Udeleženec TARGET2-Slovenija lahko po v naprej znani obrestni meri vpiše MDP
pri Banki Slovenije. To izvede neposredno v sistemu TARGET2, in sicer na
enega izmed sledečih dveh načinov:
i. z ročnim vpisom v ICM, ali
ii. s pošiljanjem XML sporočila – camt.050 v sistem TARGET2.
Vračilo MDP se v TARGET2 izvede samodejno naslednji poslovni dan.

Izvajanje OP oz. sprememba višine KLN se odražajo v (razpoložljivi) likvidnosti
izključno na poravnalnem računu udeleženca.
V nadaljevanju so podrobneje opisani postopki izvajanja OP in KLN, predvsem iz
procesnega vidika (tj. kako poteka izmenjava standardiziranih komunikacijskih sporočil). V
podpoglavju 2.5 je opredeljen tudi urnik izvajanja OP in KLN tako v Banki Slovenije, kot tudi
na ESP sistema TARGET2.
Uporabniški priročnik za PČD in OP

Verzija 5

Stran 4 od 30

2.1

Sprememba KLN

2.1.1

Sprememba KLN na podlagi zahtevka udeleženca

Povišanje KLN poteka po sledečih korakih:
1. Udeleženec pošlje Banki Slovenije (v nadaljevanju: BS) MT298-210 – zahtevek za
določitev višine KLN (glej poglavje 3.1.1), ki je višja od veljavne.
2. BS preveri, ali je prejeti zahtevek vsebinsko in sintaksno ustrezen in ali ima pošiljatelj
dovolj prostih sredstev v skladu finančnega premoženja (v nadaljevanju: Pool).
3. Če so predhodni pogoji izpolnjeni, BS blokira sredstva v Poolu in o tem obvesti
udeleženca s sporočilom o blokadi sredstev v Poolu – MT298-260 (glej poglavje
3.1.3), v nasprotnem primeru pošlje udeležencu sporočilo o zavrnitvi zahtevka –
MT298-261 (glej poglavje 3.1.2).
4. Po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS v rednih razmerah pošlje zahtevek za
povišanje KLN v sistem TARGET2.
5. Sistem TARGET2 udeleženca obvesti o povišanju razpoložljive likvidnosti z
informativnim sporočilom MT910 (glej poglavje 3.2.2).
6. V primeru izrednih razmer (ko PM ne deluje in je predvidena poravnava kritičnih plačil
v Enhanced Contingency Solution – v nadaljevanju: ECONS, točki 4 in 5 nista
relevantni) po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS odobri račun udeleženca v
ECONS v sistemu TARGET2 v višini spremembe KLN (v višini povišanja KLN) in
pošlje v plačilni modul (v nadaljevanju: PM) sistema TARGET2 povezano plačilno
sporočilo MT204-conpay (glej poglavje 3.2.3), s katerim v istem znesku obremeni
poravnalni račun udeleženca in poviša višino KLN.
7. Če udeleženec ni porabil likvidnosti v ECONS, se ta prenese v PM (na njegov
poravnalni račun).
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Slika 1: Potek povišanja KLN

Znižanje KLN poteka po sledečih korakih:
1. Udeleženec pošlje BS MT298-210 – zahtevek za določitev višine KLN (glej poglavje
3.1.1), ki je nižja od veljavne.
2. BS preveri, ali je prejeti zahtevek vsebinsko in sintaksno ustrezen.
3. Če so predhodni pogoji izpolnjeni, BS pošlje zahtevek za znižanje KLN v sistem
TARGET2, v nasprotnem primeru pošlje udeležencu sporočilo o zavrnitvi zahtevka –
MT298-261 (glej poglavje 3.1.2).
4. Sistem TARGET2 udeleženca obvesti o zmanjšanju razpoložljive likvidnosti z
informativnim sporočilom MT900 (glej poglavje 3.2.2).
5. Po spremenjeni višini KLN v TARGET2, BS deblokira sorazmeren del sredstev v
Poolu in o tem obvesti udeleženca s sporočilom MT298-260 (glej poglavje 3.1.3)
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Slika 2: Potek znižanja KLN

2.1.2

Sprememba KLN zaradi neizpolnjevanja neto denarnih obveznosti iz naslova
poravnave podsistemov

Povišanje KLN poteka po sledečih korakih:
1. BS preveri, ali ima izpadli udeleženec dovolj prostih sredstev v Poolu.
2. Če je predhodni pogoj izpolnjen, BS blokira sredstva v Poolu in o tem obvesti
udeleženca s sporočilom o blokadi sredstev v Poolu – MT298-260 (glej poglavje
3.1.3).
3. Po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS pošlje zahtevek za povišanje KLN v sistem
TARGET2.
4. Sistem TARGET2 udeleženca obvesti o povišanju razpoložljive likvidnosti z
informativnim sporočilom MT910 (glej poglavje 3.2.2).

2.2

Črpanje MPS

2.2.1

Črpanje MPS na zahtevo

Udeleženec lahko (z namenom izpolnjevanja zahtev glede višine obveznih rezerv) črpa MPS
po sledečih korakih:
1. Udeleženec pošlje BS MT298-210 – zahtevek za črpanje MPS (glej poglavje 3.1.1).
2. BS preveri, ali je prejeti zahtevek vsebinsko in sintaksno ustrezen in ali ima pošiljatelj
dovolj prostih sredstev v Poolu.
3. Če so predhodni pogoji izpolnjeni, BS blokira sredstva v Poolu in o tem obvesti
udeleženca s sporočilom MT298-260 (glej poglavje 3.1.3), v nasprotnem primeru
pošlje udeležencu sporočilo o zavrnitvi zahtevka – MT298-261 (glej poglavje 3.1.2).
4. Po izvedeni blokadi sredstev v Poolu, BS pošlje zahtevek za odobritev MPS v sistem
TARGET2.
5. Sistem TARGET2 obvesti udeleženca o povišanju stanja na njegovem poravnalnem
računu z informativnim sporočilom MT910 (glej poglavje 3.2.1).
6. Naslednji poslovni dan (isti koledarski, takoj po pričetku faze za zagotavljanje
likvidnosti, običajno ob 19:00) sistem TARGET2 udeleženca obvesti o zmanjšanju
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stanja na njegovem poravnalnem računu z informativnima sporočiloma MT900 –
ločeno za glavnico in obresti (glej poglavje 3.2.1), zaradi vračila MPS.
7. O vračilu MPS je obveščena tudi BS, ki nato deblokira sredstva v Poolu (v višini MPS)
in o tem udeleženca obvesti s sporočilom MT298-260 (glej poglavje 3.1.3).
8. V izredni situaciji (tehnično mogoči, vendar zelo malo verjetni), ko udeleženec ne bi
imel dovolj razpoložljivih sredstev za vračilo MPS, bi BS povišala KLN in posledično
razpoložljivost likvidnih sredstev za uspešno vračilo MPS. Povišanje KLN se izvede v
višini MPS, in sicer s preknjižbo blokiranih sredstev iz MPS v KLN, o čemer je
udeleženec obveščen z MT298-262 (glej poglavje 3.1.4).
9. Sistem TARGET2 udeleženca obvesti o povišanju razpoložljive likvidnosti z
informativnim sporočilom MT910 (glej poglavje 3.2.2), zaradi povišanja KLN, in o
znižanju stanja na njegovem poravnalnem računu z informativnim sporočilom MT900
(glej poglavje 3.2.1), zaradi vračila MPS.

Slika 3: Potek črpanja MPS na zahtevo

2.2.2

Samodejno črpanje MPS

V kolikor ima udeleženec ob zaključku dnevne faze poravnave (ob preteku časa za sprejem
medbančnega plačila; običajno ob 18:00) negativno stanje na poravnalnem računu,
TARGET2 v višini negativnega stanja samodejno izvede črpanje MPS (samo če je
udeleženec nasprotna stranka za monetarne instrumente).
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1.
2.

3.

4.
1.

2.

Sistem TARGET2 obvesti udeleženca o povišanju stanja na njegovem poravnalnem
računu z informativnim sporočilom MT910 (glej poglavje 3.2.1), zaradi odobritve MPS.
To informacijo prejme tudi BS, na podlagi katere izvede (sorazmerno) preknjižbo
blokiranih sredstev iz KLN v MPS, o čemer obvesti udeleženca z MT298-262 (glej
poglavje 3.1.4).
Naslednji poslovni dan (isti koledarski, takoj po pričetku faze za zagotavljanje
likvidnosti, običajno ob 19:00) sistem TARGET2 udeleženca obvesti o zmanjšanju
stanja na njegovem poravnalnem računu z informativnima sporočiloma MT900 –
ločeno za glavnico in obresti (glej poglavje 3.2.1), zaradi vračila MPS.
To informacijo prejme tudi BS, na podali katere izvede preknjižbo blokiranih sredstev
iz MPS v KLN, o čemer obvesti udeleženca z MT298-262 (glej poglavje 3.1.4).
Udeleženec, ki ni nasprotna stranka za monetarne instrumente, torej nima dostopa
do MPS, prejme od BS sporočilo o (sorazmerni) preknjižbi blokiranih sredstev iz KLN
v NPS (nočno posojilo oz. nevrnjen PČD) – MT298-262 (glej poglavje 3.1.4).
Naslednji poslovni dan (že ob 19:00) prejme udeleženec od BS sporočilo o preknjižbi
blokiranih sredstev iz NPS v KLN – MT298-262 (glej poglavje 3.1.4) in ob začetku
dnevne faze poravnave (tj. ob 7:00) pa tudi MT204 za poravnavo kazenskih obresti.

Slika 4: Potek samodejnega črpanja MPS
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2.3

Vpis MDP

Vpis MDP poteka po sledečih korakih:
1. Udeleženec
preko
ICM
menija:
Services\Standing
Facilities\Overnight
Deposit\Liquidity Transfer ročno vpiše višino MDP in zažene ukaz "Submit" (glej
poglavje 4). Udeleženec lahko vpiše MDP tudi preko "A2A" načina, in sicer s
pošiljanjem XML sporočila – camt.050 (glej poglavje 3.2.4) v ESP. Tekom dneva
lahko udeleženec naredi več vpisov MDP in tudi preklicev (prenosov iz PM računa na
SF račun in obratno).
2. Sistem TARGET2 udeleženca obvesti o zmanjšanju stanja na njegovem
poravnalnem računu z informativnim sporočilom MT900 (glej poglavje 3.2.1).
3. Naslednji poslovni dan (isti koledarski, takoj po pričetku faze za zagotavljanje
likvidnosti, običajno ob 19:00) sistem TARGET2 udeleženca obvesti o povišanju
stanja na njegovem poravnalnem računu z informativnim sporočilom MT910 (v
primeru negativnih obresti za MDP prejme tudi MT900) – ločeno za glavnico in obresti
(glej poglavje 3.2.1), zaradi vračila MDP.

Slika 5: Potek vpisa MDP

2.4
2.4.1

Izvajanje OP in KLN v primeru tehničnih težav
Tehnične težave pri udeležencu

Če pri udeležencu nastopijo okoliščine, ki mu iz tehničnih razlogov (npr. zaradi nedelovanja
njegove SWIFT infrastrukture) ne omogočajo izvajanje OP in KLN, in je izčrpal vse lastne
rezervne postopke, lahko to v njengovem imenu iniciira/izvede BS.
Udeleženec lahko pošlje po alternativni komunikacijski poti (preko telefaksa na št.: 01 4719
722 ali preko elektronske pošte na naslov: pomoc.ps@bsi.si v Banko Slovenije) Obrazec
za spremembo kreditne linije in uporabo instrumentov odprte ponudbe v izrednih
okoliščinah (obrazec se nahaja na ekstranetu za udeležence Plačilnega sistema TARGET2Slovenija: O
plačilnem
sistemu
TARGET2/Dokumentacija
plačilnega
sistema
TARGET2/Obrazci) za:
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spremembo višine KLN,
črpanje MPS in
vpis/spremembo MDP.

Vsako pošiljanje obrazca mora udeleženec predhodno telefonsko najaviti v Banko
Slovenije na telefonsko številko »Help deska« 01 4719 568. Banka Slovenije ne bo
upoštevala zahtevkov, ki bodo poslani na drug telefaks, drug elektronski naslov ali izven
predvidenega urnika (glej poglavje 2.5) izvajanja KLN oz. OP. Prav tako mora biti obrazec
pravilo izpolnjen in podpisan s strani pristojne osebe.
2.4.2

Tehnične težave Banke Slovenije

O vsaki tehnični težavi v Banki Slovenije, ki vpliva na avtomatsko izvajanje OP in KLN,
Banka Slovenije po elektronski pošti obvesti udeležence na elektronske naslove kontaktnih
oseb, ki jih je sporočil udeleženec. V teh okoliščinah lahko udeleženci zahtevke za izvajanje
OP in KLN pošljejo v Banko Slovenije po telefaksu (na št.: 01 4719 722) ali preko
elektronske pošte (na naslov: pomoc.ps@bsi.si) Obrazec za spremembo kreditne linije in
uporabo instrumentov odprte ponudbe v izrednih okoliščinah3 (obrazec se nahaja na
ekstranetu za udeležence Plačilnega sistema TARGET2-Slovenija: O plačilnem sistemu
TARGET2/Dokumentacija plačilnega sistema TARGET2/Obrazci).
2.4.3

Tehnične težave ESP sistema TARGET2

Tehnične težave znotraj dnevne faze poravnave – aktivacija ECONS
Ob (predvidenem daljšem) izpadu sistema TARGET2 oziroma njegove osrednje tehnološke
komponente ESP so predvideni postopki, ki veljajo na ravni celotnega sistema TARGET2, in
so le v manjši meri prilagodljivi zahtevam/potrebam posameznega udeleženca. V takšni
situaciji se lahko izvede prehod na rezervno lokacijo in se lahko kot premostitveni ukrep
vklopi rešitev za izredno obdelavo plačil (ECONS).
Podrobnejše postopanje v takšnih razmerah je opredeljeno v Organizacijskih navodili za
ravnanje v izrednih razmerah v sistemu TARGET2-Slovenija v poglavju Ravnanje
udeleženca ob izpadu sistema TARGET2.
Kot omenjeno, ima sistem TARGET2 poleg osrednjega modula za poravnavo – PM, tudi
rešitev za izredno poravnavo – ECONS. Slednja je namenjena poravnavi omejenega števila
(zelo) kritičnih plačil, katere lahko v sistem posredujejo centralne banke (v lastnem imenu ali
imenu udeležencev) in udeleženci. Zelo kritičnih plačil v slovenske bančnem okolju ni
prepoznanih, so pa prepoznana kritična plačila (Kritično plačilo udeleženca je plačilo,
katerega neizvršitev do določene ure bi povzročilo resne negativne posledice oziroma znatno
neizpolnjevanje obveznosti za udeleženca, npr. monetarne transakcije, nakup gotovine).
Izvrševanje slednjih je mogoče šele po času, ki je na ravni Evrosistema namenjen poravnavi
zelo kritičnih plačil, oz. glede na dogovor kriznih vodij TARGET2.
Začetna (in končna) stanja na računih v ECONS so 0, zato je potrebno za izvedbo transakcij
dovesti likvidnost, ki je zavarovana s kolateralom. Udeleženci lahko za ta namen pošljejo
Če je udeleženec že poslal zahtevek MT298-SMT210 v omrežje SWIFT, bo ta, po vzpostavitvi destinacije BSLJSI2X,
zavrnjen.
3
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zahtevek za povišanje KLN, Banka Slovenije pa v znesku povišanja KLN odobri račun v
ECONS (tehnični postopek je opisan v poglavju 2.1.1).
Tehnične težave ob koncu dnevne faze poravnave – ob 18:00
V primeru incidenta v sistemu TARGET2 lahko po odločitvi kriznih vodij TARGET2 pride do
odloženega zapiranja sistema TARGET2 in s tem odloženega začetka novega poslovnega
dne sistema. Informacije o podaljšanju urnika so udeležencem posredovane po določenih
komunikacijskih poteh za obveščanje na ravni sistema TARGET2 (ICM, T2IS). Nacionalno
specifične napotke v zvezi s podaljšanjem poslovanja slovenskih udeležencev Banka
Slovenije posreduje po elektronski pošti.
Od udeležencev se v okviru podaljšanja urnika zahteva, da aktivno spremljajo informacije v
zvezi s podaljšanjem in sledijo napotkom Banke Slovenije – to je, da v skladu z informacijami
ustrezno in odzivno prilagodijo svoje interne procese. Za udeležence velja, da lahko v sistem
TARGET2 vseskozi še naprej pošiljajo plačilne naloge in v skladu s takrat veljavnim urnikom
poslovanja (glej poglavje 2.5) posredujejo tudi zahtevke za izvajanje OP in KLN.

2.5

Urnik izvajanja OP in KLN

Čas izvajanja OP in KLN je tesno povezan z urnikom delovanja ESP sistema TARGET2.
Banka Slovenije sprejema zahtevke za KLN vsak poslovni dan od 6:45 do 17:45 za dan D in
od 17:45 do 19:10 za dan D+1, zahtevke za MPS pa od 6:45 do 18:15 (zadnji dan obdobja
izpolnjevanja obveznih rezerv se čas sprejema zahtevka podaljša za 15 min, torej do 18:30),
skladno z urnikom TARGET2. Ne glede na čas prejema zahtevka, se ta, če je izveden,
odraža v (razpoložljivi) likvidnosti izključno na poravnalnem računu udeleženca.
Urnik Banke Slovenije
Ozn.

Opis

Čas

Valutni dan

Določitev časa

A

Odprtje dnevne faze poravnave v TARGET2

07:00

dan D

Urnik TARGET2

B

Začetek sprejem zahtevkov za KLN

06:45

dan D

fiksen čas BS

C

Začetek sprejem zahtevkov za MPS

06:45

dan D

fiksen čas BS

D

Zadnji čas za sprejem medbančnega plačila

18:00

dan D

Urnik TARGET2

E

Zadnji čas za spremembo KLN
Zadnji čas za sprejem zahtevka za vpis
MDP
Zadnji čas za sprejem zahtevka za
črpanje MPS
Odprtje nočne faze poravnave v TARGET2
- vračila inst. OP
- izvršitev KLN za dan D+1
Sprejem zahtevkov za KLN

17:45

dan D

D - 15 min

18:15

dan D

Urnik TARGET2

18:15

dan D

F + 0 min

19:00

dan D+1

Urnik TARGET2

17:45

dan D+1

D - 15 min

F*
G
H
I
*

J
Zadnji čas za spremembo KLN
19:10
dan D+1
F + 55 min
Na zadnji dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv se čas podaljša za 15 min, torej znaša 18:30

Čeprav se MDP izvaja neposredno na ESP sistema TARGET2 je časovni okvir sprejema
zahtevka za MDP enak, kot pri sprejemu zahtevka za MPS, torej od 7:00 do 18:15 (zadnji
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dan obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv se čas podaljša za 15 min, torej do 18:30),
oziroma kot to izhaja iz vsakokratno veljavnega urnika TARGET2.
Urnik TARGET2 (urnik delovanja ESP) je na voljo v ICM-u (Services->Administration->SSP
Operating Day), kjer so poleg ažurnega urnika, dodani tudi dejanski časi začetka izvajanja
posameznih faz. Te informacije so zelo koristne v primerih tehničnih težav ESP in
morebitnega podaljšanja posamezne faze. V primeru, da se posamezna faza podaljša
(npr. podaljša se čas za sprejem medbančnega plačila), se običajno vse nadaljnje faze
prestavijo za čas prvotnega podaljšanja (torej, bi se v omenjenem primeru podaljšal tudi
čas za izvajanje OP in KLN).
Urnik TARGET2

Slika 6: Ekranska slika iz ICM z dodanimi opisi pomenov posameznih časov
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3 Komunikacijska sporočila
3.1

Komunikacija med udeleženci in Banko Slovenije

Izmenjava sporočil med udeleženci in BS oz. sistemom TARGET2 poteka preko omrežja
SWIFT. Za komunikacijo med udeleženci in BS se uporabljajo SWIFTNet FIN sporočila tipa
MT2984 (podsporočila so povzeta v preglednici spodaj), za neposredno komunikacijo med
udeleženci in sistemom TARGET2 pa sporočila v določeni XML strukturi5 (neobvezna,
vendar priporočljiva uporaba) ter dve SWIFTNet FIN sporočili tipa MT910/900.
Komunikacijska sporočila med BS in udeleženci:
Tip zahtevka
Opis
MT298-210
Zahtevek za določitev višine KLN ali črpanje MPS.
MT298-261
Negativni odgovor na posredovan zahtevek, tj. zavrnitev zahtevka.
MT298-260
Informacija o de/blokadi Pool-a. Višina blokiranega Pool-a se spremeni.
Informacija o preknjižbi Pool-a. Višina blokiranega Pool-a se ne
MT298-262
spremeni, ampak samo njegova struktura.
3.1.1

Zahtevek za spremembo KLN ali črpanje MPS (MT298-210)

Sporočilo MT298-210 je zahtevek za spremembo višine KLN ali črpanje MPS, ki ga
udeleženec – kreditna institucija (KI) pošlje BS. Zahtevek se pošlje BS preko omrežja SWIFT
na BSLJSI2X.
Struktura sporočila:
Statu Polje
Ime polja
s
O
20
Referenca sporočila

Vsebina/Opcija
16x

O

12

Tip podsporočila

3!n

O

77E

Prosto polje

O

32A

Datum valutacije, valuta, znesek

6!n3!a15d

O

B01

Koda namena

3!a

O = obvezno polje; N = neobvezno polje
Opis polj:
Polje 12: Tip podsporočila
Polje mora vsebovati 210.
Polje 32A: Datum valutacije, valuta, znesek
Polje vsebuje valutni datum, valuto EUR in znesek ciljne višine KLN ali MPS. Višina KLN se
lahko (med 17:45 in 20:00) spremeni samo za naslednji poslovni dan.
Polje B01: Koda namena
Polje vsebuje kodo zahtevanega instrumenta, ki je lahko 'KLN' – kreditna linija ali 'MPS' –
mejno posojilo.
Vsebina in struktura je opredeljena v nadaljevanju.
Glej UDFS book 4, poglavje 4 Description of XML messages in poglavja: 6. 8. 3 LiquidityCreditTransfer, 6.3.5 Receipt, 6.3.4
GetTask, 6.3.8 ReturnTask.
4
5
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Primer 1:
Slovenska banka d.d. pošlje zahtevek za določitev višine KLN, in sicer v višini 100.000.000
EUR, z valutnim dnem 15.8.2014.
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

SLOBSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

BSLJSI2X

Referenca sporočila

:20:1117856568765487

Tip podsporočila

:12:210

Prosto polje

:77E:

Datum valutacije, valuta, znesek posojila

:32A:140815EUR100000000,

Koda namena

:B01:KLN

Primer 2:
Slovenska banka d.d. pošlje zahtevek za črpanje MPS v višini 50.000.000 EUR, z valutnim
dnem 15.8.2014.
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

SLOBSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

BSLJSI2X

Referenca sporočila

:20:22285985656876

Tip podsporočila

:12:210

Prosto polje

:77E:

Datum valutacije, valuta, znesek posojila

:32A:140815EUR50000000,

Koda namena

:B01:MPS

3.1.2

Zavrnitev zahtevka (MT298-261)

Sporočilo MT298-261 je negativni odgovor na zahtevek za spremembo KLN ali črpanje
MPS, ki ga BS pošlje udeležencu. Sporočilo predstavlja zavrnitev prejetega zahtevka –
MT298-210 ter poda informacijo o razlogu zavrnitve.
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Struktura sporočila:
Status Polje

Ime polja

Vsebina

O

20

Referenca sporočila

16x

O

12

Tip podsporočila

3!n

O

77E

O

21

O
O

Prosto polje
Povezujoča referenca

16x

13D

BS Datum in lokalni čas

6!n4!n1!x4!n

B02

Koda zavrnitve zahtevka

16x

Polje 12: Tip podsporočila
Polje mora vsebovati 261.
Polje 21: Povezujoča referenca
Polje vsebuje referenco, ki se nanaša na povezano transakcijo = Polje 20 zahtevka za
spremembo KLN ali črpanje MPS (MT298-210).
Polje 13D: Datum in lokalni čas
Polje vsebuje datum in uro kreiranja sporočila.
Polje B02: Koda zavrnitve zahtevka
Polje vsebuje kodo zavrnitve zahtevka, ki je lahko zavrnjen zaradi nepravilne sintakse
SWIFT sporočila, ali pa zaradi nepravilne vsebine (napačna vrsta podsporočila, napačni
datum valute, napačna oznaka valute, napačna koda namena, ...). Zahtevek za povišanje
KLN oziroma črpanje MPS se lahko zavrne tudi zaradi nezadostnega finančnega premoženja
v skladu finančnega premoženja (Pool-u).
To polje lahko vsebuje kodo zavrnitve, s sledečimi pomeni:
Kode
DEFAULTED
NOFUNDS
DUPLICATE
STANDARD
DATE
TIME
NOCHANGE
LIMIT
CURRENCY
CODE

Definicija
Udeležencu ni dovoljeno uporabljati zahtevan instrument
Udeleženec nima dovolj prostega premoženja v Pool-u
Udeleženec je znotraj dne posredoval duplikat zahtevka
Napačna sintaksa zahtevka (ni v predpisani strukturi)
Napačen valutni datum instrumenta
Nalog poslan izven predvidenega časa
Ciljni znesek KLN v zahtevku je enak veljavnemu stanju
KLN
Zahtevan znesek presega višino dovoljenega6
Napačna oznaka valute instrumenta
Napačna koda namena

BS lahko v skladu z pravno podlago ECB in EC, predvsem pa na podlagi sprejetega sklepa Sveta ECB določi zgornjo mejo
višine KLN ali MPS.
6
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Primer zavrnitve zaradi nezadostnega prostega premoženja v Pool-u:
Razlaga
Format
Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20:AVPD-56985478954

Tip podsporočila

:12:261

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:1117856568765487

BS Datum in lokalni čas

:13D:1408150815

Zavrnitev črpanja posojila

:B02:NOFUNDS

3.1.3

Sprememba blokade premoženja v POOL-u (MT298-260)

Sporočilo MT298-260 je ali i) pozitivni odgovor na zahtevek za določitev višine KLN / črpanje
MPS (tj. odgovor na prejeti zahtevek MT298-210), ali ii) obvestilo o deblokadi POOL-a,
katera je posredna posledica sprejetega zahtevka (to sta: vračilo MPS, ali zavrnitev zahtevka
za povišanje KLN s strani TARGET2, po že izvedeni blokadi premoženja za prejeti
zahtevek).
S tem sporočilom je udeleženec seznanjen o vsaki spremembi7 višine blokiranega Poola, torej o znesku premoženja, ki je bil (dodatno) blokiran ali sproščen.
Struktura sporočila:
Status Polje Ime polja

Vsebina/Opcija

O

20

Referenca sporočila

16x

O

12

Tip podsporočila

3!n

O

77E

O

21

O

Prosto polje
Povezujoča referenca

16x

13D

BS Datum in lokalni čas

6!n4!n

O

B01

Koda namena

3!a

O

B03

Znesek spremembe v Pool-u
3!a15d/16x
O = obvezno polje; N = neobvezno polje

Opis polj:
Polje 12: Tip podsporočila
Polje mora vsebovati 260.
Polje 21: Povezujoča referenca
Polje vsebuje referenco, ki se nanaša na povezano transakcijo – Polje 20 zahtevek za
spremembo KLN ali črpanje MPS. Pri vračilu MPS polje vsebuje oznako "NONREF", saj se
vračilo ne nanaša na noben zahtevek, ki bi ga posredoval udeleženec.8
7

Spremembe, ki se nanašajo na kreditno linijo ali mejno posojilo.
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Polje 13D: Datum in lokalni čas
Polje vsebuje datum in uro kreiranja sporočila.
Polje B01: Koda namena
Polje vsebuje kodo instrumenta, ki je lahko 'KLN' – kreditna linija ali 'MPS' – mejno posojilo.
Polje B03: Znesek blokiranega oz. sproščenega premoženja v Pool-u
Polje vsebuje vrednost premoženja, (dodatno) blokiranega ali sproščenega v Pool-u za
zahtevan instrument.
Primer 1:
Slovenska banka d.d. zahteva novo višino KLN, in sicer v višini 100.000.000 EUR, trenutna
višina KLN znaša 80.000.000 EUR. BS na zahtevek za spremembo KLN odgovori z
naslednjim sporočilom:
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20:AVPD-345345904587

Tip podsporočila

:12:260

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:1117856568765487

BS Datum in lokalni čas

:13D:1408150830

Koda instrumenta

:B01:KLN

Znesek spremembe v Pool-u

:B03:EUR20000000,/BLOCKED

Primer 2:
Slovenska banka d.d. pošlje zahtevek za črpanje MPS v višini 50.000.000 EUR. BS na
zahtevek odgovori z naslednjim sporočilom:
Razlaga

8

Format

Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20.AVPD-178565687659

Tip podsporočila

:12:260

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:22285985656876

Prav tako določitev povezujoče reference ni mogoča zaradi več možnosti črpanj MPS preko dneva.
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BS Datum in lokalni čas

:13D:1408151810

Koda namena

:B01:MPS

Znesek spremembe v Pool-u

:B03:EUR50000000,/BLOCKED

Primer 3:
Slovenska banka d.d. zahteva novo višino KLN, in sicer v višini 100.000.000 EUR, trenutna
višina KLN znaša 120.000.000 EUR. BS zahtevek za spremembo KLN odgovori z naslednjim
sporočilom:
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20:AVPD-345345904587

Tip podsporočila

:12:260

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:1117856568765487

BS Datum in lokalni čas

:13D:1408150850

Koda namena

:B01:KLN

Znesek spremembe v Pool-u

:B03:EUR20000000,/UNBLOCKED

Primer 4:
V sistemu TARGET2 je bilo izvedeno vračilo MPS Slovenske banke d.d. v višini 50.000.000
EUR. BS obvesti banko o deblokadi sredstev z naslednjim sporočilom:
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20:AVPD-178565687000

Tip podsporočila

:12:260

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:NONREF

BS Datum in lokalni čas

:13D:1408151901

Koda namena

:B01:MPS

Znesek spremembe v Pool-u

:B03:EUR50000000,/UNBLOCKED
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3.1.4

Preknjižba Pool-a (MT298-262)

Sporočilo MT298-262 je obvestilo o preknjižbi blokiranih sredstev v skladu finančnega
premoženja (Pool-a). Višina blokiranih sredstev se v tem primeru ne spremeni, ampak
samo njena struktura. Kot izhaja iz opisa procesov se preknjižba POOL-a izvede, kadar
ima udeleženec ob zaprtju sistema negativno stanje v T2 in se blokiran POOL-a v višini
samodejnega MPS pretvori iz KLN v MPS in obratno naslednji poslovni dan (glej poglavje
2.2.2). Preknjižba Pool-a se izvede tudi v izredni situaciji, ko udeleženec nima dovolj
sredstev na poravnalnem računa za vračilo MPS (glej poglavje 2.2.1). Sporočilo MT298-262
o pretvorbi iz KLN v NPS (in obratno naslednji poslovni dan) se posreduje udeležencu, ki
nima dostopa do MPS, vendar ima ob koncu poslovnega dne na poravnalnem računu
negativno stanje.
Struktura sporočila:
Statu
Polje
Ime polja
s
O
20
Referenca sporočila
O

12

O

77E

O

21

O

Vsebina/Opcija
16x

Tip podsporočila

3!n

Prosto polje
Povezujoča referenca

16x

13D

BS Datum in lokalni čas

6!n4!n

O

B01

Koda namena

3!c

O

B03

Znesek spremembe v Pool-u
3!a15d/16x
O = obvezno polje; N = neobvezno polje

Opis polj:
Polje 12: Tip podsporočila
Polje mora vsebovati 262.
Polje 21: Povezujoča referenca
Polje vsebuje oznako 'NONREF', saj se preknjižba ne nanaša na noben zahtevek, ki bi ga
posredoval udeleženec.
Polje 13D: Datum in lokalni čas
Polje vsebuje datum in uro kreiranja sporočila.
Polje B01: Koda namena
Polje vsebuje eno izmed sledečih kod:
Koda namena

Opis - preknjižba blokiranega Pool-a:

'K2M'

iz kreditne linije v mejno posojilo (samo relevanten del)

'K2N'

iz kreditne linije v nočno posojilo – nevrnjen PČD (samo relevanten
del)

'M2K'

iz mejnega posojila v kreditno linijo

'N2K'

iz nočnega posojila v kreditno linijo
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Polje B03: Znesek spremembe v Pool-u
Polje vsebuje vrednost premoženja, ki se mu je spremenil namen blokiranja. Skupna višina
blokiranega Pool-a se ne spremeni.
Primer 1:
Slovenska banka d.d. je imela ob zaprtju sistema TARGET2 na poravnalnem računu 10.258.369,14 EUR. Po avtomatskem črpanju MPS (akcijo iniciira TARGET2) se izvede tudi
preknjižba Pool-a, in sicer se znesek blokiranih sredstev za KLN zmanjša v višini črpanega
MPS (in tudi sama KLN), o čemer je udeleženec obveščen z naslednjim sporočilom:
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20:AVPD-345345907896

Tip podsporočila

:12:262

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:NONREF

BS Datum in lokalni čas

:13D:1408151840

Koda namena

:B01:K2M
:B03:EUR10258369,14/CONVERT
ED

Znesek spremembe v Pool-u

Naslednji poslovni dan po vračilu MPS se izvede preknjižba Pool-a, in sicer se znesek
blokiranih sredstev za MPS zmanjša na 0 in se v višini zmanjšanja poveča blokada sredstev
za KLN (in tudi sama KLN), o čemer je udeleženec obveščen z naslednjim sporočilom:
Razlaga

Format

Pošiljatelj sporočila

BSLJSI2X

Vrsta sporočila

298

Prejemnik sporočila

SLOBSI2X

Referenca sporočila

:20:AVPD-345345995145

Tip podsporočila

:12:262

Prosto polje

:77E:

Povezujoča referenca

:21:NONREF

BS Datum in lokalni čas

:13D:1408151900

Koda namena

:B01:M2K
:B03:EUR10258369,14/CONVERT
ED

Znesek spremembe v Pool-u
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3.2

Komunikacija med udeleženci in ESP sistema TARGET2

Postopki, zahteve in izmenjava sporočil, ki poteka neposredno9 z ESP sistema TARGET2, so
podrobno in v celoti opredeljeni v sklopu tehnične dokumentacije sistema TARGET2, čeprav
so zaradi celovitosti opisov postopkov izvajanja OP in KLN povzeti tudi v tem priročniku.
3.2.1

Informacije o obremenitvi/odobritvi poravnalnega računa (MT900/910)

Udeleženec prejme MT900/MT910 v primeru obremenitve/odobritve iz naslova izvajanja
odprtih ponudb, pri čemer je pošiljatelj sporočila 'TRGTXEPMXXX' ter je v prvi vrstici polja
72 ena izmed sledečih oznak:
OZNAKA
/LIQUISF/
/SFOVDINT/
/SFMLAINT/
/SFMLOINT/

POMEN
Likvidnostni prenos iz naslova odprte ponudbe (MPS ali MDP)
Obresti iz naslova MDP
Obresti iz naslova črpanja MPS na zahtevo
Obresti iz naslova samodejnega črpanja MPS

Tretja vrstica polja 72 vsebuje: //DEB BIC1 CRED BIC2, kjer BIC1 pomeni BIC udeleženca,
ki je bil obremenjen in BIC2 pomeni BIC udeleženca, ki je bil odobren. V kolikor gre za
obratno transakcijo (za MPS to ni mogoče) – dvig predhodno položenega depozita pred
zaprtjem sistema (dejansko to pomeni preklic depozita) je v tej vrstici na koncu črka 'R'.
V nadaljevanju so prikazana (testna) sporočila10, ki jih udeleženec prejme kot informacije o
spremembi stanja na PM računu zaradi procesiranja MPS in MDP.
1. MT900 – vpis MDP
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I900SLOBSI20XXXXN}{3:{108:06143320445200 }}{4:
:20:0000000025795336
:21:MDP-ABAN-993456
:25:SI56010000000500000
:32A:140606EUR120,57
:52A:SLOBSI20XXX
:72:/LIQUISF/
//OVERNIGHT DEPOSIT 0003
//DEB SLOBSI20XXX CRE BSLJSI20XXX
-}
2. MT910 – vračilo MDP
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I910SLOBSI20XXXXN}{3:{108:06143321235200 }}{4:
:20:0000000029754610
:21:ISF1506120070374
:25:SI56010000000400000
:32A:150612EUR1500000,00
:52A:BSLJSI20XXX
:72:/LIQUISF/
Glej opombo 1 in 2.
Vzorci so zajeti neposredno iz sistema TARGET2, pripravljeni za oddajo v omrežje Swift. Podrobnosti so opredeljene v UDFS
book 2, poglavje 14.1.2.2.2.1 MT 900 in poglavje 14.1.2.2.2.2 MT 910.
9

10
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//OVERNIGHT DEPOSIT 0010
//DEB BSLJSI20XXX CRE SLOBSI20XXX
-}
3. MT900 – negativne obresti MDP
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I900SLOBSI20XXXXN}{3:{108:06143321235200 }}{4:
:20:0000000029754616
:21:ISF1506120070376
:25:SI56010000000400000
:32A:150612EUR8,33
:52A: SLOBSI20XXX
:72:/SFOVDINT/
//OVERNIGHT DEPOSIT NEGATIVE
//INTEREST 0007
//DEB SLOBSI20XXX CRE BSLJSI20XXX
-}
4. MT910 – črpanje MPS
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I910SLOBSI20XXXXN}{3:{108:22094135538580 }}{4:
:20:0000000027884216
:21:MPS-99118976
:25: SI56010000000500000
:32A:141222EUR200000,00
:52A: SLOBSI20XXX
:72:/LIQUISF/
//MARGINAL LENDING ON REQUEST 0004
//DEB BSLJSI20XXX CRE SLOBSI20XXX
-}
5. MT900 – vračilo MPS
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I900SLOBSI20XXXXN}{3:{108:05163024317854 }}{4:
:20:0000000025790530
:21:SSF1406060041168
:25:SI56010000000500000
:32A:140606EUR120,57
:52A:SLOBSI20XXX
:72:/LIQUISF/
//MARGINAL LENDING ON REQUEST 0005
//DEB SLOBSI20XXX CRE BSLJSI20XXX
-}
6. MT900 – obresti MPS
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I910SLOBSI20XXXXN}{3:{108:22394135538572 }}{4:
:20:0000000029748272
:21:ISF1506110069405
:25: SI56010000000500000
:32A:150612EUR0,03
:52A: SLOBSI20XXX
:72:/SFMLOINT/
//MARGINAL LENDING ON REQUEST
//INTEREST 0007
//DEB SLOBSI20XXX CRE BSLJSI20XXX
-}
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3.2.2

Informacije o povišanju/znižanju razpoložljive likvidnosti (MT910/900)

Udeleženec, katerega zahtevek za spremembo KLN je bil ustrezno obdelan in sprejet,
prejme MT900 (znižanje KLN) ali MT910 (povišanje KLN), ki vsebuje v polju 72 oznako
"/CREDITLINE/". Znesek v takšen sporočilu je enak spremembi višine KLN. Polje 21 vsebuje
referenco, ki se nanaša na povezano transakcijo – polje 20 zahtevka za spremembo KLN.
Ker v teh dveh primerih ne gre za spremembo stanja na poravnalnem računu (ne gre za
plačilne transakcije), tovrstne spremembe niso v izpisku (MT940/950).
Primer MT910 – posledica povišanja KLN
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I910SLOBSI20XXXXN}{3:{108:25101319655695
}}{4:
:20:0000000026741389
:21:0000000035641386
:25:SI56010000000500000
:32A:141125EUR2000,00
:52A: BSLJSI20XXX
:72:/CREDITLINE/
-}
Primer MT900 – posledica znižanja KLN
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I900SLOBSI20XXXXN}{3:{108:22124532028752
}}{4:
:20:0000000027884803
:21:33456451212
:25:SI56010000000500000
:32A:141222EUR10002200,00
:52A:BSLJSI20XXX
:72:/CREDITLINE/
-}
3.2.3

Povezano plačilo (MT204-conpay)

V izrednih razmerah, ko PM ne deluje in je aktiviran ECONS, lahko udeleženec zagotovi
sredstva v ECONS tako, da odda standardni zahtevek za povišanje KLN (MT298-210), pri
čemer mora paziti, da je vrednost zahtevka za spremembo KLN višja od trenutne višine
KLN11. BS pa v znesku povišanja KLN odobri račun v ECONS in ob vzpostavitvi PM z
MT204-conpay v enakem znesku obremeni poravnalni račun in hkrati poviša KLN.
Udeleženec je o tem obveščen samo z MT90012, v ICM-u pa je vidno tudi sporočilo MT204conpay.

V primeru, da udeleženec posreduje zahtevek MT298-210 z nižjo vrednostjo od trenutne višine KLN, bo le-ta zavrnjen,
udeležencu pa bo posredovan MT298-261 z vpisano kodo namena (polje B02) DEFAULTED.
12 Udeleženec torej prejme MT900 in ne MT910, kot pri običajnem povišanjem KLN. Poleg tega se sporočili razlikujeta tudi
razlikuje v polju 72, ki v tem primeru vsebuje oznako"/CRDTLN/znesek".
11
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Primer MT204 conpay – nalog za obremenitev in povišanje KLN
${1:F01BSLJSI20AXXX.SS..SEQ..}{2:I204TRGTXEP0XXXXN}{3:{103:TGT}{113:HYYN}}{4:
:20:659691978072911
:19:1000,
:30:140619
:58A:SLOBSI20XXX
:72:/CONPAY/1000,
:20:659691978072911
:21:REF_iz_MT298
:32B:EUR1000,
:53A:SLOBSI20XXX
:72:/REC/ODOBRITEV V CM
-}
Primer MT900 – informacije glede višine obremenitve PM računa in hkratnega povišanja
KLN
{1:F01TRGTXEP0XXXX0000000000}{2:I900SLOBSI20XXXXN}{3:{108:25100655464265
}}{4:
:20:0000000026741378
:21:659691978072009
:25:SI56010000000500000
:32A:141125EUR1000,00
:52A:BSLJSI20XXX
:72:/CRDTLN/1000,00
-}
3.2.4

XML sporočila (camt.050)

Udeleženec, ki želi izvesti vpis MDP preko lastne aplikacije (brez ročnega vpisa v ICM), mora
za ta namen zagotoviti generiranje ustreznih XML sporočil in njihovo pošiljanje v TARGET2
preko omrežja SWIFTNet z uporabo storitve SWIFTNet InterAct (način A2A). Podrobnosti
glede vsebine in strukture relevantnih sporočil se nahajajo v UDFS book 4, poglavji 4
Description of XML messages in 6.8 XML messages related to SF, informacije o nastavitvah
SWIFTNet infrastrukture in pripravi ustreznih sporočil XML za izvedbo slednjih preko te
infrastrukture in vmesnika SWIFT, pa lahko udeleženec pridobi pri ponudniku teh storitev –
SWIFT-u, oziroma znotraj relevantne dokumentacije za vmesnike SWIFT in storitev
SWIFTNet InterAct. V nadaljevanju je v poglavju 5.1 tega priročnika opisan tudi način
upravljanja certifikatov SWIFTNet in dodelitev vlog za dostop do ICM in uporabo načina A2A
kot tudi U2A.
Pri izdelavi celotnega sporočila XML, ki je predmet izmenjave preko vmesnika SWIFT, je
potrebno upoštevati specifikacije za pripravo in izmenjavo sporočila13. Omenjeno sporočilo
XML je sestavljeno iz več delov (v posebnem podpolju vsebuje tudi TARGET2 sporočilo), pri
čemer je v ključnih poljih za usmerjanje sporočila potrebno obvezno navesti tip sporočila,
naslov pošiljatelja in prejemnika z uporabo DN imena certifikatov (primer za testno okolje):

13

Sama oblika celotnega sporočila se lahko razlikuje glede načina izmenjave tovrstnih sporočil med zalednimi aplikacijami pri udeležencih
in vmesnikom SWIFT. Udeleženci lahko pri Banki Slovenije kot primer omenjenega sporočila dobijo sporočilo, ki je pripravljeno za
izmenjavo preko vmesnika SWIFTAlliance Access z metodo "File transfer" in formatom sporočila XML "XML Version 2 Revision 2".

Uporabniški priročnik za PČD in OP

Verzija 5

Stran 25 od 30

<Sender>
<DN>o=bsljsi2x,o=swift</DN>
</Sender>
<Receiver>
<DN>cn=interact,ou=tet,o=trgtxepm,o=swift</DN>
</Receiver>

ter določiti storitev znotraj katere se izmenja sporočilo:
<Service>trgt.papss!p</Service>

V nadaljevanju sta prikazana osrednja dela sporočila XML s TARGET2 sporočilom v
podpolju <body>, in sicer posebej za vpis in preklic MDP. Omenjeno podpolje je sestavljeno
iz dveh posameznih XML sporočil TARGET2, in sicer TARGET2 Application Header in
TARGET2 Main Document. Sheme XML za obe omenjeni sporočili so na voljo na spletni
strani ECB, podroben opis posameznih sporočil XML in njihov namen pa v UDFS Book 4
(tudi na voljo na omenjenih straneh).
Primer vpisa MDP s camt.050
<Body>
<AppHdr xmlns="urn:swift:xsd:$ahV10">
<To>
<Type>NAME</Type>
<Id>SFM</Id>
</To>
<MsgRef>BS0000004847</MsgRef>
<CrDate>2014-11-26T10:28:50</CrDate>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:swift:xsd:camt.050.001.03">
<LqdtyCdtTrf>
<MsgHdr>
<MsgId>MDP-141126</MsgId>
</MsgHdr>
<LqdtyCdtTrf>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>SLOBSI20XXX</Id>
</Othr>
</Id>
<Tp>
<Cd>ONDP</Cd>
</Tp>
</CdtrAcct>
<TrfdAmt>
<AmtWthtCcy>2000.00</AmtWthtCcy>
</TrfdAmt>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>SLOBSI20XXX</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
</LqdtyCdtTrf>
</LqdtyCdtTrf>
</Document>
</Body>

Primer preklica MDP s camt.050 (nasprotna transakcija)
<Body>
<AppHdr xmlns="urn:swift:xsd:$ahV10">
<To>
<Type>NAME</Type>
<Id>SFM</Id>
</To>
<MsgRef>BS0000004848</MsgRef>
<CrDate>2014-11-26T10:39:44</CrDate>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:swift:xsd:camt.050.001.03">
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<LqdtyCdtTrf>
<MsgHdr>
<MsgId>MDP-preklic</MsgId>
</MsgHdr>
<LqdtyCdtTrf>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>SLOBSI20XXX</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
<TrfdAmt>
<AmtWthtCcy>100.00</AmtWthtCcy>
</TrfdAmt>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>SLOBSI20XXX</Id>
</Othr>
</Id>
<Tp>
<Cd>ONDP</Cd>
</Tp>
</DbtrAcct>
</LqdtyCdtTrf>
</LqdtyCdtTrf>
</Document>
</Body>
</DataPDU>

Udeleženec, ki je v ICM TARGET2 poslal XML sporočilo camt.05014 za vpis MDP, prejme
glede na protokol komunikacije preko načina A2A povratno sporočilo o ne/sprejemu
zahtevka (camt.025 - Receipt) in številko zahtevka, pod katero se bo omenjena aktivnost
izvedla v sistemu. Udeleženec lahko o izvršitvi in statusu zahtevka (camt.050) pošlje nazaj v
sistem poizvedbo z relevantno številko zahtevka (camt.998 – get task). Kot odgovor na tako
poizvedbo udeleženec povratno prejme odgovor o statusu izvršitve prvotnega zahtevka z
XML sporočilom (camt.998.001.03 – return task). Ko je zahtevek za vpis MDP izvršen,
dobi udeleženec tudi sporočilo MT900 – informacijo o obremenitvi poravnalnega
računa zaradi vpisa MDP, zato poizvedovanje o izvršitvi vpisa MDP preko izmenjave
sporočil XML ni (nujno) potrebno za tekoče spremljanje aktivnosti udeleženca v
sistemu. Prav tako je mogoče status izvršitev zahtevka spremljati tudi v ICM preko
načina U2A (podmeni Services\Administration\Task Queue\Select Task Queue\SF).

Podrobnosti glede strukture TARGET2 sporočil so opredeljene v tehnični dokumentaciji TARGET2 - UDFS 4, poglavja: 6.3.5
Receipt, 6.3.4 GetTask, 6.3.8 ReturnTask.
14
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4 Uporaba ICM-a sistema TARGET2
V ICM-u lahko udeleženec spremlja poleg stanja na PM oz. RTGS računu, tudi stanja na
dveh (evidenčnih) računih v SFM (MPS – obveznosti do BS in MDP – terjatve do BS)15.
Poleg vseh "rednih" transakcij so vidne tudi vse transakcije, ki so povezane z OP (glej Slika
10). Likvidnost na evidenčnih računih se ne more porabiti drugje (npr. v PM za poravnavo
plačil).

4.1

Ročni vpis MDP v ICM

Prenos sredstev iz PM na SFM račun lahko udeleženec izvede tudi v ICM-u v podmeniju:
Services\Standing Facilities\Overnight Deposit\Liquidity Transfer) tako, da ročno vpiše
višino MDP in zažene ukaz "Submit".

Slika 7: Prenos sredstev iz PM v SFM

S klikom na gumb
lahko spreminja smer prenosa sredstev, torej iz svojega PM računa na
svoj SF račun in obratno.

4.2

Pregled stanj na SF računih

Udeleženec lahko preko ICM-a v podmenijih: Services\Standing Facilities\Overnight
Deposit\Display Overnight Deposit in Services\Standing Facilities\Marginal Lendings\Display
Marginal Lending spremlja stanje MPS in MDP, kot je to prikazano na slikah Slika 8 in Slika
9.

Slika 8: Stanje MPS

15

Več informacij je na voljo v ICM Handbook (version 15.0) poglavja 2.3 ICM access to SF, 6.3.2 Function: Standing Facilities).
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Slika 9: Stanje MDP

4.3

Prgled transakcij iz naslova OP (MPS in MDP)

Poleg stanj na računih v SFM, lahko udeleženec spremlja tudi individualne transakcije, ki so
posledica izvajanja OP v omenjenem modulu, in sicer v podmeniju: Services\Standing
Facilities\Transactions\Display Transactions, kot je prikazano na sliki Slika10.

Slika 10: Transakcije OP

5 Pravice in vloge za uporabo ICM
5.1

Nastavitev vlog na certifikatih SWIFTNet glede na način dostopa do ICM

Pravice uporabnika ali aplikacije za izvajanje posameznih akcij (zahtevkov) v ICM se
določajo z dodelitvijo posameznih vlog (RBAC16) na certifikatu SWIFTNet, s katerim
uporabnik ali aplikacija dostopata do TARGET2 ICM preko A2A ali U2A načina. Omenjene
vloge na certifikatih je potrebno nastaviti za vse storitve TARGET2, ki se preko omrežja
SWIFTNet izvajajo v realnem času (trgt.papss – PROD in trgt.papss!p – TEST). Med
omenjene vloge tako sodi tudi dostop do ICM (način U2A je že danes v veljavi), po novem pa
lahko udeleženci avtomatiziran vpis MDP v ICM uredijo tudi z dostopom do ICM z uporabo
načina A2A (ob ustrezni pripravi sporočil XML, ki se jih preko vmesnika SWIFT in uporabi
SWIFTNet InterAct storitve posreduje v TARGET2 ICM). Hkrati lahko omenjen način
udeleženci uporabijo tudi za izvajanje drugih poizvedb v ICM (več o tem je na voljo v UDFS
Book 4), ki jih sicer danes izvajajo preko načina U2A.
Vloge na posameznih certifikatih se lahko spreminjajo oz. dodajajo pri izdajatelju – SWIFT-u
(npr. preko SWIFTNet Online Operations Manager) neposredno na certifikatu, izdanem
znotraj udeleženčevega drevesa izdanih certifikatov. Pri tem je potrebno poudariti, da
posamezna vloga na certifikatu17 uporabniku običajno omogoča izvedbo akcij v ICM glede na
dodeljene pravice. Na certifikat se lahko dodeli več vlog, še posebno, če je en uporabnik
16
17

Glej UDFS Book 4, poglavje 2.8.1 Role Based Access Control.
Glej UFDS Book 1, poglavje 7.3 User roles for ICM access
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zadolžen za izvedbo več aktivnosti hkrati (pregled ICM, likvidnostni transferji, nastavitev
limitov, backup plačila). Pri tem ima posebno vlogo tudi pravica "APPLICATE" – namenjena
za dostop do ICM preko načina A2A. Omenjen vloga in certifikat ima za razliko od ostalih
polno pravico za izvedbo vseh aktivnosti v ICM preko načina A2A (brez uporabe principa 4
oči), zato ne more biti uporabljena hkrati z ostalimi vlogami na certifikatu.

5.2

A2A dostop

Način A2A dostopa "Application-to-application access" do ICM zagotavlja elektronsko
izmenjavo informacij in sporočil med ESP in interno aplikacijo udeleženca TARGET218 z
uporabo storitve SWIFTNet InterAct preko temu prilagojenega vmesnika SWIFT (največkrat
SWIFTAlliance Access) pri udeležencu.
V okviru upravljanja z likvidnostjo na PM (npr: kontrola stanja KLN, vpis MDP, pregled
nastavitev, ..) je za A2A komunikacijo potreben SWIFTNet certifikat z dodeljeno vlogo
APPLICATE (na tem certifikatu ne sme biti nobena druga vloga), s katerim SWIFT vmesnik
odpošlje/izvede zahtevo do ICM v TARGET2.
Pri tem načinu izvajanja akcij velja, kot že omenjeno zgoraj, zgolj princip dveh oči (ni možno
izvajati dodatnega potrjevanja zahtevkov), zato je, v primeru zahteve po omejevanju pravic
pri takem načinu komuniciranja z ICM, le-to potrebno implementirati v okviru lastnih aplikacij
in pred pošiljanjem InterAct XML sporočila v TARGET2.

5.3

U2A dostop

Način U2A dostopa "User-to-application access" do ICM zagotavlja neposredno
komunikacijo med udeležencem TARGET2 in ICM, preko informacij prikazanih v internetnem
brskalniku19 preko SWIFTNet Browse storitve.
Za vpis MDP v ICM mora uporabnik dostopati do modula s certifikatom, ki vsebuje eno izmed
sledečih vlog: CULIQUTE ali CULIQUFE, pri čemer vloga CULIQUTE pomeni princip dveh
oči, vloga CULIQUFE pa princip štirih oči. Če je akcija izvedena s certifikatom, ki vključuje
vlogo CULIQUFE, mora drugi uporabnik z drugim certifikatov akcijo tudi potrditi, da se
ta izvede20. Omenjena vloga je lahko dodana k že izdanim vlogam na certifikatu uporabnika,
lahko pa za to skrbi tudi poseben uporabnik, kateremu je dodeljena zgolj ta vloga (odvisno
od realizacije pravic uporabe ICM in njegovih funkcionalnosti pri udeležencu).

Več v UDFS Book 4, poglavje 2.8.1.2 User roles for A2A.
Več v UDFS Book 1, poglavje 7.3.3 User roles in U2A.
20 Kot to velja že danes za izvršitev backup plačila.
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