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ZAPISNIK 
 

1. sestanka slovenske uporabniške skupine za T2S 
 

 

Datum sestanka:  9.8.2007 

Navzoči na sestanku:  Peter Centrih, Peter Černuta, Beno Ploj (vsi BS), Susanne Pavlin (Združenje 

članov borze), Boštjan Plešec, Polona Trampuš (oba MF), Davor Pavič, 

Alenka Nakić (oba KDD), Varja Dolenc (NLB, predstavnica ZBS), Primož 

Pinoza (ATVP) 

  Ildiko Voeroes, Siegfried Vonderau (oba Deutsche Bundesbank) 

 

Sestanek je potekal v dveh delih, in sicer je v prvem delu potekala razprava med člani slovenske 

uporabniške skupine za T2S, v drugem delu pa sta T2S z vidika Deutsche Bundesbank predstavila 

predstavnika Deutsche Bundesbank. 

 

Prvi del sestanka (9.00-11.00) 

P. Centrih je v uvodu prvega dela sestanka predstavil namen ustanovitve uporabniške skupine, ki je 

primarno vzpostavitev komunikacije o T2S na nacionalni ravni in sodelovanje v konzultacijah na temo 

T2S, ki potekajo v fazi priprave uporabniških zahtev. Pri tem je izpostavil, da je potrebno sprejeti 

odločitev o tem, kako pogosto se bo skupina sestajala in kakšna (predvsem kako aktivna) bo njena 

vloga. 

 

B. Ploj je predstavil osnovne značilnosti T2S (koncept, funkcionalnosti, cilji, upravljanje projekta) in 

dosedanje delo v okviru Evrosistema in v Sloveniji ter prihodnje korake v zvezi s projektom.  

 

D. Pavič je pri predstavitvi funkcionalnosti posebej izpostavil, da glede na trenutno znane 

funkcionalnosti T2S znižuje nivo velike večine storitev (posebej je izpostavil problem formiranja 

delniške knjige, ki v predvidenem okolju T2S zahteva veliko komunikacije s platformo in s tem 

podražitev storitve). Podrobnejša predstavitev izpostavljenih odprtih vprašanj in problemov je bila 

sicer posredovana v ECB v okviru konzultacije dokumenta T2S Principles and Proposals. Obenem pa 

je tudi opozoril, da je potrebno v bodoče določiti ekonomske nosilce projekta. Podobne probleme sicer 

izpostavlja tudi Finska, ki ima soroden model vodenja centralnega registra vrednostnih papirjev. D. 

Pavič je tudi poročal, da bo finska centralna banka predvidoma septembra organizirala delavnico na 

temo vprašanj, povezanih z modelom neposrednega lastništva in vpliva z vidika T2S, kamor bodo 

vabljeni predstavniki iz držav, kjer uporabljajo ta model. 

 

 V odziv na sestavo in mandat slovenske uporabniške skupine za T2S je V. Dolenc navedla, da je v 

okviru ZBS organizirana skupina za T2S, v kateri sodeluje 5 predstavnikov iz 4 največjih bank na 

področju poslovanja z vrednostnimi papirji. Ob tem je predlagala, da se tudi njih vključi v slovensko 

uporabniško skupino. Poleg tega je bilo v razpravi tudi predlagano, da se v skupino vključi tudi 

predstavnike izdajateljev vrednostnih papirjev in razvijalce zaledne podpore, pri čemer bo potrebno ob 

identificirani potrebi po spremembi zakonodaje vključiti tudi zakonodajalce (MF in Ministrstvo za 

gospodarstvo). 

 

Sklepi: 

1. Osnovna usmeritev skupine je preučitev možnosti za vključitev slovenskega okolja v T2S, pri 

čemer pa je potrebno identificirati probleme, potrebne spremembe oziroma prilagoditve 

(zakonodaje, tehnične in poslovne prakse ter ekonomske nosilce stroškov potrebnih prilagoditev), 

možne scenarije za vključitev oziroma sodelovanje v T2S, kar je delo slovenske uporabniške 

skupine za T2S.  

2. Mandat skupine je: 

 kontakt na nacionalni ravni za ostale ravni upravljanja projekta T2S 

 izmenjava informacij v zvezi s T2S med predstavniki zainteresiranih strani (forum) 
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 analiza vpliva T2S na slovensko okolje in identifikacija potrebnih prilagoditev 

 identifikacija možnih scenarijev za vključitev oziroma sodelovanje v T2S 

 oblikovanje izhodišč za komunikacijo z AG z namenom opozarjanja na posebnosti slovenskega 

okolja 

 analiza in priprava komentarjev na konzultacije iz vidika različnih tržnih udeležencev 

 

Cilj skupine je razprava in ne nujno oblikovanje enotnih stališč. 

 

3. Sestanki slovenske uporabniške skupine za T2S bodo praviloma potekali pred sestanki Advisory 

Group z namenom obravnave gradiva in oblikovanja stališč za sestanek Advisory Group, po 

potrebi pa bodo organizirani tudi izredni sestanki. 

4. V. Dolenc pozove banke, ki sodelujejo v skupini T2S v okviru ZBS, da se vključijo v slovensko 

uporabniško skupino za T2S. Zaželeno je, da banke s predstavniki pokrijejo tudi interese na 

področju izdaj vrednostnih papirjev 

5. S.Pavlin bo predlagala način za vključitev razvijalcev zaledne podpore v uporabniško skupino. 

6. Člani skupine posredujejo BS morebitne pripombe na trenutne konzultacijske dokumente 

tehničnih skupin. BS pripravi morebiten odziv (glede na prejete pripombe) na posamezne 

konzultacije. 

7. Naslednji sestanek skupine bo 18.9. oziroma v tednu med 10. in 14.9. (B. Plešec sporoči primeren 

datum). 

 

Drugi del sestanka (11.00-13.30) 

V drugem delu sestanka sta predstavnika Deutsche Bundesbank predstavila T2S z vidika Deustche 

Bundesbank, ki ima v okviru projekta dve vlogi. Prva vloga je enaka vlogi ostalih centralnih bank, t.j. 

spodbujanje tržnih udeležencev k razpravi o T2S in oblikovanju uporabniških zahtev, v drugi vlogi pa 

nastopa kot ponudnik rešitve (Deutsche Bundesbank je ena od štirih centralnih bank Evrosistema, ki 

bodo razvile in upravljale T2S – ostale tri so francoska, italijanska in španska).  

 

Poleg splošnega opisa T2S in odzivov nemškega trga (banke oziroma uporabniki so projektu zelo 

naklonjeni, Clearstream kot ponudnik infrastrukture je zadržan) sta izpostavila delo nemške 

nacionalne uporabniške skupine. To je organizirala Deutsche Bundesbank in ima okoli 40 članov. 

Skupina predstavlja posvetovalno in ne odločitveno telo, tako da imajo posamezni člani tudi ločena 

mnenja, ki jih lahko ločeno podajajo v okviru konzultacij. V okviru skupine so organizirane tudi 

manjše delovne skupine, v skladu s strukturo tehničnih skupin v okviru strukture upravljanja T2S, ki 

se ukvarjajo s konzultacijami posameznih tehničnih skupin. Vloga Deutsche Bundesbank je samo 

povezovalna, pri čemer se pričakuje in poziva, da uporabniške zahteve podajajo tržni udeleženci. 


