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Zapisnik 
 

7. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S 
 

 

Datum sestanka:  21.04.2008, od 13:00 do 14.00 ure 

Lokacija sestanka:  Banka Slovenije, Slovenska 35  

Navzoči na sestanku:  g. Peter Centrih (BS), g. Peter Černuta (BS), g. Beno Ploj (BS), ga Polona 

Trampuš (MF), g. Boštjan Plešec (MF), g. Davor Pavič (KDD), g. Andrej 

Rebrica (NLB), g. Boštjan Rupar (Abanka Vipa) 

 

 

Vsebina sestanka: 

1. Poročanje o dogajanjih na projektu T2S  

2. Pregled izvedbe dosedanjih sklepov skupine  

3. Opredelitev uporabnikov do predlaganega načina  povezovanja KDD s T2S  

4. Obravnava gradiv za aprilski sestanek Svetovalne skupine  

5. Razno 

 

 

Ad.1. P. Černuta je predstavil pomembnejša dogajanja ( za slovensko okolje) na projektu T2S: 

 

1. Zaključena je javna konzultacija UR; poteka analiza odzivov ter prilagajanje UR 

2. Zaključena je javna konzultacija metodologije za analizo ekonomskih učinkov T2S 

3. Zaključeno je zbiranje podatkov s strani bank in CSD, potrebnih za oceno ekonomskih 

učinkov T2S (konec maja) 

4. Časovni načrt za fazo priprave UR ostaja nespremenjen: 

• 15/16. maj: potrditev UR na Svetovalni skupini; končna potrditev s strani Sveta ECB 

konec maja/začetek junija 

• 3. junij: ECOFIN sestanek 

• začetek junija: priprava celotnega sklopa dokumentacije (UR, upravljanje, pogodben 

odnos do CSD, analiza ekonomskih učinkov); posredovanje dokumentacije do CSD 

• 4. julij: namera CSD za vključitev 

• sredina julija: odločitev Sveta ECB 

5. Pripravlja se struktura upravljanja za fazo priprave funkcijskih specifikacij  

• veljavnost do konca leta 2009 

• v večji meri ostaja nespremenjena;  

• udeležba CSD v Svetovalni skupini odvisna od namere glede vključitve; večji CSD 

več predstavnikov  v Svetovalni skupini; udeležba uporabnikov odvisna od podpore 

• končna struktura bo odločena konec maja  

6. Poteka pravna analiza zakonodaje EU in nacionalnih zakonodaj;  

 ("outsourcing" funkcij CSD, poročanje, arhiviranje in zaščita podatkov,  

 značilnosti in učinki poravnav, vprašanje pravne odgovornosti) 

7. Poteka priprava ureditve pogodbenega odnosa s CSD (konec maja) 

8. Pričetek obravnave principov cenovne politike T2S (konec maja) 

9. Link up Markets: iniciativa 7 CSD z namenom olajševanja čezmejnih poravnav z rokom v letu 

2009 

 

G. Pavič je poudaril, da KDD ne bo izostal iz evropskih integracij, ostajajo pa vprašanja potrebe in 

tehnične ter stroškovne učinkovitosti povezovanja v te integracije. Končna odločitev je odvisna od 

lastnikov KDD. G. Plešec je izrazil zaskrbljenost glede poteka projekta iz vidika priprave okvirja 

upravljanja projekta v fazi priprave funkcijskih specifikacij (netransparentna izbira tržnih 

udeležencev) in vidika priprave Uporabniških zahtev, ki pomanjkljivo obravnavajo potrebe držav z 

modelom neposrednega lastništva. 
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Ad.2. in ad.3.  Pregled realizacije sklepov 4. sestanka:  

 

 V okviru MF ni bilo posebnih aktivnosti v zvezi s spremembo 255. člena ZTFI in posledično 

preučitve potrebnih sprememb ostale zakonodaje. 

 

 G. Rebrica je poročal o aktivnostih v ZBS glede T2S. V januarju 2008 je bil ustanovljen Odbor za 

zaledna in skrbniška vprašanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti, ki pa še ne deluje aktivno.  

Sklep: Predlog za vzpostavitev delovne skupine za obravnavo potrebnih sprememb zakonodaje v 

zvezi z 255. členom ZTFI bo v okviru odbora obravnavan po pričetku njegovega aktivnega 

delovanja. 

 

 V zvezi s podajo mnenj institucij glede sprejemljivosti predstavljenega načina povezovanja KDD s 

T2S je bilo pojasnjeno, da sta mnenje trenutno podali NLB in NKBM (obe pozitivno), preostale 

banke članice skupine pa še ne. G. Rupar je sicer izrazil načelno strinjanje s predlogom, pri čemer 

je predhodno potrebno upoštevati še vidik izdajateljev VP. Gradivo o povezovanju KDD s T2S bo 

nadzorni svet KDD predvidoma obravnaval v 2. polovici junija. 

Sklep: Banke članice skupine in ATVP se pozove k podaji mnenja glede sprejemljivosti 

predstavljenega načina povezovanja KDD s T2S. Zaradi specifičnega položaja KDD se vidik 

izdajateljev obravnava v okviru odnosa KDD – izdajatelji. Vidik izdajatelja bo podalo tudi MF. 

 

Ad.4.  

Gradiva niso bila obravnavana  

 

Ad.5.  

Naslednji sestanek bo v sredini maja. 

 

 


