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Zapisnik 

10. sestanka slovenske Nacionalne uporabniške skupine za T2S 

 

 

Datum sestanka:  05.12.2008, od 9:00 do 11.00 ure 

Lokacija sestanka:  Banka Slovenije, Slovenska 35  

Navzoči na sestanku:    g. P. Černuta (BS), g. B. Ploj (BS), ga. P. Trampuš (MF), g. D. Pavič (KDD), 

g. R. Šketa (KDD), ga. V. Dolenc (NLB), g. A. Rebrica (NLB), ga. V. 

Močnik-Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. B. Muhič (NKBM), g. M. 

Filipčič (Banka Koper), g. P. Pinoza (ATVP), ga. P. Peterle (Ljubljanska 

borza) 

 

Vsebina sestanka: 

1. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine ter poročanje s sestanka: 

o Revidiran mandat NUG v fazi priprave funkcijskih specifikacij 

o Predstavitev predloga skupine Euroclear: User Choice Model 

o Predstavitev bistvenih zahtevkov za spremembo Uporabniških zahtev 

o Nove podskupine v strukturi upravljanja 

2. Predstavitev projekta CCBM2 

3. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS,  KDD) 

4. Razno 

 

Ad.1. Informiranje o dokumentaciji za sestanek Svetovalne skupine 

 

P. Černuta je predstavil bistvene tematike s sestanka Svetovalne skupine: 

o mandat nacionalnih Uporabniških skupin (NUG) za obdobje faze priprave funkcijskih 

specifikacij T2S (t.j. do konca leta 2009), v skladu s katerim je vloga NUG:  (1) forum za 

nacionalno okolje in povezava do Svetovalne skupine, (2) analiza vpliva funkcionalnosti 

T2S na nacionalno okolje na podlagi sprememb Uporabniških zahtev in osnutkov 

funkcijskih specifikacij, (3) podajanje stališč Svetovalni skupini T2S, (4) priprava 

zahtevkov za spremembo Uporabniških zahtev, (5) podpora harmonizaciji in odpravi 

nacionalnih posebnosti na področju poravnave, (6) objava kontaktnih podatkov članov 

NUG in zabeležk sestankov NUG na spletni strani ECB. 

o predlog skupine Euroclear glede User Choice Model, na podlagi katerega bi uporabniki iz 

skupine Euroclear imeli možnost izbire med dvema poravnalnima platformama (t.j. med 

Single Platform (SP) v lastništvu Euroclear S.A. ter T2S). Koncept bi uporabnikom 

omogočal prosto odločitev o izbiri poravnalne platforme na podlagi nivoja in cen storitev 

posamezne platforme. Po mnenju skupine Euroclear je tak pristop večinoma kompatibilen 

s trenutnimi Uporabniškimi zahtevami, po mnenju projektne skupine ECB pa je potrebna 

podrobnejša analiza vplivov na T2S z vidika zagotovitve učinkovitosti in tehnične 

kompatibilnosti delovanja obeh platform. Spremljanje razvoja omenjenega model bo 

pomembno z vidika povezovanja KDD s T2S. 

o zahtevke za spremembo Uporabniških zahtev, ki se nanašajo na model neposrednega 

lastništva, 

o obstoječe in nove podskupine v strukturi upravljanja projekta (Testing in Migration, User 

Requirements, Message Standardisation, Process Efficiency, Corporate Actions, 

Contractual issues, Operational Issues), ki so že začele z delom in bodo po pričakovanjih 

na nacionalne uporabniške skupine naslavljale tudi konzultacije glede predvidenih rešitev 

na njihovem področju. 

SKLEP: Dogovorjeno je bilo, da bosta v prihodnje BS in KDD po dogovoru sodelovala 

pri pripravi odzivov na konzultacije zgoraj omenjenih podskupin, rezultati pa bodo 

predstavljeni na sestankih NUG. 
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Ad.2. Predstavitev projekta CCBM2 

 

B. Ploj je predstavil koncepta trenutne ureditve zavarovanja in pridobitve likvidnosti pri centralni 

banki ter prihodnje ureditve v okviru enotne tehnične platforme z imenom Collateral Central Bank 

Management (CCBM2). Pojasnjeno je bilo, da bodo banke s CCBM2 ter posledično s podrobnejšimi 

tehničnimi zahtevami BS podrobneje seznanjene v drugi polovici leta 2009. 

 

 

Ad.3. Pregled aktivnosti v nacionalnem okolju (ZBS, KDD) 

 

o V. Dolenc je poročala o aktivnostih v okviru Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja pri 

poslovanju s finančnimi instrumenti. V okviru Odbora je bila, ob že delujoči delovni skupini 

za obravnavo sprememb zakonodaje v zvezi z 255. členom ZTFI, ustanovljena še delovna 

skupina za skrbniška vprašanja po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 

(ZISDU).  

 

V. Močnik-Kohek je poročala o vsebini prvega sestanka skupine za obravnavo sprememb 

zakonodaje v zvezi z 255. členom ZTFI, kjer so bile identificirane odprte zadeve v zvezi z: (1) 

borzno poravnavo na fiduciranih računih, (2) davčno obravnavo denarnih izplačil iz naslova 

vrednostnih papirjev, deponiranih na fiduciarnih računih, (3) poročanjem o končnih imetnikih 

na podlagi stanj na fiduciranih računih ter (4) pridobivanjem soglasij nadzornih institucij.  

 

Dodatno je bila v okviru skupine ponovno izražena potreba po informiranju o aktivnostih na 

strani Ministrstva za finance v zvezi z analizo vpliva potencialnih sprememb 255. člena ZTFI 

na ostalo zakonodajo. 

 

SKLEP: Dogovorjeno je bilo, da bo predstavnik ZBS v nadaljevanju NUG obveščal o tistih 

aktivnostih v okviru Odbora, ki so povezane s T2S. 

 

o D. Pavič je poročal o drugem sestanku med projektno skupino ECB in CSDji 24. novembra 

2008. Ključne točke sestanka so bile: (1) obravnava vsebine prihodnjega pogodbenega 

razmerja med Evrosistemom in CSDji za obdobje izgradnje T2S, (2) obravnava možnosti 

določitve fiksne cene transakcije v T2S za določeno časovno obdobje in (3) možnosti 

nadaljnjih sprememb Uporabniških zahtev ter prioritizacije teh sprememb.  

 

  

Ad.4. Razno 

Ni bilo diskusije. 

 

 


