Zapisnik ad hoc sestanka
slovenske nacionalne uporabniške skupine za T2S

Datum: 3. 2. 2012, od 9:30 do 11:30 ure
Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči: g. P. Centrih (BS), g. B. Ploj (BS), g. M. Mesar (BS), g. M. Kovač (BS), g. A. Gruntar (BS),
ga. L. Kranjc (BS), g. D. Pavič (KDD), g. R. Šketa (KDD), g. P. Černuta (KDD), g. V.
Slamič (KDD), g. A. Rebrica (NLB), ga. T. Povšnar (NLB), g. P. Pinoza (ATVP), g Ž. Kosi
(ATVP), ga. N. Kokol-Car (MF), g. D. Cavnik (ZČBVP), g. M. Filipčič (Banka Koper), ga.
P. Peterle (LJSE), ga. V. Močnik-Kohek (UniCredit Banka Slovenija), g. B. Muhič
(NKBM)
Predlog dnevnega reda:
1. Predstavitev konceptualnega modela integracije CRVP s T2S
Uvod
o P. Centrih je uvodoma pozdravil udeležence sestanka.
Ad.1.
P. Černuta je predstavil koncept T2S in možne modele integracije s T2S (posredna integracija,
neposredna integracija z vsemi računi vrednostnih papirjev ter neposredna integracija z računi
vrednostnih papirjev posrednikov – t.i. "layered model"). Po mnenju KDD je "layered model"
najustreznejši model integracije KDD s T2S ob upoštevanju i) ekonomike rešitve, ii) vpliva na
uporabnike in kvaliteto storitev KDD, iii) izvedljivosti rešitve ter iv) z njo povezanimi tveganji.
Na podlagi vprašanja je bilo pojasnjeno, da implementacijo »layered modela« načrtujejo praktično
vsi trgi, ki imajo model neposrednega lastništva vrednostnih papirjev. V nadaljevanju je bil
predstavljen koncept delovanja tega modela, ki predvideva dva nivoja računov vrednostnih
papirjev, in sicer je predviden nadaljnji obstoj trenutnih tipov računov vrednostnih papirjev v
CRVP, v T2S pa so predvideni tehnični (fiduciarni) računi vrednostnih papirjev ter posebni
denarni računi KDD in članov. Slednji so sicer v pristojnosti Banke Slovenije v njeni vlogi
upravljavke plačilnega sistema TARGET2, katerega integralni del so tudi denarni računi v T2S. V
zvezi s tem je B. Ploj pojasnil, da v Banki Slovenije že potekajo priprave za vzpostavitev podpore
temu segmentu T2S in da bo Banka Slovenije do junija 2012 organizirala delavnico na to temo.
Dodatno je P. Černuta pojasnil, da bi KDD izbral isti princip povezovanja s T2S tudi v primeru, če
bi v Sloveniji obstajal sistem posrednega lastništva vrednostnih ter da KDD oblikuje rešitev za
čim bolj učinkovito komunikacijo s T2S.
V zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi so predstavniki KDD izpostavili pričakovanje glede odziva
udeležencev sestanka na predstavljen koncept rešitve, bodisi kot priporočilo T2S NUG glede
potrditve predstavljenega modela ali kot argumentirano zavrnitev modela. Na podlagi pripombe B.
Ruparja glede stroškov prilagoditve KDD na T2S ter posledično stroškov za uporabnike storitev
KDD, je D. Pavič pojasnil, da bo KDD izpostavljena prilagoditvenim in kasneje operativnih
stroškom poslovanja s T2S, vendar pa v trenutni fazi še ni mogoče opredeliti vpliva na cene
storitev KDD, je pa neizogibno, da bo potrebno zagotoviti ustrezno financiranje projekta preko
tarife KDD (t.j. predvsem preko počasnejše dinamike zniževanja nadomestil za transakcije, kar pa
je odvisno tudi od dinamičnih učinkov T2S – vpliv na število transakcij). Na poziv B. Ruparja je
D. Pavič soglašal, da KDD člane T2S NUG seznani z interno oceno stroškov prilagoditve na T2S.
Na podlagi tega je P. Centrih predlagal, da člani skupine do sredine marca 2012 na Banko
Slovenije posredujejo odziv na predstavljene tehnične vidike povezave, stališča pa bodo
obravnavana na naslednjem sestanku T2S NUG. Sklep: Člani T2S NUG do 15. 3. 2012 Banki
Slovenije posredujejo pisni odziv v katerem potrdijo oz. zavrnejo predstavljene tehnične vidike
povezave. Obravnava prejetih stališč bo potekala na naslednjem sestanku skupine.
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