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Zapisnik 3. sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje
Datum: 3. julij 2018, od 9:00 do 10:00 ure
Lokacija: Banka Slovenije, Slovenska 35
Navzoči: S. Anko (predsedujoči; Banka Slovenije; v nadaljevanju: BS), B. Ploj (BS), K. Stegovec
(BS), S. Fajdiga (BS), M. Kovač (BS), A. Sever (BS), V. Slamič (KDD - Centralna klirinško depotna
družba; v nadaljevanju: KDD), I. Kovač (KDD), P. Komatar (Ministrstvo za finance; v nadaljevanju:
MF), B. Štular Žmuc (MF), K. Zebić (Nova Ljubljanska banka), K. Markič (Abanka), J. Badovinac
Žunek (UniCredit Banka Slovenija), K. Tavčar Tul (Banka Intesa Sanpaolo), L. Mrhar (Deželna banka
Slovenije), U. Franko (SKB banka), D. Bundalo (Združenje bank Slovenije).

Dnevni red sestanka
1. Pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 29. marca 2018
2. Poročanje s sestanka AMI-SeCo
3. Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
- Indikatorji delovanja T2S
- Harmonizacijske aktivnosti na področju upravljanja s finančnim zavarovanjem
- Prenova cenovne politike T2S
4. Poročanje deležnikov
5. Razno
Uvod
o S. Anko je uvodoma pozdravil udeležence sestanka in jih informiral, da bodo v prihodnje pred
vsakim sestankom Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za vrednostne
papirje in finančno zavarovanje (v nadaljevanju: NSD AMI-SeCo) pozvani k posredovanju
predlogov tematik za obravnavo na sestanku, saj je NSD AMI-SeCo namenjen tržnim
deležnikom, ne zgolj seznanjanju z vsebinami dela na ravni Evrosistema.
Ad1
Pregled izvedenih sklepov sestanka Nacionalne skupine deležnikov za tržno infrastrukturo za
vrednostne papirje in finančno zavarovanje z dne 29. marca 2018
o Glede izpolnitve sklepov:
- Glede sklepa 1: Na naslednjem sestanku NSD AMI-SeCo se preveri napredek glede izvedbe
sklepa 3 s sestanka NSD AMI-SeCo v decembru 2017 (Do naslednjega sestanka NSD AMISeCo BS in KDD analizirata vpliv izvršilnih postopkov na pravice zastavnih upnikov in
oblikujeta pristop k reševanju problematike).
B. Ploj je pojasnil, da Ministrstvo za pravosodje pobude KDD za spremembo Zakona o izvršbi
in zavarovanju v februarju 2018 ni upoštevalo. V. Slamič je dodal, da KDD pripravlja
posodobljen predlog spremembe omenjenega zakona. Sklep 1: KDD posodobljen predlog za
spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju pošlje BS, ki ga nato posreduje še ostalim članom
NSD AMI-SeCo.
- Glede sklepa 2: BS v dveh tednih po sestanku NSD AMI-SeCo članom NSD AMI-SeCo
posreduje informacijo o vidikih sprememb cenovne politike T2S, člani pa nato v roku dveh
tednov seznanijo BS s svojimi morebitnimi stališči glede omenjene tematike.
BS je 16. aprila 2018 članom NSD AMI-SeCo posredovala informacijo o predvidenih
spremembah cenovne politike T2S. Na podlagi prejetih stališč članov NSD AMI-SeCo je bilo
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oblikovano in 10. maja 2018 v ECB posredovano stališče, da se NSD AMI-SeCO zavzema za
ohranitev obstoječih cen storitev T2S in možnost dodatnega podaljšanja amortizacijskega
obdobja. S. Anko je dodal, da so bile informacije, ki jih je Evrosistem v okviru posvetovanja o
predvideni cenovni politiki T2S delil s skupnostjo AMI-SeCo, razkrite medijem že pred
dokončno odločitvijo Sveta ECB v zvezi s tem. Posledično obstaja možnost, da se v prihodnje
v podobnih situacijah Evrosistem ne bo več posvetoval z zunanjimi deležniki.
Ad2
Poročanje s sestanka AMI-SeCo
o S. Anko je izpostavil, da na sestanku AMI-SeCo ni bilo zaznanega večjega nasprotovanja tržnih
udeležencev povečanju cene storitev T2S, dan pred sestankom AMI-SeCo pa je potekala tudi
delavnica na temo iskanja možnosti za povečanje obsega poslovanja v T2S.
Ad3
Predstavitev vsebin s sestanka AMI-SeCo
o K. Stegovec je predstavil kazalnike poslovanja in operativnega delovanja T2S. Izpostavil je, da se
je v zadnjih mesecih skupna vrednost transakcij povečala kljub manjšemu zmanjšanju števila
transakcij.
o A. Sever je poročala, da se v okviru Evrosistema nadaljuje priprava funkcijskih specifikacij in da
se bo po potrditvi prvega sklopa specifikacij začel tudi razvoj programske opreme za projekt
Eurosystem Collateral Management System. Poročala je tudi, da je bil v okviru delovne skupine
AMI-SeCo (CMH-TF) pripravljen predlog harmoniziranih poslovnih procesov in potekov dela za
tripartitne sheme in korporacijska dejanja, dodatno pa je potrebno definirati še vsebino
komunikacijskih sporočil v skladu s standardom ISO 20022.
o B. Ploj je pojasnil, da je Svet ECB 21. junija 2018 potrdil novo cenovno politiko T2S, v skladu s
katero se bo cena DvP instrukcije s 1. januarjem 2019 povišala s 15,0 centa na 23,5 centa,
amortizacijsko obdobje pa podaljšalo do leta 2029. Predstavil je tudi razloge za povišanje cen, ki
izhajajo iz potrebe po nadgradnji kibernetske odpornosti T2S, povečanja operativnih stroškov
delovanja T2S, zamud centralnih depotnih družb pri migraciji na T2S in nižjega obsega
poslovanja T2S od prvotno predvidenega.
o B. Ploj je razložil, da so aktivnosti za povečanje obsega poslovanja v T2S v začetni fazi, cilj pa je
doseči znižanje cen storitev T2S v prihodnje. Ključne identificirane možnosti za povečanje obsega
poslovanja v T2S vključujejo spodbujanje uporabe povezav med centralnimi depotnimi družbami
v T2S, hkratno izdajo vrednostnih papirjev v več centralnih depotnih družbah in prenos poravnave
dodatnih tipov finančnih instrumentov v T2S.
Ad4
Poročanje deležnikov
o M. Kovač je izpostavil, da se je zaradi povečane prevzemne aktivnosti na slovenskem trgu število
DvP transakcij slovenskih deležnikov v drugem četrtletju 2018 povečalo, medtem ko vrednost
DvP transakcij ostaja na podobnem nivoju kot v preteklem četrtletju. Udeležence je obvestil tudi o
operativnih težavah T2S v prvem tednu po nadgradnji T2S na verzijo 2.0. (izvedena med 8. in 10.
junijem 2018). Operativne težave so slovenski tržni udeleženci zaznali predvsem 11. junija 2018,
ko je bilo za dve uri nepravilno prikazano stanje na denarnih računih v T2S in posledično je bila
borzna poravnava izvedena nekoliko kasneje kot običajno.
o V. Slamič je pojasnil, da KDD dopolnjuje dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za opravljanje
storitev centralne depotne družbe v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014, ter pripravlja spremembe
in poenostavitve Tarife KDD. I. Kovač je dodal, da operativno delovanje KDD poteka brez
posebnosti.
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J. Badovinac Žunek je predstavila vsebine, obravnavane na sestanku Delovne skupine za
implementacijo mednarodnih standardov za korporacijska dejanja, ki je potekal v juniju 2018.
P. Komatar je pojasnil, da Državni zbor še ni obravnaval novega Zakona o trgu finančnih
instrumentov. Posledično se pričakuje dodatne zamude pri njegovem sprejemu, saj bo omenjeni
zakon ponovno umeščen v zakonodajni postopek.

Ad5
Razno
o Naslednji sestanek NSD AMI-SeCo bo predvidoma potekal v novembru 2018.

Zapisal: K. Stegovec, 9. julij 2018
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