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1. SESTANEK SLOVENSKE NACIONALNE SKUPINE ZA TRŽNO 
PRAKSO NA PODROČJU VREDNOSTNIH PAPIRJEV (NATIONAL 

MARKET PRACTICE GROUP - NMPG) 
 

ZAPISNIK 
 
Datum in čas: 16.5.2012 
Kraj: Ljubljana 
Vodja sestanka: Rok Šketa, KDD 
Prisotni: KDD d.d.: Rok Šketa (vodja skupine), Jakub Gregorski, Mojca Avbreht 

NLB d.d.: Tihana Ričković (namestnica vodje skupine) 
UniCredit Banka Slovenija d.d.: Jana Badovinac – Žunek 
SKB d.d.: Vojislav Kecojević 
Raiffeisen Banka, d.d.: Cvetka Vlašič 

Odsotni: / 
 

 

Ustanovitev skupine 

Na prvem sestanku skupine SI-NMPG smo se dogovorili o namenu le-te. Skupina je kot del 
globalne skupine za tržno prakso na področju vrednostnih papirjev  (Securities Market Practice 
Group - SMPG) ustanovljena na nacionalni ravni s ciljem oblikovati enotne smernice uporabe 
poslovnih podatkov in pravil v okviru izvrševanja nalogov za vpise vrednostnih papirjev v 
centralnem registru vrednostnih papirjev (CRVP), z namenom povečanja avtomatizacije 
poslovnih procesov (STP). 

SKLEP 1  Skupina se dogovori o in po potrebi predlaga spremembe lokalnih tržnih praks 
in harmonizirane uporabe ISO 15022 in/ali ISO 20022 sporočil v okviru 
izvrševanja nalogov za vpise vrednostnih papirjev v CRVP, pri čemer sledi 
globalni tržni praksi. 

 2 Skupina po potrebi prispeva k pripravi globalne tržne prakse v okviru SMPG, 
predstavniki skupine pa sodelujejo tudi na sestankih skupine SMPG. 

 3 KDD in člani KDD imenujejo predstavnike v skupino. Skupina je sestavljena 
iz predstavnikov KDD in članov KDD, ki uporabljajo ISO 15022 in/ali ISO 
20022 standard pri posredovanju nalogov za vpis v CRVP. KDD vodi 
skupino, nudi prostore za sestanke in pripravlja ter objavlja (na spletni strani 
www.smpg.info) dokument lokalne tržne prakse (Market Practice Dokument). 
Skupina ima vodjo in namestnika. Vodja sklicuje in vodi sestanke skupine. 
Skupina se sestane po potrebi, vendar vsaj enkrat na leto. Vodja skupine tudi 
predstavlja stališča skupine v okviru SMPG in skrbi za prenos informacij na 
lokalni ravni. Namestnik vodje skupine pomaga vodji skupine in ga nadomešča 
v času odsotnosti. 

 4 Za vodjo skupine je določen Rok Šketa, KDD, za namestnico pa Tihana 
Ričković, NLB. 
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Potrditev dokumenta MATCHING AND SETTLEMENT Standards (ISO15022) SLOVENIA 
Market Practice 

Predstavljen je dokument tržne prakse za poravnavo vrednostnih papirjev (ISO 15022 sporočila).  

SKLEP 1  Dokument »Matching and settlement standards (ISO15022) Slovenia market 
practice« skupina potrjuje kot osnovo za izvajanje poravnave vrednostnih 
papirjev v CRVP s sporočili ISO 15022. 

 2 Dokument se objavi na SMPG spletni strani. 

 

Aktivnosti do implementacije standardov 

Nadgradnja CRVP, da bo podpiral ISO 15022 sporočila, se bo izvedla po potrditvi Pravil in 
navodil KDD, predvidoma jeseni 2012.  Uporaba ISO 15022 sporočil je pogojena z uporabo 
vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov KDD (SWIFT vmesnik).  

SKLEP 1  Člani KDD, ki želijo uporabljati SWIFT vmesnik, morajo posredovati obrazec 
za naročilo le-tega. Obrazec je na voljo na interni spletni strani KDD 
(pomoc.kddcsd.si). Člani lahko obrazec (naročilo) posredujejo že pred 
nadgradnjo sistema CRVP, začnejo pa ga uporabljati takoj po izvedbi 
nadgradnje. 

 2 Član KDD, ki uporablja SWIFT vmesnik, imenuje tudi predstavnika v to 
skupino. 

 

Razno 

Razprava o ostalih aktivnostih skupine.  

SKLEP 1  KDD oblikuje spletno stran SI-NMPG, kjer objavi tudi zapisnike sestankov, 
opis skupine in povezavo na dokumente na SMPG strani. (slovenska/angleška 
stran) 

 2 Člani bodo uporabljali sporočila MT544-MT548, tako da KDD omogoči 
funkcionalnost posredovanja odgovorov. V začetku junija izvedemo test s 
člani, ki že imajo pripravljene aplikacije. Naslednji test opravimo še pred 
uvedbo v produkcijo, ko ostali člani javijo pripravljenost. 

 3 KDD posreduje članom obvestilo o ustanovitvi skupine in povabi tiste člane, 
ki bodo uporabljali ISO 15022 in/ali ISO 20022 sporočil v okviru izvrševanja 
nalogov za vpise vrednostnih papirjev v CRVP, da imenujejo predstavnike v 
skupino. 

 4 Naslednji sestanek skupine bo pred ali takoj po uvedbi uparjanja v produkcijo 
KDD. Na sestanek povabimo tudi predstavnike SWIFT-a. 
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