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

MARKET PRACTICE GROUP - NMPG) 
 

ZAPISNIK 
 
Datum in čas: 21.4.2015 
Kraj: Ljubljana 
Vodja sestanka: Rok Šketa, KDD 
Prisotni: KDD d.d.: Rok Šketa (vodja skupine), Jakub Gregorski, Mojca Avbreht, 

Iztok Kovač 
NLB d.d.: Tihana Ričković (namestnica vodje skupine) 
UniCredit Banka Slovenija d.d.: Denis Palamar 
SKB d.d.: Vojislav Kecojević 
Raiffeisen Banka d.d.: Cvetka Vlašič 
Banka Slovenije: Martin Podgornik 

 

 
Spremembe standardov 
Nadgradnjo sistema CRVP, ki podpira ISO 15022 sporočila in s tem domačo prakso, je KDD 
izvedla 9.11.2012. in se je pričela uporabljati dne 12.11.2012.  
SKLEP 1  Trenutno ni potrebe po večji spremembi tržne prakse uporabe ISO 15022 sporočil 

pri poravnavi vrednostnih papirjev. V okviru prilagoditev za T2S vpeljemo v 
sporočila polje »Change In Beneficial Ownership« (:22F::BENE//NBEN). 

 2 Člani skupine so preverili v svojih bankah, ali bodo nadgradili sisteme za 
avtomatsko izmenjavo nalogov s KDD na standard ISO 20022 (zaradi internih 
zahtev ali zahtev svojih strank) in sporočili, da trenutno ni predvidenih nadgradenj. 
V kolikor bi bila potrebna sprememba prakse, to čim prej sporočijo ostalim članom 
skupine.  

 
Aktivnosti pri vključitvi KDD v Target2Securities 
KDD bo pričel uporabljati poravnalno platformo Target2Securities v letu 2017. Pri uporabi le te 
bodo potrebne prilagoditve ISO 15022 sporočil v okviru SI-SMPG standarda. 
SKLEP 3 Skupina se je seznanila s predstavitvijo dokumenta MATCHING AND 

SETTLEMENT Standards (ISO15022) SLOVENIA Market Practice, ki 
opisuje spremembe obstoječe prakse zaradi T2S. Dokument bodo člani 
proučili in sporočili morebitne pripombe. Dokument bo stopil v veljavo 
predvidoma aprila 2016 ob nadgradnji sistema CRVP. 

 4 KDD je pripravil pojasnila o vprašanjih prejšnjega sestanka in jih predstavil. 
Pojasnila so v dokumentu »4 sestanek SI-NMPG - pojasnila«. 

 5 Vpeljava standardov za korporacijske akcije bo sledila aktivnostim MIG in 
NUG skupin. 

 6 NLB je na 4. sestanku obvestila skupino, da bodo po vsej verjetnosti (glede 
na zahteve Clearstream-a) odprli DCA račun že v tretjem valu, skupaj z 
Ministrstvom za finance. Od takrat je bilo ugotovljeno med deležniki (MF, 
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BS, NLB), da te potrebe ni in da vsi udeleženci slovenskega trga migrirajo v 
4. valu. 

 
Razno 
Razprava o ostalih aktivnostih skupine.  
SKLEP 7  Zaradi projekta vključevanja KDD v T2S bodo naslednji sestanki skupine 

predvidoma novembra 2015 in septembra 2016. Tako bi omogočili vsem 
članom skupine dovolj časa in informacij za prilagoditev zalednih aplikacij na 
spremembe zaradi T2S. Po potrebi bodo potekali delovni sestanki skupine 
zaradi vpeljave T2S in s tem povezanih vprašanj. 
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