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

MARKET PRACTICE GROUP - NMPG) 
 

ZAPISNIK 
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Vodja sestanka: Rok Šketa, KDD 
Prisotni: KDD d.d.: Rok Šketa (vodja skupine), Jakub Gregorski 

NLB d.d.: Tihana Ričković (namestnica vodje skupine) 
UniCredit Banka Slovenija d.d.: Jana Badovinac – Žunek 
SKB d.d.: Vojislav Kecojević 
S.W.I.F.T.: Michael Formann 

 

 
Vpeljava standardov 
Nadgradnjo sistema CRVP, ki podpira ISO 15022 sporočila in s tem domačo prakso, bo KDD 
izvedla predvidoma 9.11.2012. in bo na voljo za uporabo predvidoma dne 12.11.2012.   
SKLEP 1  NLB in Unicredit bosta SWIFT vmesnik in standarde NMPG uporabljali takoj 

po nadgradnji, dne 12.11.2012. 
 
 
Aktivnosti do implementacije standardov 
Dne 16. in 17.10. je bil uspešno izveden ponovni test posredovanja MT54x sporočil med NLB, 
Unicredit in KDD. 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  IRM kot ponudnik programske opreme za zaledne aplikacije še ni 

implementiral SWIFT vmesnika v svoje aplikacije, po njihovih besedah 
zanimanja s strani njihovih strank ni. 

 2 SKB je pričela s prilagoditvami postopkov in aplikacij z namenom začetka 
uporabe SWIFT vmesnika in s tem tudi NMPG standarda. 

 3 SWIFT objavi vpeljavo SMPG v Sloveniji v svojih rednih obvestilih. Tekst: » 
Slovenian national securities market practice group (Slovenian NMPG) 
endorsed standards for securities settlement based on ISO 15022 standard, 
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published also on SMPG web site. Local CSD (KDD Central Securities 
Clearing Corporation) from 12th of November 2012 processes for its members 
ISO 15022 messages for settlement over SWIFT network.  With introduction 
of matching, recycling and settlement compliant to NMPG standards, full 
straight through processing in a harmonized way is enabled on Slovenian 
capital market.« 

 4 Predstavniki skrbniških bank so izpostavili dejstvo, da je približno tretjina 
transakcij, ki jih prejmejo od svojih tujih strank, preklicanih s strani strank pred 
dejansko izvedbo poravnave. Predstavniki skrbniških bank so opozorili na 
višino stroškov teh preklicev, ki otežujejo implementacijo avtomatizacije. 
KDD bo ponovno proučil ustreznost tarife glede preklicev poravnalnih 
inštrukcij tako, da omogoči čim večjo stopnjo avtomatizacije celotnega procesa 
poravnave (STP). 

 5 Združenje članov borze vrednostnih papirjev je uvedlo postopek za 
preduparjanje poravnalnih inštrukcij (pre-matching), ki vključuje izmenjavo 
pisnega obrazca preko faksa ali elektronske pošte. Predstavniki skrbniških 
bank so opozorili, da v primeru institucionalnih investitorjev in tujih skrbnikov 
takšnih obrazcev ni mogoče izpolnjevati, saj kršijo načelo avtomatizacije 
celotne verige poravnave (STP – Straight Through Processing) ter kršenje 
pogodbenega razmerja med skrbniško banko in stranko, saj se s tujimi 
finančnimi inštitucijami opravljajo storitve le na podlagi njihovih nalogov in ne 
samoiniciativno kot predvideva uporaba obrazcev. Skupina predlaga, da 
združenje ponovno razmisli o smiselnosti uporabe obrazca, saj uporaba le tega 
preprečuje vpeljavo STP. 
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