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Ljubljana, 29.09.2011 
 
 

 
S P R E M E M B E  

T A R I F E  K L I R I N Š K O D E P O T N E  D R U Ž B E  
 
 
 

1. člen 
V Tarifi klirinškodepotne družbe, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet KDD d.d. dne 03.06.2005, s 
poznejšimi spremembami in dopolnitvami, se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
 

»Pomen uporabljenih pojmov 
2. člen 

 
(1) Pojmi, katerih pomen je opredeljen v pravilih ali navodilih klirinškodepotne družbe, so v tej tarifi 
uporabljeni v enakem pomenu kot v pravilih oziroma navodilih. 
(2) Izdajatelj, ki je delnice kot nematerializirani vrednostni papir zavezan izdati samo na podlagi 
ZGD-1, je izdajatelj nematerializiranih delnic: 
– ki je prvič dal kakršen koli nalog za izdajo nematerializiranih delnic šele po uveljavitvi ZGD-1 
(4.5.2006) in 
– ki je klirinškodepotni družbi pisno izjavil, da daje nalog za izdajo nematerializiranih delnic samo 
zaradi izpolnitve obveznosti po ZGD-1 in ne zaradi lastnega avtonomnega vzgiba.« 
 

2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena se obračunavajo za koledarski mesec. Nadomestilo se 
prvič obračuna za celotni mesec, v katerem je nastala podlaga za obračun nadomestila, in zadnjič za 
celotni mesec, v katerem je prenehala podlaga za obračun nadomestila.« 
 

3. člen 
Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita: 
»(3) Spremenljivi del nadomestila za članstvo se obračuna glede na način, na katerega član dostopa 
do OE. Če član do OE dostopa na več različnih načinov, se spremenljivi del nadomestila obračuna za 
vsakega od načinov dostopa.  
(4) Spremenljivi del nadomestila znaša mesečno: 
1. če član do OE dostopa z uporabo aplikacije klient: po naslednji lestvici za vsako delovno postajo, 
preko katere član na ta način dostopa do OE: 
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delovna postaja mesečno nadomestilo 
za delovno postajo 

prva 395,18 EUR 

druga 368,24 EUR 

tretja 354,76 EUR 

četrta 341,26 EUR 

peta in vsaka naslednja 328,40 EUR 

 
2. če član do OE dostopa z uporabo spletne storitve: 750,00 EUR, ne glede na to, prek kolikih delovnih 
postaj znotraj iste povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna družba, član na ta način 
dostopa do OE; 
3. če član do OE dostopa z uporabo SWIFT vmesnika: 750,00 EUR, ne glede na to, prek kolikih 
delovnih postaj znotraj iste povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna družba, član na ta 
način dostopa do OE.« 
 

4. člen 
V 18. členu se za prvim doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se prvič obračuna za celotni mesec, v katerem je 
nastala podlaga za obračun nadomestila, in zadnjič za celotni mesec, v katerem je prenehala podlaga 
za obračun nadomestila.« 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji. 
 

5. člen 
45., 46. in 47. člen se črtajo. 
 

6. člen 
Te spremembe pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD. Spremenjena določba 
3. točke četrtega odstavka 6. člena Tarife se prične uporabljati z dnem, ko klirinškodepotna družba 
prične omogočati dostop do OE z uporabo SWIFT vmesnika. 
 
 
 
 
 
 


