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Ljubljana, 09.12.2010 
 
 
 

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 6. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Višina nadomestila za članstvo 
6. člen 

 
(1) Nadomestilo za članstvo obsega: 

1. fiksni del nadomestila za članstvo in 

2. spremenljivi del nadomestila za članstvo. 

(2) Fiksni del nadomestila za članstvo znaša 3.351,23 EUR letno. 

(3) Spremenljivi del nadomestila za članstvo se obračuna za uporabo aplikacije klient ter za uporabo 

vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov, prek katerih član dostopa do OE. Spremenljivi del 

nadomestila znaša mesečno: 

1. za uporabo aplikacije klient: po naslednji lestvici glede na to, prek kolikih delovnih postaj član na ta 

način dostopa do OE: 

 

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. za uporabo vmesnika za avtomatsko posredovanje nalogov: 2.500,00 EUR, ne glede na to, prek 

kolikih kolikih delovnih postaj član na ta način dostopa do OE. 
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(4) Spremenljivi del nadomestila se prvič obračuna za celotni mesec, v katerem član prične z uporabo 

delovne postaje oziroma vmesnika, ter zadnjič za celotni mesec, v katerem član preneha uporabljati 

delovno postajo oziroma vmesnik.« 

2. člen 

Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Izdajatelj imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki pravočasno plačuje nadomestilo za 

storitve vodenja registra teh vrednostnih papirjev, je enkrat letno oproščen posebnega plačila za 

posredovanje podatkov o imetnikih teh vrednostnih papirjev in za posredovanje podatkov o 

upravičencih do izplačil iz teh vrednostnih papirjev prek zaščitene spletne strani.« 

3. člen 

Te spremembe pričnejo veljati 01.01.2011. 

 


