
stran 1/3 

 
 
 

Ljubljana, 19. 8. 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 drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Nadomestilo za pristop mora član plačati v roku, določenem v Navodilih klirinškodepotne družbe o 

članih.« 

 

2. člen 

V prvem odstavku 5. člena se na koncu 2. točke doda besedica »in«, na koncu 2. točke se besedica 

»in« nadomesti s piko, 4. točka pa se črta. 

 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna družba 
7. člen 

 
Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna družba, znaša 

239,57 EUR mesečno za vsako povezavo, ki jo uporablja član.« 

 

4. člen 

8.a člen se črta. 
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5. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve omogočanja uporabe informacijskega 
sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 

9. člen 
 

(1) Klirinškodepotna družba račun za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja 

računov nematerializiranih vrednostnih papirjev izstavi: 

1. za fiksni del nadomestila: do 15. januarja v tekočem letu, za katerega se obračunava nadomestilo, 

2. za druga nadomestila: ob koncu meseca, za katerega se obračunava nadomestilo. 

(2) Nadomestilo za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja računov 

nematerializiranih vrednostnih papirjev mora član plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

(3) Ne glede na prejšnja odstavka mora član nadomestilo za članstvo za prvi mesec, v katerem 

pristopi k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, plačati v roku, 

določenem v Navodilih klirinškodepotne družbe o članih.« 

 

6. člen 

Šesti in sedmi odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(6) Klirinškodepotna družba račun za osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra 

nematerializiranih vrednostnih papirjev izstavi ob koncu meseca, na katerega se nanaša nadomestilo, 

oziroma v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev ob koncu meseca, v katerem so bili ti 

vrednostni papirji vpisani v centralni register. 

(7) Klirinškodepotna družba račun za dodatno nadomestilo za storitve vodenja registra 

nematerializiranih delnic izstavi ob koncu meseca, na katerega se nanaša nadomestilo.« 

 

7. člen 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Klirinškodepotna družba izstavi račun za nadomestila iz 18. člena te tarife ob koncu meseca, na 

katerega se nadomestila nanašajo.« 

 

8. člen 

Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 



stran 3/3 

»Izdajatelj mora klirinškodepotni družbi za izpis podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do 

izplačil: 

1. iz vseh delnic, katerih izdajatelj je, ali 

2. iz posamezne vrste dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je, 

po stanju na dan, določen v zahtevi za izpis, plačati nadomestilo v naslednji višini, določeni glede na 

način posredovanja izpisa: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki ali prek izdajateljeve zaščitene spletne strani: 76,58 

EUR, 

2. če se izpis posreduje na papirju: 10,43 EUR, povečano za 5,73 EUR za vsako stran izpisa.« 

 

9. člen 

Prvi stavek šestega odstavka 29.a člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Dnevna vrednost vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, razen če z njimi 

še ni bil sklenjen noben posel, se izračuna z uporabo uradnega borznega tečaja za ta dan oziroma z 

uporabo zadnjega objavljenega uradnega borznega tečaja, če tečaja na ta dan ni.« 

 

10. člen 

Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Vrednosti vrednostnih papirjev, ki so predmet naloga, iz prvega odstavka tega člena se izračuna: 

− če je bil na dan vnosa naloga objavljen uradni borzni tečaj: z uporabo tega tečaja, 

− v drugih primerih: z uporabo zadnjega objavljenega uradnega tečaja pred dnevom vnosa naloga.« 

 

11. člen 

Te spremembe pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD. 

 


