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Na podlagi 430. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 100/07 
– popr., 69/2008, v nadaljevanju: ZTFI), 185. člena Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško 
depotne družbe d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 137/2004 in 115/2007), in tretjega odstavka 
13. člena Sprememb in dopolnitev Tarife klirinškodepotne družbe (prečiščeno besedilo z dne 
20.02.2008, objavljeno dne 17.07.2008) je uprava v soglasju z nadzornim svetom 11.12.2008 
sprejela 
 
 

S K L E P  
 

O  S P R E M E M B A H  T A R I F E  
( 2 9 .  a ,  3 2 .  i n  4 0 .  č l e n  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 ţ b e )  

 
t e r  

 
O  M A K S I M A L N I H  V I Š I N A H  N A D O M E S T I L  

Z A  V Z D R Ţ E V A N J E  S T A N J  V R E D N O S T N I H  P A P I R J E V  
( 2 9 .  a  č l e n  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 ţ b e )  

 
 

I. 
(spremembe tarife) 

 
1. V Tarifi klirinškodepotne družbe, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet KDD dne 

03.06.2005, s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, se: 
 

- v 32. členu znesek 0,43 EUR nadomesti z zneskom 0,39 EUR, 

- v drugem odstavku 40. člena znesek 0,29 EUR nadomesti z zneskom 0,26 EUR in 

- v tretjem odstavku 40. člena znesek 0,14 EUR nadomesti z zneskom 0,13 EUR. 
 

2. Doda se nov 9. odstavek 29. a člena Tarife, ki se glasi:  
»Ne glede na določilo 8. odstavka tega člena, lahko uprava Klirinškodepotne družbe odloči, da se račun 
za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev izstavi na zadnji dan vsakega trimesečja 
(31.03., 30.06., 30.09. in 31.12.) za pretekle tri mesece.« 

      Dosedanji 9. odstavek 29. a člena Tarife postane 10. odstavek. 
3. Te spremembe pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD, 

uporabljati pa se pričnejo s 01.01.2009. 
 

II. 
(maksimalne višine nadomestil za vzdrţevanje stanj vrednostnih papirjev) 
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1. Določi se maksimalna višina nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev (29. a 
člen Tarife klirinškodepotne družbe), tako da: 

- nadomestilo, obračunano za vzdrževanje stanja vseh dolžniških vrednostnih papirjev 
za posamezen račun, ne sme presegati 1.950 EUR za posamezen mesec, 

- nadomestilo, obračunano za vzdrževanja stanj vseh lastniških vrednostnih papirjev 
(delnic in investicijskih kuponov) za posamezen račun, ne sme presegati 2.350 EUR 
za posamezen mesec. 

 
2. Maksimalne višine nadomestil iz prejšnje točke veljajo do preklica. 
 
3. Preklic maksimalne višine nadomestil učinkuje od prvega dne v naslednjem mesecu, v 

katerem uprava in nadzorni svet na predlog uprave sprejmeta sklep o preklicu. 
 
 

O b r a z l o ţ i t e v :  
 
K I. (spremembe tarife) 
 
KDD je v letih 2007 in 2008 sprejela spremembe in dopolnitve tarife, s katerimi je bilo težišče 
tarife strukturno premaknjeno s transakcijskih nadomestil na imetniška nadomestila. To je bilo 
izvršeno predvsem s korenitim znižanjem maksimalnega nadomestila za izvrševanje nalogov za 
prenose vrednostnih papirjev in za vpise na vrednostnih papirjih ter uvedbo nadomestila za 
vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev.  
 
Uvedba nadomestila za vzdrževanje stranj vrednostnih papirjev glede na vrednost portfelja 
bremeni tako »male« kot »velike« imetnike vrednostnih papirjev, medtem ko je znižanje 
maksimalnih nadomestil za izvrševanje nalogov za prenose vrednostnih papirjev in za vpise na 
vrednostnih papirjih bolj v prid tistim, ki opravljajo prenose vrednostnih papirjev večjih 
vrednosti. To pa so v prvi vrsti »veliki« imetniki. Glede na to uprava ocenjuje, da bi bilo v tej fazi 
implementacije strukturnih sprememb in dopolnitev tarife primerno znižati tudi nekatera 
minimalna transakcijska nadomestila, ki bremenijo predvsem »male« imetnike. Zato se za 10% 
znižujejo minimalna nadomestila za poravnavo borznih poslov in tista za prenose v breme 
registrskih računov. 
 
Zaradi zelo nizkega minimalnega mesečnega nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih 
papirjev na posameznem računu (0,30 EUR) je smiselno omogočiti tudi manj pogosto   
zaračunavanje tega nadomestila, tako da se nadomestilo lahko zaračunava tudi trimesečno, kar naj 
bi članom KDD olajšalo poslovanje. Način obračunavanja tega nadomestila ostaja nespremenjen. 
 
 
K II. (maksimalne višine nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev) 
 
Strukturne spremembe in dopolnitve tarife KDD, sprejete v letih 2007 in 2008, s katerimi je bilo 
uvedeno tudi nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, so bile v skladu s šestim 
odstavkom 429. člena v zvezi z drugim odstavkom 430. člena ZTFI dne 17.07.2008 objavljene na 
javnih spletnih straneh KDD in so pričele veljati dne 01.08.2008. Zaradi potrebnih prilagoditev 
informacijskih rešitev, ki tehnično podpirajo obračunavanje storitev KDD, ter zaradi izdelave 
ustreznega EIG (vodnika za zunanje vmesnike) z opisi podatkovnih struktur, potrebnih za 
izvedbo prilagoditev zalednih aplikacij članov KDD, je bil pričetek uporabe sprememb in 
dopolnitev tarife preložen za toliko časa po njihovi uveljavitvi, kolikor naj bi bilo potrebno za 
izvedbo navedenih prilagoditev.  
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Ker so potrebne prilagoditve informacijske tehnologije KDD praktično izvršene, ustrezni EIG, 
na podlagi katerega lahko potrebne prilagoditve svojih zalednih aplikacij opravijo tudi člani 
KDD, pa posredovan vsem članom, je uprava KDD sprejela sklep, da se Spremembe in 
dopolnitve Tarife klirinškodepotne družbe, objavljene dne 17.07.2008, pričnejo uporabljati s 
01.01.2009.  
 
Ker je uprava KDD v skladu s sklepom nadzornega sveta z dne 13.12.2007 dolžna do odločanja 
nadzornega sveta o soglasju k pričetku uporabe sprememb in dopolnitev tarife podati predlog 
maksimalnih višin nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, uprava podaja ta 
predlog. Maksimalne višine nadomestil v tem predlogu so določene kot najnižji maksimumi, ki po 
ocenah in projekcijah, izdelanih s strani strokovnih služb KDD, upoštevaje trenutno 
razpoložljive podatke, še omogočajo finančno vzdržnost poslovanja KDD.  
 
Ker se razmere na trgu lahko naglo spremenijo, pri tem pa je pomembna fleksibilnost KDD, 
uprava ne predlaga vnaprejšnje določitve obdobja, v katerem bodo veljale predlagane maksimalne 
višine nadomestil za vzdrževanje vrednostnih papirjev, temveč predlaga sprejetje sklepa za 
nedoločen čas, ki ga bo mogoče preklicati vselej, kadar bi bilo po presoji dobrega strokovnjaka to 
potrebno.  
 
Po sprejetju predlaganih sprememb uprava in nadzorni svet potrdita prečiščeno besedilo Tarife 
klirinškodepotne družbe. 
 
 
 
               predsednik uprave 
               Boris Tomaž Šnuderl 
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Tarifa klirinškodepotne družbe 
z vključenimi spremembami in dopolnitvami z dne 11.12.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 3.6.2005, 
valorizacija zneskov na 30.6.2005, ki je začela veljati 1.7.2005 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 30.9.2005, in ki začnejo veljati 15.10.2005 

valorizacija zneskov na 31.12.2005, ki je začela veljati 1.2.2006, 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 3.2.2006, in ki začnejo veljati 15.2.2006, 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 6.5.2006, in ki začnejo veljati 15.5.2006, 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 16.10.2006, in ki začnejo veljati 1.11.2006, 

valorizacija zneskov na dan 30.11.2006, ki začne veljati 1.1.2007, 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 14.12.2006, in ki začnejo veljati 1.1.2007,  

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 22.2.2007, in ki začnejo veljati 9.3.2007, 

valorizacija zneskov na dan 31.5.2007, ki začne veljati 1.7.2007 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 12.9.2007, in ki začnejo veljati 28.9.2007 

spremembe in dopolnitve z dne 20.2.2008, ki začnejo veljati 1.8.2008 

spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 11.12.2008, ki začnejo veljati 27.12.2008,  

uporabljati pa se pričnejo 1.1.2009 

Deleted: 20.2.2008

Deleted: , uporabljati pa se pričnejo 

predvidoma 1.1.2009
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1.  Splošne določbe 
 

Uporaba tarife 

1. člen 

(1) Ta tarifa določa: 

1. višino nadomestil za storitve, ki jih opravlja klirinškodepotna družba, 

2. zavezance za plačevanje nadomestil 

3. način obračunavanja nadomestil in 

4. roke za plačilo nadomestil. 

 

Pomen uporabljenih pojmov 

2. člen 

(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen: 

1. pravila so Pravila poslovanja KDD − Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana, 

2. informacijski sistem centralnega registra je informacijski sistem, ki obsega: 

− informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev (2. točka 

8. člena pravil), 

− informacijski sistem za izdajo in izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev (40. 

člen pravil), 

− poravnalni informacijski sistem (tretji odstavek 89. člena pravil) 

− informacijski sistem za prevzeme (21. točka 146. člena pravil), 

3. aplikacija CRVP je računalniški program, ki je sestavni del informacijskega sistema 

centralnega registra in podpira delovanje informacijskega sistema centralnega registra, 

4. klient je računalniški program: 

− ki je del aplikacije CVRP in 

− ki kot uporabniški vmesnik omogoča dostopanje do OE 

5. OE (order engine) je računalniški program: 

− ki je del aplikacije CVRP in 

− ki obdeluje naloge, ki jih v informacijski sistem centralnega registra vnaša član, in 

druge naloge. 

(2) Posamezni pojmi in kratice, katerih pomen je opredeljen v pravilih, so v tej tarifi 

uporabljeni v enakem pomenu kot v pravilih. 

 

Obračun davka na dodano vrednost 

3. člen 

V zneske nadomestil po tej tarifi ni vključen davek na dodano vrednost. 
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2. Nadomestila za storitve, ki jih klirinškodepotna družba opravlja za svoje 

člane 
 

2.1. Nadomestilo za pristop 

 

Nadomestilo za pristop 

4. člen 

(1) Nadomestilo za pristop k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih 

papirjev znaša 3.448,35 EUR. 

(2) Nadomestilo za pristop mora član plačati v roku, določenem v tretjem odstavku 12. 

člena oziroma v tretjem odstavku 14. člena Navodil klirinškodepotne družbe o članih. 

 

2.2. Nadomestila za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja 

računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 

 

Vrste nadomestil za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja računov 

nematerializiranih vrednostnih papirjev 

5. člen 

(1) Za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja računov 

nematerializiranih vrednostnih papirjev morajo člani klirinškodepotni družbi plačevati 

naslednja nadomestila: 

1. nadomestilo za članstvo, 

2. nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna 

družba, 

3. če član naroči to dodatno storitev: nadomestilo za prenos podatkov o imetnikih vseh 

nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev prek spletnih storitev in 

4. če član to dodatno naroči: nadomestilo za uporabo aplikacije »WS Klient«, ki jo član v 

zvezi z uporabo informacijskega sistema centralnega registra potrebuje za pridobivanje 

podatkov prek spletnih storitev. 

(2) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena se obračunavajo za koledarski mesec. Prvo 

mesečno nadomestilo se obračuna za celoten koledarski mesec, v katerem je član pristopil k 

informacijskem sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma v 

katerem je začel uporabljati dodatno storitev. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se fiksni del nadomestila za članstvo obračuna 

letno. Prvič se članu obračuna sorazmerni del fiksnega nadomestila za članstvo za obdobje od 

vključno prvega meseca v letu, v katerem je član pristopil k informacijskem sistemu vodenja 

računov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma v katerem je začel uporabljati 

dodatno storitev, zadnjič pa za obdobje do vključno meseca, v katerem je začel učinkovati 

izstop oziroma izključitev člana. 

 

Višina nadomestila za članstvo 

6. člen 

(1) Nadomestilo za članstvo obsega: 

1. fiksni del nadomestila za članstvo. 

2. spremenljivi del nadomestila za članstvo. 

(2) Fiksni del nadomestila za članstvo znaša 3.114,53 EUR letno. 

(3) Spremenljivi del nadomestila se obračuna za vsako delovno postajo, na kateri je član 

namestil aplikacijo klient, prek katere dostopa do OE, v mesečnih zneskih po naslednji 

lestvici: 
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delovna postaja mesečno nadomestilo 

na delovno postajo 

prva  367,27 EUR 

druga  342,24 EUR 

tretja  329,70 EUR 

četrta  317,16 EUR 

peta in vsaka naslednja 305,20 EUR 

 

(4) Če ima član položaj družbe za upravljanje, ki vodenja računov nematerializiranih 

vrednostnih papirjev investicijskih skladov, ki jih upravlja, še ni prenesla na skrbniško banko, 

se fiksni del nadomestila za članstvo poveča za 933,44 EUR letno za vsak investicijski sklad, 

čigar račun nematerializiranih vrednostnih papirjev vodi ta družba za upravljanje. 

 

Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna 

družba 

7. člen 

Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja klirinškodepotna 

družba, se odmeri za vsako povezavo, ki jo uporablja član, in glede na način povezave s 

strežnikom, v naslednjih mesečnih zneskih: 

 
način povezave mesečno nadomestilo  

za eno povezavo 

povezava prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) 222,64 EUR 

povezava prek ISDN 124,49 EUR 

 

Višina nadomestila za prenos podatkov o imetnikih vseh nematerializiranih imenskih 

vrednostnih papirjev prek spletnih storitev 

8. člen 

Nadomestilo za prenos podatkov o imetnikih vseh nematerializiranih imenskih vrednostnih 

papirjev prek spletnih storitev znaša 241,50 EUR mesečno. 

 

Nadomestilo za uporabo aplikacije »WS Klient« 

8. a člen 

 

Nadomestilo za uporabo aplikacije »WS Klient«, ki jo član v zvezi z uporabo 

informacijskega sistema centralnega registra potrebuje za pridobivanje podatkov prek spletnih 

storitev, se odmeri kot enkratno nadomestilo v višini 360,00 EUR, ki ga mora član plačati 

pred prejemom namestitvenega programa za aplikacijo. 

 

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: na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega se obračunava 

nadomestilo. 
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(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 tretjem odstavku 12. člena oziroma v tretjem odstavku 14. člena Navodil 

klirinškodepotne družbe o članih. 

 

2.3. Nadomestilo za dodelitev uporabniškega imena članovemu uporabniku 

 

Nadomestilo za dodelitev uporabniškega imena članovemu uporabniku 

10. člen 

(1) Nadomestilo za dodelitev uporabniškega imena za uporabo informacijskega sistema 

centralnega registra znaša 174,54 EUR za posameznega članovega uporabnika. 

(2) Član, ki plača nadomestilo iz prejšnjega odstavka, ima pravico do izvedbe programa 

usposabljanja uporabnika, v zvezi s katerim je zaprosil za dodelitev uporabniškega imena. 
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3. Nadomestila za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma 

zamenjavo vrednostnih papirjev 
 

Fiksno nadomestilo za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo 

vrednostnih papirjev 

11. člen 

(1) Izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet izdaje, razveljavitve oziroma zamenjave, 

mora klirinškodepotni družbi za storitve v zvezi s to izdajo, razveljavitvijo oziroma 

zamenjavo plačati fiksno nadomestilo, v naslednji višini, določeni glede na vrsto storitve: 

 
vrsta storitve višina fiksnega nadomestila 

izdaja vrednostnih papirjev, razen izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev 472,79 EUR 

izdaja ali razveljavitev kratkoročnih vrednostnih papirjev 353,45 EUR 

razveljavitev vrednostnih papirjev ne da bi bila hkrati opravljen zamenjava, 

razen razveljavitve kratkoročnih vrednostnih papirjev 

 

843,57 EUR 

razveljavitev zapadlih dolžniških vrednostnih papirjev 281,19 EUR 

razveljavitev delnic zaradi preoblikovanja izdajatelja v družbo z omejeno 

odgovornostjo, zaradi pripojitve izdajatelja k družbi z omejeno 

odgovornostjo ali zaradi prenehanja izdajatelja brez pravnega nasledstva, ne 

da bi bila hkrati opravljena zamenjava, 

 

82,46 EUR 

zamenjava vrednostnih papirjev istega izdajatelja 1.687,59 EUR 

zamenjave delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve 843,57 EUR 

(za vsako družbo, udeleženo pri 

združitvi oziroma delitvi) 

 

(2) Fiksno nadomestilo mora izdajatelj plačati tudi, če klirinškodepotna družba zavrže ali 

zavrne njegov nalog ali če ustavi postopek zaradi umika naloga. 

(3) Fiksno nadomestilo mora izdajatelj plačati v osmih dneh po prejemu poziva 

klirinškodepotne družbe za sklenitev pogodbe o storitvah in za plačilo nadomestila (2. točka 

tretjega odstavka 12. člena Navodil klirinškodepotne družbe za vodenje centralnega registra). 

 

Spremenljivo nadomestilo za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo 

vrednostnih papirjev 

12. člen 

(1) Za naslednje vrste storitev: 

− izdajo delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, 

−razveljavitev vrednostnih papirjev, razen razveljavitev delnic zaradi zmanjšanja 

osnovnega kapitala družbe, ki se izvede z umikom lastnih delnic, razveljavitev delnic zaradi 

preoblikovanja izdajatelja v družbo z omejeno odgovornostjo, razveljavitev delnic zaradi 

pripojitve izdajatelja k družbi z omejeno odgovornostjo, razveljavitev delnic zaradi 

prenehanja izdajatelja brez pravnega nasledstva in razveljavitev kratkoročnih vrednostnih 

papirjev, razen če je v katerem izmed izvzetih primerov hkrati opravljena zamenjava, 

− izdajo oziroma zamenjavo delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve, 

− zamenjavo delnic zaradi spremembe nominalnega zneska, 

− drugo zamenjavo vrednostnih papirjev  

mora izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet te izdaje, razveljavitve oziroma 

zamenjave, klirinškodepotni družbi za storitve v zvezi s to izdajo, razveljavitvijo oziroma 

zamenjavo poleg fiksnega nadomestila plačati tudi spremenljivo nadomestilo: 

1. v višini 0,57 EUR za vsakega imetnika vrednostnih papirjev pred izvedbo vpisov zaradi 

izdaje, razveljavitve oziroma zamenjave, 
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2. če klirinškodepotna družba opravlja tudi izplačila denarnih doplačil: 8,45 EUR za 

vsakega imetnika vrednostnih papirjev, ki mu je treba izplačati denarno doplačilo, 

3. če gre za zamenjavo vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, za nematerializirane 

vrednostne papirje: 5,27 EUR za vsakega imetnika vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne 

listine, ki so predmet zamenjave in 

4. če klirinškodepotna družba ob zamenjavi vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, 

za nematerializirane vrednostne papirje, opravlja tudi identifikacijo imetnikov vrednostnih 

papirjev, izdanih kot pisne listine: 13,18 EUR za vsakega imetnika vrednostnih papirjev, 

izdanih kot pisne listine, ki so predmet zamenjave. 

(2) Izdajatelj mora plačati akontacijo spremenljivega nadomestila, ki se izračuna po stanju 

imetnikov vrednostnih papirjev ob izstavitvi poziva za sklenitev pogodbe o storitvah, v roku 

za plačilo fiksnega nadomestila.  

(3) Klirinškodepotna družba mora v dveh delovnih dneh po tem, ko v centralnem registru 

opravi vpise v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo vrednostnih papirjev, 

opraviti obračun spremenljivega nadomestila glede na dejansko število imetnikov vrednostnih 

papirjev. 

(4) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena 

večji od zneska plačane akontacije tega nadomestila, mora izdajatelj razliko doplačati v 15 

dneh po dnevu, ko mu klirinškodepotna družba pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena 

manjši od zneska plačane akontacije tega nadomestila, mora klirinškodepotna družba 

izdajatelju razliko izplačati v 15 dneh po izteku roka za izdelavo obračuna iz tretjega odstavka 

tega člena.  

(6) Če klirinškodepotna družba zavrže ali zavrne izdajateljev nalog ali če ustavi postopek 

zaradi umika izdajateljevega naloga, mora izdajatelju vrniti plačano akontacijo 

spremenljivega nadomestila v 15 dneh po izdaji odločbe. 

(7) Določbe drugega do petega odstavka tega člena se ne uporabljajo v primeru zamenjave 

vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, za nematerializirane vrednostne papirje. V 

takem primeru mora izdajatelj plačati spremenljivo nadomestilo v istem roku kot fiksno 

nadomestilo. Število imetnikov vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, ki je potrebno 

za izračun višine spremenljivega nadomestila, mora izdajatelj klirinškodepotni družbi 

sporočiti hkrati z izročitvijo naloga za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi 

zamenjave vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine. Če izdajatelj sporoči manjše število 

imetnikov od dejanskega, mora razliko do spremenljivega nadomestila, izračunanega glede na 

dejansko število imetnikov, plačati z zamudnimi obrestmi, ki tečejo po obrestni meri, ki je za 

50 % višja od predpisane obrestne mere zamudnih obresti, od dne, ko bi moralo biti plačano 

višje spremenljivo nadomestilo, če bi izdajatelj pravilno število imetnikov sporočil že ob 

izročitvi naloga. 

 

Nadomestila za storitve v zvezi z izdajo ali razveljavitvijo nematerializiranih vrednostnih 

papirjev prek plavajočega računa 

12. a člen 

(1) Izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet izdaje ali razveljavitve prek plavajočega 

računa, mora klirinškodepotni družbi za storitve v zvezi s to izdajo ali razveljavitvijo plačati 

fiksno nadomestilo, v naslednji višini, določeni glede na vrsto storitve: 
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vrsta storitve višina fiksnega nadomestila 

odprtje plavajočega računa za izdajo in prvi prenos vrednostnih papirjev, ki 

so predmet izdaje v dobro plavajočega računa 

472,79 EUR 

vsak kasnejši prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izdaje v dobro 

plavajočega računa 

472,79 EUR 

odprtje plavajočega računa za izbris  843,57 EUR 

 

(2) Če se izdaja in razveljavitev investicijskih kuponov vzajemnega sklada opravlja prek 

istega plavajočega računa, izdajatelj ni dolžan plačati posebnega nadomestila za odprtje 

plavajočega računa za izbris. 

(3) Za obračun nadomestil iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljata drugi in 

tretji odstavek 11. člena te tarife. 

(4) Izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet izdaje ali razveljavitve prek plavajočega 

računa, mora klirinškodepotni družbi poleg nadomestila iz prvega odstavka tega člena, 

plačevati tudi mesečno nadomestilo za vodenje plavajočega računa v višini 452,45 EUR. 

(5) Za obračunavanje nadomestila za vodenje plavajočega računa iz četrtega odstavka tega 

člena se smiselno uporabljajo tretji odstavek 26. člena in 27. člen te tarife. 

(6) Če se izdaja opravi prek več kot enega plavajočega računa, mora izdajatelj za vodenje 

vsakega plavajočega računa plačevati nadomestilo iz četrtega odstavka tega člena. 

 

Nadomestila za storitve vpisa sprememb podatkov o nematerializiranih vrednostnih 

papirjih, ne da bi bila opravljena zamenjava 

12. b člen 

(1) Za storitve vpisa sprememb podatkov o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ne da 

bi bila opravljena zamenjava, mora izdajatelj teh vrednostnih papirjev klirinškodepotni družbi 

plačati nadomestilo v naslednji višini: 

− če so predmet spremembe kratkoročni vrednostni papirji: 338,24 EUR, 

− če so predmet spremembe dolžniški vrednostni papirji, razen kratkoročnih vrednostnih 

papirjev: 843,57 EUR, 

− če so predmet spremembe delnice: 452,45 EUR. 

(2) Za obračun nadomestil iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljata drugi in 

tretji odstavek 11. člena te tarife. 
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4. Nadomestila za storitve v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih 

vrednostnih papirjev 
 

4.1. Nadomestila za osnovne storitve izdajatelju v zvezi z vodenjem registra 

nematerializiranih vrednostnih papirjev 

 

Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev 

13. člen 

(1) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev 

obsega nadomestilo za vodenje in vzdrževanje podatkov o imetnikih nematerializiranih 

vrednostnih papirjev in upravičencih do donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

(2) Izdajatelju imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki pravočasno plačuje 

nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, 

klirinškodepotna družba enkrat mesečno posreduje podatke o imetnikih nematerializiranih 

vrednostnih papirjev po stanju na zadnji delovni dan v mesecu, in sicer prek zaščitene spletne 

strani, ne da bi za to zaračunala posebno nadomestilo. 

 (3) Izdajatelj imenskih delnic, ki pravočasno plačuje nadomestilo za storitve vodenja 

registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, je enkrat letno oproščen posebnega plačila za 

za posredovanje podatkov o imetnikih delnic in za posredovanje podatkov o upravičencih do 

donosov prek zaščitene spletne strani.  

(4) Izdajatelj mora v zahtevi za posredovanje podatkov izrecno navesti, da uveljavlja 

pravico do brezplačnega posredovanja podatkov iz tretjega odstavka tega člena. 

 

Višina nadomestila za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic 

14. člen 

(1) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic je sestavljeno iz 

osnovnega in dodatnega nadomestila. 

(2) Letno osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic znaša: 

1. če so delnice uvrščene na organizirani trg: 0,0121% osnovnega kapitala izdajatelja, 

povečano za 0,24 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 716,07 EUR, 

2. če delnice niso uvrščene na organizirani trg: 0,0121% osnovnega kapitala izdajatelja, 

povečano za 0,17 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 716,07 EUR. 

(3) Dodatno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic znaša 0,15 

EUR za vsak vpis spremembe imetnika v registru teh delnic, vendar najmanj 10,00 EUR 

mesečno. 

(4) Če v posameznem mesecu v registru nematerializiranih delnic ni nobenih sprememb 

med imetniki, se dodatno nadomestilo ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega 

člena ne odmeri. 

 

Višina nadomestila za storitve vodenja registra drugih nematerializiranih vrednostnih 

papirjev 

15. člen 

(1) Letno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih dolgoročnih 

dolžniških vrednostnih papirjev se odmeri v odstotku od nominalne vrednosti izdaje po 

naslednji lestvici in deli s številom let do zapadlosti: 
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nominalna vrednost izdaje % od nominalne 

vrednosti izdaje 

ne manj kot 

od vključno do vključno 

 4.170.000,00 EUR 0,2552 % 572,86  EUR 

4.170.001,00  EUR  20.860.000,00 EUR 0,1672 % 10.649,30  EUR 

20.860.001,00  EUR   41.725.000,00 EUR 0,1056 % 34.885,66  EUR 

41.725.001,00  EUR   208.645.000,00 EUR 0,0440 % 44.066,10  EUR 

In nad 208.645.001,00  EUR  0,0220 % 91.804,38  EUR 

in največ 146.887,00  EUR  

 

(2) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih kratkoročnih dolžniških 

vrednostnih papirjev se odmeri v odstotku od nominalne vrednosti izdaje po naslednji lestvici: 

 
nominalna vrednost izdaje % od nominalne 

vrednosti izdaje 

ne manj kot 

od vključno do vključno 

 4.170.000,00 EUR 0,0255 % 572,86  EUR  

4.170.001,00  EUR   20.860.000,00 EUR 0,0167 % 1.064,93  EUR 

20.860.001,00  EUR  41.725.000,00 EUR 0,0106 % 3.488,57  EUR 

41.725.001,00  EUR  208.645.000,00 EUR 0,0044 % 4.406,61  EUR 

In nad 208.645.001,00  EUR   0,0022 % 9.180,44  EUR 

in največ 14.688,70  EUR  

 

(3) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih izvedenih vrednostnih 

papirjev se odmeri na enak način, kot bi bilo po prejšnjih odstavkih tega člena odmerjeno 

nadomestilo za osnovni vrednostni papir.  

(4) Če je nominalna vrednost izdaje izražena v drugi valuti, se ta preračuna v EUR po 

srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan izdaje vrednostnega papirja. 

(5) Letno osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih 

investicijskih kuponov vzajemnega sklada ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki 

nimajo nominalnega zneska, znaša: 

1. če so vrednostni papirji uvrščeni na organizirani trg: 0,24 EUR za vsakega imetnika, 

vendar skupno najmanj 716,07 EUR, 

2. če vrednostni papirji niso uvrščeni na organizirani trg: 0,17 EUR za vsakega imetnika, 

vendar skupno najmanj 716,07 EUR. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve vodenja registra nematerializiranih 

vrednostnih papirjev 

16. člen 

(1) Osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic in 

nadomestilo za vodenje registra dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se obračunava za 

koledarski mesec v višini ene dvanajstine letnega nadomestila iz 14. oziroma 15. člena te 

tarife. 

(2) Osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic se prvič 

obračuna za celoten mesec, v katerem so bile nematerializirane delnice vpisane v centralni 

register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem so bile nematerializirane delnice izbrisane iz 

centralnega registra. 

(3) Osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra dolgoročnih dolžniških vrednostnih 

papirjev se prvič obračuna za celoten mesec, v katerem so bili dolgoročni dolžniški vrednostni 

papirji vpisani v centralni register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem je zapadla zadnja 

obveznost iz teh papirjev oziroma za celoten mesec, v katerem so bili dolgoročni dolžniški 

vrednostni papirji izbrisani iz centralnega registra zaradi predčasnega odpoklica. 
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(4) Dodatno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic se 

obračunava za koledarski mesec. 

(5) Pri izračunu osnovnega nadomestila iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter 

petega odstavka 15. člena se višina osnovnega kapitala in nominalna vrednost izdaje oziroma 

število imetnikov upoštevajo po stanju na prvi dan v mesecu, za katerega se obračunava 

nadomestilo oziroma po stanju na dan izdaje.  

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

nematerializiranih vrednostnih papirjev izstavi na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega 

nadomestilo obračuna oziroma v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na 

zadnji delovni dan v mesecu, v katerem so bili ti papirji vpisani v centralni register. 

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

nematerializiranih delnic izstavi na zadnji delovni dan v mesecu. 

(8) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev mora 

izdajatelj plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

 

Nadomestilo za izdajo potrdil pri prinosniških nematerializiranih vrednostnih papirjih 

17. člen 

(1) Za izdajo potrdil imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev ali upravičencem 

do donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev mora izdajatelj plačati: 

1. fiksno nadomestilo za pripravo gesel v višini 261,48 EUR in 

2. spremenljivo nadomestilo v višini 0,32 EUR za vsakega imetnika oziroma upravičenca, 

ki mu je treba izstaviti potrdilo. 

(2) Izdajatelj mora plačati fiksno nadomestilo in akontacijo spremenljivega dela 

nadomestila v osmih dneh po prejemu poziva klirinškodepotne družbe za plačilo in pred 

izstavitvijo potrdil imetnikom oziroma upravičencem do donosov. 

(3) Klirinškodepotna družba mora v dveh delovnih dneh po tem, ko pošlje potrdila 

imetnikom oziroma upravičencem do donosov, opraviti obračun spremenljivega nadomestila 

glede na dejansko število imetnikov oziroma upravičencem do donosov. 

(4) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena 

večji od zneska plačane akontacije tega nadomestila, mora izdajatelj razliko doplačati v 15 

dneh po dnevu, ko mu klirinškodepotna družba pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena 

manjši od zneska plačane akontacije tega nadomestila, mora klirinškodepotna družba 

izdajatelju razliko izplačati v 15 dneh po izteku roka za izdelavo obračuna iz tretjega odstavka 

tega člena. 

(6) Poleg nadomestil iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj plačati tudi dejanske 

stroške poštnin. Za plačilo stroškov poštnin iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo drugi 

do peti odstavek tega člena. 

 

4.2. Nadomestila za storitve v zvezi s posredovanjem podatkov iz registra 

nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev prek izdajateljeve zaščitene 

spletne strani 

 

Nadomestilo za dnevno posredovanje podatkov o stanju in o spremembah podatkov o 

imetnikih prek izdajateljeve zaščitene spletne strani 

18. člen 

(1) Za dodatno storitev dnevnega posredovanja podatkov o stanju in o spremembah 

podatkov o imetnikih prek izdajateljeve zaščitene spletne strani, mora izdajatelj plačevati 

mesečno nadomestilo, ki se odmeri glede na število imetnikov po naslednji lestvici:  
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število imetnikov  mesečno nadomestilo 

od vključno do vključno 

 1.000 104,67 EUR 

1.001 10.000 174,49 EUR 

in več kot 10.001  251,06 EUR 

 

(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena obsega nadomestilo za prenos podatkov 

enkrat dnevno. Za vsak nadaljnji prenos podatkov na določeni dan mora izdajatelj plačati 

dodatno nadomestilo v višini 2,86 EUR. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve v zvezi s posredovanjem podatkov iz 

registra nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev prek izdajateljeve zaščitene 

spletne strani 

19. člen 

(1) Klirinškodepotna družba izstavi račun za nadomestila iz 18. člena te tarife na zadnji 

delovni dan v mesecu, za katerega se obračuna nadomestilo. 

(2) Nadomestila iz 18. člena te tarife za posamezni mesec mora izdajatelj plačati v 15 dneh 

po dnevu izstavitve računa. 

 

Nadomestilo za izvedbo usposabljanja izdajateljevih uporabnikov 

20. člen 

Nadomestilo za izvedbo programa usposabljanja izdajateljevih uporabnikov za uporabo 

prejemanja podatkov prek izdajateljevih zaščitenih spletnih strani znaša 174,54 EUR za 

uporabnika. 

 

4.3. Nadomestila za izpise iz registra nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev 

 

Nadomestila za izpis podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do donosov na zahtevo 

izdajatelja 

21. člen 

(1) Izdajatelj mora klirinškodepotni družbi za izpis podatkov o imetnikih oziroma 

upravičencih do donosov 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 za izpis na prvem nosilcu 

−   2,08 EUR za izpis na vsakem nadaljnjem nosilcu, 

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

izpisa. 

(2) Izdajatelj mora klirinškodepotni družbi za izpis sprememb podatkov o imetnikih v 

obdobju, določenem v zahtevi za izpis, ki se posreduje samo na disketi ali zgoščenki, plačati 

nadomestilo v naslednji višini: 

− 76,58 EUR za izpis na prvem nosilcu 

−   2,08 EUR za izpis na vsakem nadaljnjem nosilcu. 

 

Nadomestila za izpis podatkov o imetnikih na zahtevo druge osebe 

22. člen 

Oseba, ki ni izdajatelj, mora klirinškodepotni družbi za izpis podatkov o vseh imetnikih 

posameznega nematerializiranega imenskega vrednostnega papirja po stanju na dan, določen 
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v zahtevi za izpis, plačati nadomestilo v naslednji višini, določeni glede na način 

posredovanja izpisa: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki:159,91 EUR, 

2. če se izpis posreduje na papirju: 7,59 EUR, povečano za 6,84 EUR za vsako stran izpisa. 

 

Nadomestilo za izpis podatkov o 50 največjih imetnikih 

23. člen 

Izdajatelj ali druga oseba mora za izpis podatkov o 50 največjih imetnikih posameznega 

nematerializiranega imenskega vrednostnega papirja po stanju na dan, določen v zahtevi za 

izpis, plačati nadomestilo v višini 45,90 EUR. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za izpise iz registra nematerializiranih 

imenskih vrednostnih papirjev 

24. člen 

(1) Klirinškodepotna družba izstavi predračun za nadomestila iz 21., 22. ali 23. člena te 

tarife takoj po prejemu zahteve za izpis. 

(2) Vlagatelj zahteve za izpis mora plačati predračun iz prvega odstavka tega člena takoj 

po prejemu. 

(3) Klirinškodepotna družba ni dolžna izročiti izpisa dokler vlagatelj zahteve ne plača 

predračuna iz prvega odstavka tega člena. 
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5. Nadomestila za storitve v zvezi z vodenjem računov nematerializiranih 

vrednostnih papirjev 
 

5.1. Nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov, ki jih vodijo registrski 

člani 

 

Vrste računov, v zvezi s katerimi se plačujejo nadomestila 

25. člen 

Registrski član mora klirinškodepotni družbi plačevati nadomestila za odpiranje, vodenje 

in zapiranje naslednjih vrst računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih odpre in 

vodi v centralnem registru: 

− račun stranke, 

− hišni račun, 

− račun za gospodarjenje, 

− fiduciarni račun, 

− skupni račun, 

− skrbniški račun in 

− skupni skrbniški račun. 

 

Višina nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov 

26. člen 

(1) Nadomestilo za odpiranje in zapiranje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 

1,00 EUR. 

(2) Nadomestilo za vodenje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 3,00 EUR 

mesečno. Če je imetnik računa fizična oseba, znaša nadomestilo za vodenje posameznega 

računa iz 25. člena te tarife 0,30 EUR mesečno. Če posamezen registrski član vodi kakšen 

račun, katerega imetnik je pravna oseba, znaša skupno nadomestilo za vodenje vseh računov 

iz 25. člena te tarife, katerih imetniki so pravne osebe, najmanj 18,85 EUR mesečno, ne glede 

na število računov, ki jih ta registrski član vodi. 

(3) Nadomestila za vodenje računov se obračunavajo za koledarski mesec. Nadomestilo se 

prvič obračuna za celotni koledarski mesec, v katerem je bil račun odprt, in zadnjič za celotni 

koledarski mesec, v katerem je bil račun zaprt. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za odpiranje, vodenje in zapiranje računov 

27. člen 

(1) Klirinškodepotna družba račun za odpiranje, vodenje in zapiranje računov v 

posameznem mesecu izstavi na zadnji delovni dan v tem mesecu. 

(2) Nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov v posameznem mesecu mora 

registrski član plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

 

5.2. Nadomestila za izpise o stanjih na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev 

 

Višine nadomestil za izpise o stanjih na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev 

28. člen 

(1) Nadomestilo za izpis stanja na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev 

posameznega imetnika na posamezni dan, naveden v zahtevi za izpis, znaša 2,55 EUR. 

(2) Nadomestilo za izpis potrdila o imetništvu za namene uveljavljanja ugodnosti iz 

mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO) za posameznega imetnika 

in na posamezni dan, naveden v zahtevi za izpis, znaša 28,68 EUR. 
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(3) Nadomestilo za izpis potrdila o vsebini posamezne pravice tretjega ali pravnega dejstva 

na posamezni dan, naveden v zahtevi za izpis, znaša 3,51 EUR. 

(4) Nadomestilo za izpis stanja vseh zastavnih pravic, vpisanih v centralni register v dobro 

posameznega zastavnega upnika na posamezni dan, naveden v zahtevi za izpis, glede na način 

posredovanja izpisa znaša: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki:  

− 76,58 EUR za izpis na prvem nosilcu 

−  2,08 EUR za izpis na vsakem nadaljnjem nosilcu, 

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

izpisa. 

(5) Nadomestilo za izpis spremembe stanj stanja na računih nematerializiranih vrednostnih 

papirjev posameznega imetnika, za obdobje, navedeno v zahtevi za izpis, znaša 2,55 EUR, 

povečano za 4,07 EUR za vsako stran izpisa. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za izpise iz registra nematerializiranih 

imenskih vrednostnih papirjev 

29. člen 

(1) Klirinškodepotna družba izstavi predračun za nadomestila iz 28. člena te tarife takoj po 

prejemu zahteve za izpis. 

(2) Vlagatelj zahteve za izpis mora plačati predračun iz prvega odstavka tega člena takoj 

po prejemu. 

(3) Klirinškodepotna družba ni dolžna izročiti izpisa dokler vlagatelj zahteve ne plača 

predračuna iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se za obračun in plačilo nadomestil za izpise 

iz prvega do tretjega odstavka 28. člena te tarife, katerih izstavitev zahteva registrski član za 

račune, ki jih vodi, smiselno uporablja 27. člen te tarife. 
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6. Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev  
 

Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev 

29. a člen 

(1) Za vrednostne papirje, ki so vpisani v dobro posameznega računa iz 25. člena te tarife, 

ter za vrednostne papirje, ki so vpisani v dobro računa za prevzem, mora registrski član, ki 

vodi ta račun, klirinškodepotni družbi plačevati nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih 

papirjev v skladu s tem členom.  

(2) Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev na posameznem računu iz 

prvega odstavka tega člena znaša: 

1. 0,01332% letno oziroma 0,00111% mesečno od povprečne vrednosti delnic in 

investicijskih kuponov, 

2. 0,00948% letno oziroma 0,00079% mesečno od povprečne vrednosti dolžniških 

vrednostnih papirjev.  

(3) Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski 

mesec od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev v tem mesecu (mesečna povprečna 

vrednost vrednostnih papirjev). 

(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih 

papirjev ne more biti manjše od 0,30 EUR mesečno za posamezen račun. 

(5) Mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev je seštevek dnevnih vrednosti 

vrednostnih papirjev, ki so na posamezen dan vpisani v dobro posameznega računa, deljen s 

številom dni v mesecu. 

(6) 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 enotnega borznega tečaja na ta 

dan oziroma z uporabo zadnjega objavljenega enotnega borznega tečaja, če tečaja na ta dan 

ni.  

Dnevna vrednost vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu ali z 

njimi na organiziranem trgu ni bil sklenjen noben posel, se izračuna: 

- za delnice: z uporabo nominalne vrednosti delnic oziroma z uporabo pripadajočega 

zneska teh delnic v osnovnem kapitalu, če delnice nimajo nominalne vrednosti (kosovne 

delnice); kot višina osnovnega kapitala se vzame zadnja višina, s katero je klirinškodepotna 

družba seznanjena, 

- za dolžniške vrednostne papirje: z uporabo nominalne vrednosti izdaje teh dolžniških 

vrednostnih papirjev, 

- za investicijske kupone: z uporabo vrednosti enote premoženja na zadnji delovni dan v 

preteklem mesecu. 

(7) Za obračunavanje nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se šteje, da so 

vrednostni papirji vpisani v dobro posameznega računa na določen dan, če so na ta dan 

vpisani v dobro tega računa v časovnem trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja 

računov nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

(8) Klirinškodepotna družba račun za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih 

papirjev izstavi na zadnji dan v mesecu.  

(9) Ne glede na določilo 8. odstavka tega člena, lahko uprava Klirinškodepotne družbe 

odloči, da se račun za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev izstavi na zadnji 

dan vsakega trimesečja (31.03., 30.06., 30.09. in 31.12.) za pretekle tri mesece. 

(10) Nadomestilo za storitve vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev mora registrski član 

plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

Deleted: 9
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7. Nadomestila za storitve v zvezi z vpisi pri računih nematerializiranih 

vrednostnih papirjev imetnikov 
 

7.1. Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski član  

 

Višina nadomestil za izvršitev nalogov, katerih predmet so vrednostni papirji, s katerimi se 

trguje na organiziranem trgu 

30. člen 

(1) Nadomestila za izvršitev naslednjih nalogov, katerih predmet so vrednostni papirji, s 

katerimi se trguje na organiziranem trgu: 

1. naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v breme računa enega imetnika 

in v dobro računa drugega imetnika, 

2. naloga za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih 

papirjih, za vsak račun, pri katerem so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet naloga, 

se odmerijo v naslednjih odstotkih od vrednosti vrednostnih papirjev, ki so predmet 

naloga: 

− če so predmet naloga delnice, dolgoročni dolžniški vrednostni papirji ali investicijski 

kuponi vzajemnega sklada: 0,028 %, vendar najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR, 

− če so predmet naloga kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,010 %, vendar najmanj 

3,66 EUR in največ 22,50 EUR. 

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

izračuna: 

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

− v drugih primerih: z uporabo zadnjega objavljenega enotnega tečaja pred dnevom vnosa 

naloga. 

(3) Če z vrednostnim papirjem, ki je predmet naloga iz prvega odstavka tega člena, do 

dneva vnosa naloga še ni bil sklenjen noben borzni posel, se nadomestilo za izvršitev tega 

naloga odmeri po 31. členu te tarife. 

(4) Nadomestilo za izvršitev naslednjih nalogov za prenos vrednostnih papirjev, s katerimi 

se trguje na organiziranem trgu: 

− v breme računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi isti ali drug 

registrski član, ali 

− v breme računa imetnika, ki ga vodi registrski član, in v dobro registrskega računa istega 

imetnika 

se odmeri po 31. členu te tarife. 

 

Višina nadomestil za izvršitev nalogov, katerih predmet so vrednostni papirji, s katerimi se 

ne trguje na organiziranem trgu 

31. člen 

(1) Nadomestila za izvršitev naslednjih nalogov, katerih predmet so vrednostni papirji, s 

katerimi se ne trguje na organiziranem trgu: 

1. naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev: 

− v breme računa enega imetnika in v dobro računa drugega imetnika ali 

− v breme računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi isti ali drug 

registrski član ali 

− v breme računa imetnika, ki ga vodi registrski član, in v dobro registrskega računa istega 

imetnika, 

2. naloga za vpis, izbris ali izvršitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih 

papirjih, za vsak račun, pri katerem so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet naloga, 
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se odmerijo glede na število vsake vrste vrednostnih papirjev, ki so predmet naloga, po 

naslednji lestvici: 

 
število vrednostnih papirjev višina nadomestila 

od vključno do vključno 

 499 3,66 EUR 

500 4.999 7,35 EUR 

5.000 9.999 14,66 EUR 

in več kot 10.000  36,61 EUR 

 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nadomestilo za izvršitev naloga iz druge in 

tretje alinee 1. točke prvega odstavka tega člena, katerih predmet so delnice, ki se glasijo na 

nominalni znesek 100,00 tolarjev, odmeri glede na število vsake vrste teh delnic, ki so 

predmet naloga, po naslednji lestvici: 

 
število vrednostnih papirjev višina nadomestila 

od vključno do vključno 

 4.999 3,66 EUR 

5.000 49.999 7,35 EUR 

50.000 99.999 14,66 EUR 

in več kot 100.000  36,61 EUR 

 

Višina nadomestil za izvršitev nalogov v breme registrskega računa 

32. člen 

Nadomestilo za izvršitev naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v breme 

registrskega računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi registrski član, 

znaša 0,39 EUR. 

 

Registrski član, ki je zavezanec za plačilo nadomestil za izvršitev nalogov 

33. člen 

(1) Zavezanca za plačilo nadomestila za izvršitev naloga za prenos nematerializiranih 

vrednostnih papirjev v breme računa enega imetnika in v dobro računa drugega imetnika, sta: 

− registrski član, ki vodi račun, v breme katerega je bil izvršen nalog, in 

− registrski član, ki vodi račun, v dobro katerega je bil izvršen nalog, 

in sicer vsak v višini, določeni v 30. oziroma 31. členu te tarife. 

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za izvršitev naloga za prenos nematerializiranih 

vrednostnih papirjev v breme računa imetnika in v dobro računa istega imetnika je registrski 

član, ki vodi račun, v breme katerega je bil izvršen nalog. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena je zavezanec za plačilo nadomestila za izvršitev 

naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v breme registrskega računa 

imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi registrski član, registrski član, ki vodi 

račun, v dobro katerega je bil izvršen nalog. 

(4) Zavezanec za plačilo nadomestila za izvršitev naloga za vpis, izbris, spremembo ali 

uresničitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih papirjih, je imetnikov oziroma 

zastavni registrski član, ki je vnesel nalog. 

(5) Registrski član iz prejšnjih odstavkov tega člena je zavezanec za plačilo nadomestila 

tudi, če nalog namesto registrskega člana zaradi tehničnih težav ali drugih vzrokov vnese 

klirinškodepotna družba. 

 

Deleted: 0,43
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Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski 

član 

34. člen 

(1) Klirinškodepotna družba račun za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski član, v 

posameznem tednu izstavi na zadnji delovni dan v tem tednu. 

(2) Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski član, v posameznem tednu 

mora registrski član plačati v osmih dneh po dnevu izstavitve računa. 

 

7.2. Nadomestila za izvršitev nalogov in druge vpise, ki jih vnaša klirinškodepotna 

družba 

 

Višina nadomestila za vpis in izbris imetnikovega preklica pooblastila za vnos nalogov 

35. člen 

Višina nadomestila za vpis ali izbris imetnikovega preklica pooblastila za vnos nalogov 

znaša 11,46 EUR. 

 

Višina nadomestila za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi univerzalnega 

pravnega nasledstva 

36. člen 

(1) Nadomestilo za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi 

pravnomočnega sklepa o dedovanju znaša 9,18 EUR na dediča, v dobro računa katerega se 

prenesejo vrednostni papirji. 

(2) Nadomestilo za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi 

univerzalnega pravnega nasledstva pravne osebe se odmeri po 31. členu te tarife. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za izvršitev nalogov in druge vpise, ki jih 

vnaša klirinškodepotna družba 

37. člen 

(1) Klirinškodepotna družba izstavi predračun za nadomestilo iz 35. oziroma 36. člena te 

tarife takoj po prejemu naloga. 

(2) Vlagatelj naloga mora plačati predračun iz prvega odstavka tega člena takoj po 

prejemu. 

(3) Klirinškodepotna družba ni dolžna opraviti vpisov, ki so predmet naloga, dokler 

vlagatelj naloga ne plača predračuna iz prvega odstavka tega člena. 

 

Višina nadomestila za storitve pri prenosu delnic zaradi izključitve manjšinskih delničarjev 

37. a člen 

(1) Nadomestilo za storitve pri prenosu delnic zaradi izključitve manjšinskih delničarjev 

iz delniške družbe je sestavljeno iz fiksnega in spremenljivega nadomestila.  

(2) Fiksno nadomestilo znaša 452,45 EUR. Spremenljivo nadomestilo znaša 5,27 EUR na 

imetnika delnic, v breme računa katerega se opravi prenos. Če klirinškodepotna družba 

opravlja tudi izplačila denarnih odpravnin manjšinskim delničarjem, spremenljivo 

nadomestilo znaša 8,45 EUR na delničarja. 

(3) Za plačilo nadomestila sta solidarno zavezana glavni delničar in delniška družba, čigar 

delnice so predmet prenosa. 

(4) Glavni delničar mora nadomestilo plačati v roku 8 dni od prejema poziva 

klirinškodepotne družbe. Če glavni delničar nadomestila v tem roku ne plača, 

klirinškodepotna družba poziv posreduje tudi delniški družbi, čigar delnice so predmet 

prenosa. 
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Višina nadomestila za storitve pri prenosu delnic zaradi vključitve delniške družbe v drugo 

delniško družbo 

37. b člen 

(1) Nadomestilo za storitve pri prenosu delnic zaradi vključitve delniške družbe v drugo 

delniško družbo (glavno družbo) je sestavljeno iz fiksnega in spremenljivega nadomestila.  

(2) Fiksno nadomestilo znaša 843,57 EUR. Spremenljivo nadomestilo znaša 0,57 EUR na 

imetnika delnic, v breme računa katerega se opravi prenos. Če klirinškodepotna družba 

opravlja tudi izplačila denarnih plačil izstopajočim delničarjem, spremenljivo nadomestilo 

znaša 8,45 EUR na delničarja. 

(3) Za plačilo nadomestila sta solidarno zavezani glavna in vključena družba. 

(4) Glavna družba mora nadomestilo plačati v roku 8 dni od prejema poziva 

klirinškodepotne družbe. Če glavna družba nadomestila v tem roku ne plača, klirinškodepotna 

družba poziv posreduje tudi vključeni družbi, čigar delnice so predmet prenosa. 
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8. Nadomestila za storitve v zvezi z vpisi in vzdrževanjem osebnih podatkov 

o imetnikih 
 

Višina nadomestila za dodelitev KID 

38. člen 

Višina nadomestila za dodelitev KID znaša: 

1. če se zahteva dodelitev KID zaradi prvega vpisa podatkov o subjektu: 3,48 EUR, 

2. če se zahteva dodelitev KID zaradi spremembe enolične identifikacije: 7,04 EUR. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za dodelitev KID 

39. člen 

(1) Če zahtevo za dodelitev KID vloži subjekt sam, klirinškodepotna družba izstavi 

predračun za nadomestilo iz 38. člena te tarife takoj po prejemu zahteve. 

(2) Vlagatelj zahteve mora plačati predračun iz prvega odstavka tega člena takoj po 

prejemu. 

(3) Klirinškodepotna družba ni dolžna dodeliti KID, dokler vlagatelj zahteve ne plača 

predračuna iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Za obračun in plačilo nadomestil za dodelitev KID, ki jih v imenu subjektov vloži 

registrski član, se smiselno uporablja 27. člen te tarife. 
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9. Nadomestila za poravnalne storitve 
 

Višina nadomestila za poravnalne storitve 

40. člen 

(1) Nadomestilo za poravnalne storitve je za vsak posamezni borzni posel sestavljeno iz 

nadomestila za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestila za poravnavo kupnine. 

Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestilo za poravnavo kupnine se 

odmerita v odstotkih od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla. 

(2) Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev znaša 0,028% kupnine, ki je predmet 

posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,26 EUR in največ 19,09 EUR. 

(3) Nadomestilo za poravnavo kupnine znaša 0,005% kupnine, ki je predmet posameznega 

borznega posla, vendar najmanj 0,13 EUR in največ 3,41 EUR. 

(4) Če so predmet posameznega borznega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, 

znaša delež iz drugega odstavka tega člena 0,010%, delež iz tretjega odstavka tega člena pa 

0,005%, medtem ko sta najnižji in najvišji znesek nadomestila, ki se odmeri za posamezni 

borzni posel, enaka. 

(5) Nadomestilo za izbris po pravilih borze razveljavljenega borznega posla znaša 3,66 

EUR. 

 

Poravnalni član, ki je zavezanec za plačilo nadomestil za poravnalne storitve 

41. člen 

Zavezanca za plačilo nadomestila za poravnalne storitve v zvezi s posameznim borznim 

poslom sta poravnalni član kupca in poravnalni član prodajalca, in sicer vsak v višini, 

določeni v 40. členu te tarife. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za poravnalne storitve  

42. člen 

(1) Klirinškodepotna družba račun za poravnalne storitve v zvezi z borznimi posli, ki so 

bili sklenjeni v posameznem tednu, izstavi na zadnji delovni dan v tem tednu. 

(2) Nadomestila za poravnalne storitve v posameznem tednu mora poravnalni član plačati 

v osmih dneh po dnevu izstavitve računa. 
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10. Nadomestila za storitve v postopkih v zvezi s ponudbo za odkup po 

ZPre 
 

Fiksno nadomestilo za storitve v zvezi s prevzemom 

43. člen 

(1) Ponudnik mora klirinškodepotni družbi za storitve v zvezi s prevzemom plačati fiksno 

nadomestilo v višini 834,59 EUR. 

(2) Fiksno nadomestilo mora ponudnik plačati tudi, če klirinškodepotna družba zavrže ali 

zavrne njegovo zahtevo ali če ustavi postopek zaradi umika ponudnikove zahteve ali če 

ponudnikova ponudba za odkup po ZPre ni uspešna. 

(3) Fiksno nadomestilo mora ponudnik plačati v dveh delovnih dneh po prejemu poziva 

klirinškodepotne družbe za sklenitev pogodbe o storitvah in za plačilo nadomestila (2. točka 

tretjega odstavka 10. člena Navodil klirinškodepotne družbe o postopkih v zvezi s ponudbo za 

odkup po ZPre). 

 

Spremenljivo nadomestilo za storitve v zvezi s prevzemom 

44. člen 

(1) Ponudnik mora klirinškodepotni družbi za storitve v zvezi s prevzemom plačati tudi 

spremenljivo nadomestilo, ki se odmeri za vsakega akceptanta v naslednji višini glede na 

vrsto ponudbe za odkup: 

− pri denarni ponudbi: 12,52 EUR 

− pri drugi vrsti ponudbe: 14,61 EUR. 

(2) Ponudnik mora plačati akontacijo spremenljivega nadomestila, ki se izračuna glede na 

polovico števila imetnikov vrednostnih papirjev ciljne družbe po stanju ob izstavitvi poziva za 

sklenitev pogodbe o storitvah, v roku za plačilo fiksnega nadomestila.  

(3) Klirinškodepotna družba mora v dveh delovnih dneh po tem, ko v centralnem registru 

opravi vpise v zvezi z uspešno ponudbo za odkup, opraviti obračun spremenljivega 

nadomestila glede na dejansko število akceptantov. 

(4) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena 

večji od zneska plačane akontacije tega nadomestila, mora ponudnik razliko doplačati v 15 

dneh po dnevu, ko mu klirinškodepotna družba pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena 

manjši od zneska plačane akontacije tega nadomestila, mora klirinškodepotna družba 

ponudniku razliko izplačati v 15 dneh po izteku roka za izdelavo obračuna iz tretjega 

odstavka tega člena.  

(6) Če klirinškodepotna družba zavrže ali zavrne ponudnikovo zahtevo ali če ustavi 

postopek zaradi umika ponudnikove zahteve ali če ponudnikova ponudba za odkup po ZPre ni 

uspešna, mora ponudniku vrniti plačano akontacijo spremenljivega nadomestila v 15 dneh po 

izdaji svoje odločbe v zvezi z zavrženjem, zavrnitvijo ali ustavitvijo postopka oziroma po 

prejemu odločbe agencije o neuspešnosti ponudbe za odkup. 
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11. Nadomestila za storitve v zvezi z zbirno hrambo vrednostnih papirjev, 

izdanih kot pisne listine 
 

Višina nadomestila za storitve v zvezi z zbirno hrambo vrednostnih papirjev, izdanih kot 

pisne listine 

45. člen 

Letno nadomestilo za storitve v zvezi z zbirno hrambo vrednostnih papirjev, izdanih kot 

pisne listine, znaša 0,055 % od nominalne vrednosti povprečnega letnega stanja vrednostnih 

papirjev, ki so predmet zbirne hrambe. 

 

Registrski član kot zavezanec za plačilo nadomestil za zbirno hrambo vrednostnih papirjev, 

izdanih kot pisne listine 

46. člen 

Zavezanec za plačilo nadomestila za zbirno hrambo vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne 

listine, je registrski član, ki vodi račune, v dobro katerih so vpisani ti vrednostni papirji. 

 

Obračunavanje in rok za plačilo nadomestil za zbirno hrambo vrednostnih papirjev, izdanih 

kot pisne listine 

47. člen 

(1) Klirinškodepotna družba izstavi račun za nadomestila za zbirno hrambo vrednostnih 

papirjev, izdanih kot pisne listine na zadnji delovni dan v letu, za katerega se obračuna 

nadomestilo. 

(2) Nadomestila za zbirno hrambo vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, za 

posamezno leto mora registrski član plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 
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12. Nadomestila za storitve v zvezi s sočasno izpolnitvijo zunajborznih 

poslov 
 

Višina nadomestila za izvršitev naloga za sočasno izpolnitev zunajborznega posla 

48. člen 

Nadomestilo za izvršitev naloga za sočasno izpolnitev zunajborznega posla se odmeri v 

naslednjem odstotku od zneska kupnine, ki je predmet tega posla: 

− če so predmet tega posla delnice ali dolgoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,033%, 

vendar najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR, 

− če so predmet tega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,015 %, vendar 

najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR. 

 

Registrski član, ki je zavezanec za plačilo nadomestila za izvršitev naloga za sočasno 

izpolnitev zunajborznega posla 

49. člen 

Zavezanca za plačilo nadomestila za izvršitev naloga za sočasno izpolnitev zunajborznega 

posla v zvezi s posameznim poslom sta registrski član kupca in registrski član prodajalca, in 

sicer vsak v višini, določeni v 48. členu te tarife. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za izvršitev nalogov za sočasno izpolnitev 

zunajborznega posla 

50. člen 

(1) Klirinškodepotna družba račun za nadomestila za izvršitev nalogov za sočasno 

izpolnitev zunajborznega posla, katerih izvršitev je bila opravljena v posameznem tednu 

izstavi na zadnji delovni dan v tem tednu. 

(2) Nadomestila za izvršitev nalogov za sočasno izpolnitev zunajborznega posla v 

posameznem tednu mora poravnalni član plačati v osmih dneh po dnevu izstavitve računa. 
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13. Nadomestila za druge storitve klirinškodepotne družbe 
 

Nadomestilo za zagotavljanje podatkov o vrednosti obveznic 

51. člen 

(1) Nadomestilo za zagotavljanje podatkov o višini natečenih obresti in glavnice na 

posamezen dan za vse obveznice, ki so uvrščene na organizirani trg, znaša 241,50 EUR 

mesečno. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se uporabniku posredujejo prek spletnih storitev, zaradi 

česar mora uporabnik zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, določene v Tehničnih navodilih 

klirinškodepotne družbe. 

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se obračunava za koledarski mesec. Prvo 

mesečno nadomestilo se obračuna za celoten koledarski mesec, v katerem je član začel 

uporabljati storitev. 

(4) Klirinškodepotna družba račun za storitve zagotavljanja podatkov o vrednosti obveznic 

izstavi na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega se obračunava nadomestilo. Uporabnik 

mora nadomestilo plačati v 15 dneh izstavitve računa. 

 

Nadomestilo za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z naročnikom 

52. člen 

(1) Nadomestilo za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z 

naročnikom se odmeri po dejansko porabljenih urah in glede na vrsto del, ki so predmet 

storitve, po naslednjih urnih postavkah: 

− za operativna dela: 31,82 EUR na uro, 

− za strokovna dela:  63,10 EUR na uro. 

(2) Nadomestilo za fotokopiranje znaša 0,36 EUR za stran. 

(3) Nadomestilo za pošiljanje opominov ali obvestil, znaša 3,51 EUR. Če je opomin treba 

poslati kot vrednostno pismo ali s hitro pošto, se nadomestilo iz prejšnjega stavka poveča za 

stroške takšnega načina pošiljanja. 

 

Obračunavanje in roki za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z 

naročnikom 

53. člen 

(1) Naročnik mora pred začetkom opravljanja storitev iz 51. člena te tarife klirinškodepotni 

družbi plačati akontacijo nadomestila.  

(2) Za obračun nadomestila za opravljeno storitev iz 51. člena te tarife se smiselno 

uporabljajo tretji do peti odstavek 12. člena te tarife. 

 



tarifa_spr_11_12_2008 

 

 

 

30/31 

 

14. Spremembe tarife 
 

Pristojnost za spremembo tarife 

54. člen 

(1) O spremembah tarife odloča uprava klirinškodepotne družbe, potrjuje pa jih nadzorni 

svet klirinškodepotne družbe. 

(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka pričnejo veljati petnajsti dan po njihovi objavi na 

spletnih straneh klirinškodepotne družbe. 

(3) Klirinškodepotna družba mora pred objavo sprememb tarife, ki se nanašajo na 

nadomestila iz 1. do 3. točke prvega odstavka 430. člena ZTFI, pridobiti soglasje ATVP. 

(4) Klirinškodepotna družba mora pred objavo sprememb tarife, ki se nanašajo na 

nadomestila iz 2. točke prvega odstavka 430. člena ZTFI za delnice družb, ki so zavezane 

izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pridobiti 

soglasje ministra za gospodarstvo. 

(5) Znižanje nadomestil ne šteje za spremembo tarife v smislu tega člena. Enako velja za 

vsa zvišanja nadomestil, ki sledijo znižanju, če vsa zvišanja skupno ne presežejo vseh 

predhodnih znižanj. 

 

Drugačna višina nadomestila 

55. člen 

(1) Uprava klirinškodepotne družbe lahko ob koncu vsakega trimesečja uskladi višine 

nadomestil za storitve, določenih s to tarifo, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od 

uveljavitve te tarife oziroma v obdobju od zadnje uskladitve. Uskladitev po tem odstavku ne 

šteje za spremembo tarife. 

(2) Nadomestila za storitve, ki s to tarifo niso predvidene, v posameznem primeru določi 

uprava klirinškodepotne družbe, ki pri tem upošteva višino nadomestil za primerljive storitve 

po tej tarifi. 

(3) Uprava klirinškodepotne družbe lahko v posameznih primerih iz utemeljenih razlogov, 

zlasti zaradi velikega obsega storitev, ki naj bi bile opravljene na isti pravni podlagi in za 

istega izdajatelja oziroma istega naročnika, na podlagi pisne vloge tega izdajatelja oziroma 

naročnika določi drugačno višino nadomestil za te storitve, kot je določena s to tarifo. Takšna 

določitev ima učinek samo v posameznem primeru in ne šteje za spremembo tarife. Splošna 

merila za določitev drugačne višine nadomestila določi uprava klirinškodepotne družbe. 



tarifa_spr_11_12_2008 

 

 

 

31/31 

 

15. Končna določba 
 

Končna določba 

56. člen 

(1) Ta tarifa začne veljati 6. 6. 2005. 

(2) Z uveljavitvijo te tarife nehajo veljati: 

− Cenik osnovnih storitev KDD z dne 3. 1. 2005, 

− Cenik dodatnih storitev KDD z dne 3. 1. 2005 in 

− Navodila za obračunavanje provizij KDD z dne 3. 1. 2005. 

 

 


