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Na podlagi prvega odstavka 185. člena Pravil poslovanja KDD-Centralne klirinško depotne 
družbe, d.d. Ljubljana, je uprava v soglasju z nadzornim svetom 3. 2. 2006 sprejela:  

 
 
 

SKLEP O SPREMEMBI 
TARIFE KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE 

 
 
 

1. člen 
 

Tabela v prvem odstavku 11. člena Tarife se spremeni, tako da se glasi: 
 

 
vrsta storitve višina fiksnega 

nadomestila 
izdaja vrednostnih papirjev, razen izdaje kratkoročnih vrednostnih 
papirjev 

103.000 tolarjev 

izdaja ali razveljavitev kratkoročnih vrednostnih papirjev 77.000 tolarjev 
razveljavitev vrednostnih papirjev ne da bi bila hkrati opravljen 
zamenjava, razen razveljavitve kratkoročnih vrednostnih papirjev 
 

192.039 tolarjev 

zamenjava vrednostnih papirjev istega izdajatelja 384.181 tolarjev 
zamenjave delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve 192.039 tolarjev 

(za vsako družbo, 
udeleženo pri združitvi 

oziroma delitvi) 
 
 

2. člen 
 

Besedilo druge alinee 12. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»− razveljavitev vrednostnih papirjev, razen razveljavitev delnic zaradi zmanjšanja osnovnega 
kapitala družbe, ki se izvede z umikom lastnih delnic, in razveljavitev kratkoročnih vrednostnih 
papirjev,« 

 
3. člen 

 
Za 12. členom se dodata nova 12. a in 12. b člena, ki se glasita: 
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»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: 

 
vrsta storitve višina fiksnega 

nadomestila 
odprtje plavajočega računa za izdajo in prvi prenos vrednostnih 
papirjev, ki so predmet izdaje v dobro plavajočega računa 

103.000 tolarjev 

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

103.000 tolarjev 

odprtje plavajočega računa za izbris  192.039 tolarjev 
 

(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 103.000,00 tolarjev. 
(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 nematerialiriranih 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: 77.000,00 tolarjev, 
− če so predmet spremembe dolžniški vrednostni papirji, razen kratkoročnih vrednostnih 
papirjev: 192.039,00 tolarjev, 
− če so predmet spremembe delnice: 103.000,00 tolarjev. 
(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. člen 
 

V drugem odstavku 13. člena se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom 
»o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev«. 

 
 

5. člen 
 

V 14. členu se na koncu doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
(6) Letno 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: 51,50 tolarjev za vsakega imetnika, vendar 
skupno najmanj 156.000 tolarjev, 
2. če vrednostni papirji niso uvrščeni na organizirani trg: 36,50 tolarjev za vsakega imetnika, 
vendar skupno najmanj 156.000 tolarjev. 

 
 

6. člen 
 

17. člen se črta. 
Črta se tretji odstavek 18. člena. 
V prvem in drugem odstavku 19. člena se črta besedilo »17. in«. 

 
 

7. člen 
 

V 1. točki prvega odstavka 21. člena tarife se za besedilom »na disketi ali zgoščenki« doda 
besedilo »ali prek izdajateljeve zaščitene spletne strani«. 

 
 

8. člen 
 

Sprememba Tarife začne veljati 15. 2. 2006. 
 
 
 

Boris Tomaž Šnuderl 
predsednik uprave 
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Tarifa klirinškodepotne družbe 
PRILOGA k sklepu uprave in nadzornega sveta o spremembi z dne 3.2.2006 

 
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. 
(2) Uprava klirinškodepotne družbe lahko ob koncu vsakega trimesečja uskladi višino 

nadomestil za storitve določene s to tarifo, razen nadomestil za storitve iz 89. člena ZNVP, z 
rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od uveljavitve te tarife oziroma v obdobju od 
zadnje uskladitve. 

 
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 785.020,00 tolarjev. 

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

nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev 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 709.022,00 tolarjev 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  83.610,00 tolarjev 
druga  77.910,00 tolarjev 
tretja  75.056,00 tolarjev 
četrta  72.202,00 tolarjev 
peta in vsaka naslednja 69.480,00 tolarjev 

 
(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 212.497,00 tolarjev 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) 50.685,00 tolarjev 
povezava prek ISDN 28.340,00 tolarjev 

 
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 49.980,00 tolarjev mesečno. 

 
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. 

(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. 
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2.3. Nadomestilo za izvedbo usposabljanja članovih uporabnikov 
 

Nadomestilo za izvedbo usposabljanja članovih uporabnikov 
10. člen 

Nadomestilo za izvedbo programa usposabljanja za uporabo informacijskega sistema 
centralnega registra znaša 39.733,00 tolarjev za uporabnika. 
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3. Nadomestila za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma 
zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev 
 

Fiksno nadomestilo za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo 
nematerializiranih 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 103.000 tolarjev 
izdaja ali razveljavitev kratkoročnih vrednostnih papirjev 77.000 tolarjev 
razveljavitev vrednostnih papirjev ne da bi bila hkrati opravljena zamenjava, 
razen razveljavitve kratkoročnih vrednostnih papirjev 
 

192.039 tolarjev 

zamenjava vrednostnih papirjev istega izdajatelja 384.181 tolarjev 
zamenjave delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve 192.039 tolarjev 

(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 

nematerializiranih 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, in razveljavitev 
kratkoročnih vrednostnih papirjev, 

− 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 130,00 tolarjev za vsakega imetnika vrednostnih papirjev pred izvedbo vpisov 
zaradi izdaje, razveljavitve oziroma zamenjave, in 

2. če klirinškodepotna družba opravlja tudi izplačila denarnih doplačil: 1.923,00 tolarjev za 
vsakega imetnika vrednostnih papirjev, ki mu je treba izplačati denarno doplačilo. 

(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, 

Deleted: razveljavitev delnic 
zaradi izvedbe:¶
− preoblikovanja v drugo 
pravnoorganizacijsko obliko,¶
− pripojitve k družbi ali spojitve v 
družbo, ki ni organizirana kot 
delniška družba¶
− umika lastnih delnic

Deleted: združitvijo 
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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. 

 
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: 

 
vrsta storitve višina fiksnega nadomestila 

odprtje plavajočega računa za izdajo in prvi prenos vrednostnih papirjev, ki 
so predmet izdaje v dobro plavajočega računa 

103.000 tolarjev 

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

103.000 tolarjev 

odprtje plavajočega računa za izbris  192.039 tolarjev 
 
(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 103.000,00 
tolarjev. 

(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: 77.000,00 tolarjev, 
− če so predmet spremembe dolžniški vrednostni papirji, razen kratkoročnih vrednostnih 

papirjev: 192.039,00 tolarjev, 

Formatted: Heading 5

Formatted: Heading 5
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− če so predmet spremembe delnice: 103.000,00 tolarjev. 
(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: 

− na elektronskem nosilcu (disketi ali zgoščenki) ali 
− prek izdajateljeve zaščitene spletne strani, če za izdajatelja opravlja to dodatno storitev. 
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 
en izpis stanja imetnikov delnic in za en izpis stanja upravičenca do donosov na elektronskem 
nosilcu ali v obliki tekstovne datoteke, dostopne prek spletne strani. 

(4) Izdajatelj mora v zahtevi za brezplačni izpis izrecno navesti, da uveljavlja pravico do 
brezplačnega izpisa iz tretjega odstavka tega člena. 

 
Višina nadomestila za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev 

14. člen 
(1) Letno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic znaša: 
1. če so delnice uvrščene na organizirani trg: 0,011 % osnovnega kapitala izdajatelja, 

povečano za 51,50 tolarjev za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 156.000 tolarjev, 
2. če delnice niso uvrščene na organizirani trg: 0,011 % osnovnega kapitala izdajatelja, 

povečano za 36,50 tolarjev za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 156.000 tolarjev, 
(2) 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: 

 
nominalna vrednost izdaje 

od vključno do vključno 
% od nominalne 
vrednosti izdaje 

ne manj kot 

 999.999.999 tolarjev 0,290 % 156.000 tolarjev 
1.000.000.000 tolarjev 4.999.999.999 tolarjev 0,190 % 2.900.000 tolarjev 
5.000.000.000 tolarjev 9.999.999.999 tolarjev 0,120 % 9.500.000 tolarjev 

10.000.000.000 tolarjev 49.999.999.999 tolarjev 0,050 % 12.000.000 tolarjev 
in nad 50.000.000.000 tolarjev  0,025 % 25.000.000 tolarjev 

in največ 40.000.000 tolarjev  
 

Deleted: iz prvega odstavka 
tega člena 
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(3) 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 vključno do vključno 
% od nominalne 
vrednosti izdaje 

ne manj kot 

 999.999.999 tolarjev 0,0290 % 156.000 tolarjev 
1.000.000.000 tolarjev 4.999.999.999 tolarjev 0,0190 % 290.000 tolarjev 
5.000.000.000 tolarjev 9.999.999.999 tolarjev 0,0120 % 950.000 tolarjev 

10.000.000.000 tolarjev 49.999.999.999 tolarjev 0,0050 % 1.200.000 tolarjev 
in nad 50.000.000.000 tolarjev  0,0025 % 2.500.000 tolarjev 

in največ 4.000.000 tolarjev  
 
(4) 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.  

(5) Če je nominalna vrednost izdaje izražena v tuji valuti, se ta preračuna v tolarje po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan izdaje vrednostnega papirja. 

(6) Letno 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: 51,50 tolarjev za vsakega imetnika, 
vendar skupno najmanj 156.000 tolarjev, 

2. če vrednostni papirji niso uvrščeni na organizirani trg: 36,50 tolarjev za vsakega 
imetnika, vendar skupno najmanj 156.000 tolarjev. 

 
Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve vodenja registra nematerializiranih 

vrednostnih papirjev 
15. člen 

(1) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic in dolgoročnih 
dolžniških vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec v višini ene dvanajstine 
letnega nadomestila iz 14. člena te tarife. 

(2) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic in dolgoročnih 
dolžniških vrednostnih papirjev se prvič obračuna za celoten mesec, v katerem so bili 
vrednostni papirji vpisani v centralni register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem so bili 
vrednostni papirji izbrisani iz centralnega registra. 

(3) Sprememba osnovnega kapitala izdajatelja, števila imetnikov izdanih 
nematerializiranih vrednostnih papirjev ali nominalne vrednosti izdaje se upošteva pri 
obračunu nadomestila za naslednji mesec po spremembi. 

(4) Klirinškodepotna družba račun za nadomestilo za storitve vodenja registra 
nematerializiranih vrednostnih papirjev izstavi na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega se 
obračuna nadomestilo oziroma v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na 
zadnji delovni dan v mesecu, v katerem so bili ti papirji vpisani v centralni register. 

(5) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev za 
posamezni mesec mora izdajatelj plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

 
Nadomestilo za izdajo potrdil pri prinosniških nematerializiranih vrednostnih papirjih 

16. 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 59.525,00 tolarjev in 
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2. spremenljivo nadomestilo v višini 72,00 tolarjev 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 

 
17. člen (črtan) 

 
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:  

 
število imetnikov  

od vključno do vključno 
mesečno nadomestilo 

 1.000 23.828 tolarjev 
1.001 10.000 39.722 tolarjev 

in več kot 10.001  57.152 tolarjev 
 
(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 650,00 tolarjev. 

 
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. 

Deleted: Nadomestila za 
omogočanje uporabe 
informacijskega sistema za 
oddaljeni dostop do podatkov iz 
registra nematerializiranih 
imenskih vrednostnih papirjev ¶

Deleted: (1) Za dodatno storitev 
omogočanja uporabe 
informacijskega sistema za 
oddaljeni dostop do podatkov iz 
registra nematerializiranih 
imenskih vrednostnih papirjev, ki 
jih je izdal, mora izdajatelj 
klirinškodepotni družbi poleg 
nadomestil iz razdelka 4.1. te 
tarife plačevati tudi naslednja 
mesečna nadomestila:¶
1. fiksno in spremenljivo 
nadomestilo za omogočanje 
oddaljenega dostopa do podatkov 
o imetnikih  ¶
2. nadomestilo za zagotavljanje 
povezave s strežnikom, ki ga 
upravlja klirinškodepotna družba.¶
(2) Nadomestila iz prvega 
odstavka tega člena se 
obračunavajo za koledarski 
mesec. Prvo mesečno nadomestilo 
se obračuna za celoten koledarski 
mesec, v katerem je 
klirinškodepotna družba 
izdajatelju omogočila prejemanje 
podatkov prek njegove zaščitene 
spletne strani.¶
(3) Fiksno nadomestilo za 
omogočanje oddaljenega dostopa 
do podatkov o imetnikih znaša 
23.617,00 tolarjev mesečno.¶
(4) Za višino spremenljivega 
nadomestila za omogočanje 
oddaljenega dostopa do podatkov 
o imetnikih, se smiselno uporablja 
tretji odstavek 6. člena te tarife.¶
(5) Za višino nadomestila za 
zagotavljanje povezave s 
strežnikom, ki ga upravlja 
klirinškodepotna družba, se 
smiselno uporablja 7. člen te 
tarife.¶

Deleted: (3) Nadomestila po 
prejšnjih odstavkih tega člena ni 
dolžan plačati izdajatelj, ki 
plačuje nadomestila za storitve po 
17. členu te tarife.¶

Deleted: 17. in 

Deleted: 17. in 
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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 39.733,00 tolarjev 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: 

− 17.434,00 tolarjev za izpis na prvem nosilcu 
− 473,00 tolarjev za izpis na vsakem nadaljnjem nosilcu, 
2. če se izpis posreduje na papirju: 2.374,00 tolarjev, povečano za 1.304,00 tolarjev za 

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: 

− 17.434,00 tolarjev za izpis na prvem nosilcu 
− 473,00 tolarjev 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 
v zahtevi za izpis, plačati nadomestilo v naslednji višini, določeni glede na način 
posredovanja izpisa: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki: 38.320,00 tolarjev, 
2. če se izpis posreduje na papirju: 1.820,00 tolarjev, povečano za 1.640,00 tolarjev 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 11.000,00 tolarjev. 

 
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. 
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(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, 
− 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 
179,00 tolarjev. 

(2) Nadomestilo za vodenje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 36,00 tolarjev. 
Skupno nadomestilo za vodenje vseh računov iz 25. člena te tarife, ki jih vodi posamezen 
registrski član je ne glede na število računov, ki jih vodi, najmanj 3.903,00 tolarjev mesečno. 

(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 610,00 tolarjev. 

(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 6.528,00 tolarjev. 

(3) Nadomestilo za izpis potrdila o vsebini posamezne pravice tretjega ali pravnega dejstva 
na posamezni dan, naveden v zahtevi za izpis, znaša 798,00 tolarjev. 
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(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:  
− 17.434,00 tolarjev za izpis na prvem nosilcu 
− 473,00 tolarjev za izpis na vsakem nadaljnjem nosilcu, 
2. če se izpis posreduje na papirju: 2.374,00 tolarjev, povečano za 1.304,00 tolarjev 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 610,00 
tolarjev, povečano za 975,00 tolarjev 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. Nadomestila za storitve v zvezi z vpisi pri računih nematerializiranih 
vrednostnih papirjev imetnikov 
 

6.1. 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 ali dolgoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,028 %, vendar 

najmanj 835,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev, 
− če so predmet naloga kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,010 %, vendar najmanj 

835,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev. 
(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 

od vključno do vključno 
višina nadomestila 

 499 835,00 tolarjev 
500 4.999 1.672,00 tolarjev 

5.000 9.999 3.338,00 tolarjev 
in več kot 10.000  8.335,00  tolarjev 

 
(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 

od vključno do vključno 
višina nadomestila 

 4.999 835,00 tolarjev 
5.000 49.999 1.672,00 tolarjev 

50.000 99.999 3.338,00 tolarjev 
in več kot 100.000  8.335,00  tolarjev 

 
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 89,00 tolarjev. 

 
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. 
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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. 
 

6.2. 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 2.610,00 tolarjev. 
 

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 2.000,00 tolarjev 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. 
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7. 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: 793,00 tolarjev, 
2. če se zahteva dodelitev KID zaradi spremembe enolične identifikacije: 1.602,00 tolarjev. 
 

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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8. Nadomestila za poravnalne storitve 
 

Višina nadomestila za poravnalne storitve 
40. člen 

(1) Nadomestilo za poravnalne storitve se odmeri v naslednjem odstotku od zneska 
kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla: 

− če so predmet tega posla delnice ali dolgoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,033 %, 
vendar najmanj 89,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev, 

− če so predmet tega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,015 %, vendar 
najmanj 89,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev. 

(2) Nadomestilo za izbris po pravilih borze razveljavljenega borznega posla znaša 835,00 
tolarjev. 

 
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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9. 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 200.000,00 tolarjev. 

(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: 1.500,00 tolarjev 
− pri drugi vrsti ponudbe: 2.000,00 tolarjev. 
(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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10. 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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11. 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 835,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev, 

− če so predmet tega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,015 %, vendar 
najmanj 835,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev. 

 
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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12. Nadomestila za druge storitve klirinškodepotne družbe 
 

Nadomestilo za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z naročnikom 
51. 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: 7.243,00 tolarjev na uro, 
− za strokovna dela: 14.365,00 tolarjev na uro. 
(2) Nadomestilo za fotokopiranje znaša 83,00 tolarjev za stran. 
(3) Nadomestilo za pošiljanje opominov ali obvestil, znaša 798,00 tolarjev. 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 
52. 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. 
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13. Končna določba 
 

Končna določba 
53. 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. 
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	Fiksno nadomestilo za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo nematerializiranih vrednostnih papirjev 
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	Nadomestila za storitve v zvezi z izdajo ali razveljavitvijo nematerializiranih vrednostnih papirjev prek plavajočega računa 
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	29. člen 
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