
 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 185. člena Pravil poslovanja KDD-Centralne klirinško 

depotne družbe, d.d. Ljubljana, je uprava v soglasju z nadzornim svetom 30. 9. 2005 sprejela:  
 
 

SKLEP O SPREMEMBI 
TARIFE KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE 

 
 

1. člen 
Naslov razdelka 5.1. se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadomestila za odpiranje,vodenje in zapiranje  računov, ki jih vodijo registrski član« 
 

2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»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« 
 

3. člen 
Naslov 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Višina nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov« 
 

4. člen 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Nadomestilo za odpiranje in zapiranje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 

178,00 tolarjev«. 
 

5. člen 
Naslov 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za odpiranje, vodenje in zapiranje računov« 
 

6. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(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.« 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
tarifa-sklep(sprem15_10_05) (2) 

stran 1/2 



7. člen 
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(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 828,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev, 

− če so predmet naloga kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,010 %, vendar najmanj 
828,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev.« 

 
8. člen 

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(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 88,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev, 
− če so predmet tega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,015 %, vendar 

najmanj 88,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev. 
(2) Nadomestilo za izbris po pravilih borze razveljavljenega borznega posla znaša 828,00 

tolarjev.« 
 

9. člen 
48. člen se spremeni tako, da se glasi 
»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 828,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev, 
− če so predmet tega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,015 %, vendar 

najmanj 828,00 tolarjev in največ 125.000,00 tolarjev.« 
 

10. člen 
Sprememba Tarife začne veljati 15. 10. 2005. 
 
 

Boris Tomaž Šnuderl 
predsednik uprave 
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