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Ljubljana, 08.03.2012 
 
 

 
S P R E M E M B E  

T A R I F E  K L I R I N Š K O D E P O T N E  D R U Ž B E  

 
 
 

1. člen 

V Tarifi klirinškodepotne družbe, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet KDD d.d. dne 03.06.2005, s 

poznejšimi spremembami in dopolnitvami, se šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 29.a člena 

spremenijo tako, da se glasijo: 

»(6) Dnevna vrednost delnic in investicijskih kuponov se izračuna z uporabo zadnjega objavljenega 

borznega tečaja. Če tak tečaj ne obstaja ali če delnice oziroma investicijski kuponi na organiziranem 

trgu ne kotirajo več, se dnevna vrednost delnic oziroma investicijskih kuponov izračuna z uporabo 

nominalne vrednosti delnic za zneskovne delnice, pripadajočega zneska delnic za kosovne delnice 

oziroma dnevne vrednosti enote premoženja na zadnji delovni dan v preteklem mesecu za 

investicijske kupone. Kot višina osnovnega kapitala za izračun pripadajočega zneska delnic se vzame 

zadnja višina, s katero je klirinškodepotna družba seznanjena. 

(7) Dnevna vrednost dolžniških vrednostnih papirjev se izračuna z uporabo njihove nominalne 

vrednosti izdaje. 

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

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

računa ob zaprtju informacijskega sistema centralnega registra na ta dan. 

(9) Klirinškodepotna družba račun za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev izstavi na 

zadnji dan v mesecu. Uprava klirinškodepotne družbe lahko 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.« 

 

2. člen 

Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(3) Klirinškodepotna družba ni dolžna opraviti vpisa, ki je predmet naloga, dokler vlagatelj naloga ne 

plača predračuna iz prvega odstavka tega člena in ne izpolni drugih pogojev, potrebnih za izvedbo 

želenega vpisa v centralnem registru.« 

 

3. člen 

(1) Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD. 

(2) Sprememba 37. člena se prične uporabljati z uveljavitvijo, sprememba 29.a člena pa z dnem, ki ga 

določi uprava KDD. 


