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Ljubljana, 11.12.2008 

 
Zadeva: Pričetek uporabe sprememb in dopolnitev Tarife KDD 

 
 

 

Spoštovani, 

 
kakor smo vas seznanili že v našem dopisu z dne 17.07.2008, je KDD sprejela spremembe in 

dopolnitve Tarife, ki so bile potrebne zaradi strukturne prilagoditve Tarife evropskemu klirinško-
poravnalnemu okolju, v katerega se integriramo. Vsebina navedenih sprememb in dopolnitev Tarife je 

bila istega dne (17.07.2008) objavljena na spletnih straneh KDD. V septembru 2008 so bile  izdelane 

ter v novembru 2008 dopolnjene nove spletne storitve, ki omogočajo prenos podatkov v zvezi s temi 
spremembami in dopolnitvami Tarife in ki so namenjene integraciji vaših zalednih aplikacij s sistemom 

CRVP.  
 

Tako so izpolnjeni vsi pogoji, da se navedene spremembe in dopolnitve Tarife pričnejo uporabljati s 
01.01.2009, kakor je bilo napovedano in kar sta dne 11.12.2008 potrdila tudi uprava in nadzorni svet 

KDD. 

 
Uprava in nadzorni svet KDD sta dne 11.12.2008 določila tudi maksimalne višine nadomestil za 

vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev (29. a člen Tarife), tako da nadomestilo, obračunano za 
vzdrževanje stanja vseh dolžniških vrednostnih papirjev za posamezen račun vrednostnih papirjev, v 

skladu s sprejetim sklepom ne bo presegalo 1.950 EUR za posamezen mesec, nadomestilo, 

obračunano za vzdrževanje stanja vseh lastniških vrednostnih papirjev (delnic in investicijskih 
kuponov) za posamezen račun vrednostnih papirjev, pa ne bo presegalo 2.350 EUR za posamezen 

mesec.  
 

Poleg tega sta uprava in nadzorni svet KDD sprejela tudi sklep o 10 % znižanju najnižjih zneskov 
nadomestil za poravnavo borznih poslov (v drugem odstavku 40. člena Tarife se znesek 0,29 

EUR nadomesti z zneskom 0,26 EUR, v tretjem odstavku pa znesek 0,14 EUR z zneskom 0,13 EUR) in 

nadomestil za prenose vrednostnih papirjev v breme registrskih računov (v 32. členu Tarife 
se znesek 0,43 EUR nadomesti z zneskom 0,39 EUR). 

 
Uprava in nadzorni svet sta dne 11.12.2008 sprejela tudi dopolnitve Tarife, na podlagi katerih lahko 

KDD račune za nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev namesto vsak 

mesec izstavlja tudi na zadnji dan vsakega trimesečja (31.03., 30.06., 30.09. in 31.12.) za 
pretekle tri mesece. To možnost bo KDD uporabila takoj po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Tarife. 

 

S prijaznimi pozdravi, 

          
predsednik uprave 

Boris Tomaž Šnuderl 

 


