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1 Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih 
papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) 
št. 236/2012 (v nadaljevanju: CSDR). 
2 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 z dne 11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede izdaje dovoljenj, nadzora in po slovanja za 
centralne depotne družbe  
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1 SPLOŠNO 

Nobene določbe teh meril za oblikovanje popustov ni mogoče razumeti na način, da bi uporabniku dajala 
pravico do popusta ali da bi KDD jemala pravico, da v zadevah manjšega pomena z namenom pridobitve 
posla odobri druge komercialne popuste. Kot zadeva manjšega pomena za potrebe teh meril velja 
konkretna zadeva, v kateri nadomestilo ne presega 25.000,00 EUR letno. 

2 OPREDELITVE 

Posebno velik plačnik je tisti član-izdajatelj, pri katerem sta kumulativno izpolnjena sledeča pogoja: 

/ za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, katerih imetnik je član-izdajatelj, je KDD v preteklem 
poslovnem letu povprečno mesečno zaračunavala znesek, ki presega 1.000,00 EUR (pri tem so 
upoštevni meseci, ko je bil član-izdajatelj imetnik vrednostnih papirjev, vendar mora biti takih 
mesecev najmanj 6), in 

/ za vzdrževanje stanj bodisi lastniških bodisi dolžniških vrednostnih papirjev, katerih imetnik je 
pretežni lastnik izdajatelja, je KDD v preteklem poslovnem letu mesečno zaračunavala maksimalni 
znesek po Sklepu o maksimalnih višinah nadomestil za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev (pri 
tem so upoštevni meseci, ko je bil pretežni lastnik izdajatelja imetnik vrednostnih papirjev, vendar 
mora biti takih mesecev najmanj 6; za pretežnega lastnika izdajatelja velja oseba, ki ima v 
neposrednem imetništvu več kot 50% rednih delnic izdajatelja po podatkih centralnega registra na 
01.01. tekočega leta). 

3 MERILA 

3.1 METODA PRIMERLJIVIH CEN 

Po metodi primerljivih cen se popust izračuna kot razlika med nadomestilom, v zvezi s katerim naročnik 
prosi za popust, ter višino najnižjega nadomestila za poravnalne storitve po 4. točki cenika, vendar ne več 
kot:  

/ 15%, če število imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oz. število drugih upravičencev, ki 
je po ceniku podlaga za izračun višine nadomestila, presega 5.000, 

/ 30%, če število imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oz. število drugih upravičencev, ki 
je po ceniku podlaga za izračun višine nadomestila, presega 10.000, 

/ 35%, če število imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oz. število drugih upravičencev, ki 
je po ceniku podlaga za izračun višine nadomestila, presega 20.000, 

/ 40%, če število imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oz. število drugih upravičencev, ki 
je po ceniku podlaga za izračun višine nadomestila, presega 30.000. 

3.2 METODA PRI POSEBNO VELIKEM PLAČNIKU 

Pri posebno velikih plačnikih se popust izračuna na del osnovnega nadomestila za omogočanje vpisov po 
3. točki cenika, in sicer na tisti del, ki presega 2.200,00 EUR mesečno (brez DDV). Pri tem se kot 
relevantni vzame zadnji razpoložljivi znesek obračunanega osnovnega nadomestila.  

Višina popusta naj ne presega: 

/ 15%, če povprečno število imetnikov delnic, na katere se nanaša nadomestilo za storitve omogočanja 
vpisov, v treh preteklih poslovnih letih znaša 5.000 ali več, 

/ 30%, če povprečno število imetnikov delnic, na katere se nanaša nadomestilo za storitve omogočanja 
vpisov, v treh preteklih poslovnih letih znaša od vključno 50 do 5.000, 

/ 45%, če povprečno število imetnikov delnic, na katere se nanaša nadomestilo za storitve omogočanja 
vpisov, v treh preteklih poslovnih letih znaša od vključno 5 do 50, 
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/ 60%, če povprečno število imetnikov delnic, na katere se nanaša nadomestilo za storitve omogočanja 
vpisov, v treh preteklih poslovnih letih znaša od 1 do 5. 

Pri izračunu povprečnega števila imetnikov v posameznem poslovnem letu se upošteva število imetnikov 
na 01.01. posameznega leta. 

Popust na nadomestila za storitve omogočanja vpisov glede dolžniških vrednostnih papirjev se sme 
odobriti samo izdajatelju več dolžniških vrednostnih papirjev, katerih skupni nominalni znesek presega 
250.000.000,00 EUR. Ta popust je mogoč na enega ali več sledečih načinov: 

/ da se nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede obveznic zmanjša za 15%, 

/ da se nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev 
izračuna, kot da bi šlo za dolžniške vrednostne papirje s 3,25-letno ročnostjo. 

4 NAČIN ODOBRITVE POPUSTA 

Podlaga za odobritev popusta je vloga uporabnika.  

Odobritev popusta in razlog zanj se interno evidentirata. Evidenco vodi sektor za finance, ki pripravi tudi 
morebitne strokovne podlage glede izračuna višine popusta. 

Če se popust odobri za redne storitve, je treba določiti tudi obdobje, za katerega se popust odobri in po 
izteku katerega se pogoji glede možnosti odobritve popusta ponovno preverjajo. 

5 KONČNE DOLOČBE 

Ta merila začnejo veljati in se uporabljati s 18.01.2019. Z uveljavitvijo teh meril se preneha uporabljati 
Pravilnik o merilih za oblikovanje popustov na nadomestila za nekatere storitve KDD. 


