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1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen Predmet urejanja pravilnika 

S tem pravilnikom se določajo pravila oblikovanja in delovanja odbora uporabnikov 
KDD (v nadaljevanju: odbor uporabnikov). 

2. člen Opredelitev odbora uporabnikov 

Odbor uporabnikov je neodvisen svetovalni organ, katerega namen je vzpostavitev 
neposredne in učinkovite komunikacije med upravo KDD in predstavniki njenih 
uporabnikov glede vseh vidikov poslovanja KDD, ki posegajo v položaj teh uporabnikov, 
z namenom, da bi predstavniki uporabnikov z navedenih vidikov svetovali upravi KDD 
pri sprejemanju odločitev. 

2 SESTAVA, MANDATNA DOBA IN IMENOVANJE 

3. člen Sestava in mandatna doba 

Odbor uporabnikov sestavljajo trije člani, od katerih sta dva člana predstavnika 
uporabniške skupine sistemskih članov, en pa je predstavnik uporabniške skupine članov-
izdajateljev. 

Vsaj en izmed članov odbora uporabnikov mora biti predstavnik imetnikov delnic. Vsaj 
en izmed članov odbora uporabnikov mora biti predstavnik imetnikov obveznic. 
Predstavnik imetnikov delnic je oseba, ki je sama imetnik delnic, katerih vrednost po 
kriterijih za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev presega 1 
milijon EUR, ali je ekonomsko odvisna od take osebe. Predstavnik imetnikov obveznic je 
oseba, ki je sama imetnik obveznic, katerih vrednost po kriterijih za obračun nadomestila 
za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev presega 1 milijon EUR, ali je ekonomsko 
odvisna od take osebe. 

Mandatna doba odbora uporabnikov traja štiri leta. S prenehanjem mandatne dobe 
odbora uporabnikov preneha tudi mandatna doba vseh njegovih članov. Člani odbora 
uporabnikov so lahko ponovno imenovani. 

4. člen Postopek imenovanja članov 

Člane odbora uporabnikov imenujejo skupine uporabnikov, ki jih bodo ti člani 
predstavljali.  

Postopek imenovanja poteka v štirih fazah: 

/ nominacijska faza, 

/ kandidacijska faza, 

/ registracijska faza, 

/ votacijska faza. 

Postopek imenovanja operativno podpira KDD. 

5. člen Nominiranje kandidatov 

V nominacijski fazi lahko člani-izdajatelji in sistemski člani predlagajo kandidata, za 
katerega menijo, da je sposoben in primeren (fit & proper) za opravljanje funkcije člana 
odbora uporabnikov. Vsak izmed članov lahko predlaga enega kandidata za člana odbora. 

Kandidat, ki ga predlaga član, mora izpolnjevati sledeče pogoje: 

/ odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost, 

/ njegove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled, 

/ ima najmanj pet let delovnih izkušenj v finančnem sektorju, 
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/ ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper 
njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, 

/ ni član organa vodenja ali nadzora v KDD, 

/ ne opravlja funkcije v družbi, katere je dejavnost je ali bi lahko bila konkurenčna 
dejavnosti KDD, in ni v položaju, zaradi katerega bi obstajal neobvladljiv konflikt 
interesov med tem, kar bi moral zasledovati kot član odbora uporabnikov, ter tem, 
kar bi moral ali mogel zasledovati v svojih siceršnjih vlogah. 

6. člen Objava nominacijske faze 

Nominacijska faza se prične z objavo na spletnih straneh KDD. Do objave mora priti 
najprej 9 mesecev in najpozneje 6 mesecev pred potekom tekočega mandata odbora 
uporabnikov. 

Za objavo poskrbi uprava KDD. 

Člani lahko predlagajo kandidata za člana odbora uporabnikov v prekluzivnem roku 30 
dni od objave. Predlog se posreduje na elektronski naslov clani@kdd.si ali 
izdajatelji@kdd.si.   

7. člen Kandidacijska faza 

V kandidacijski fazi KDD nominirane kandidate pozove preko članov KDD, ki so jih 
nominirali, naj v prekluzivnem roku 15 dni predložijo: 

/ soglasje h kandidaturi in k objavam, ki so predvidene v tem pravilniku,  

/ pisno utemeljitev kandidature, 

/ vizijo razvoja trga finančnih instrumentov in s tem povezano vlogo KDD, 

/ izjavo o neobstoju konflikta interesov med tem, kar bi kandidat moral zasledovati kot 
član odbora uporabnikov, ter tem, kar bi moral ali mogel zasledovati v svojih 
siceršnjih vlogah, oziroma razkritje konflikta interesov s tem v zvezi. 

KDD k predložitvi ne pozove tistih nominiranih oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
drugega odstavka petega člena tega pravilnika. 

KDD mora pozive posredovati v 15 dneh od izteka roka iz tretjega odstavka 6. člena tega 
pravilnika. 

8. člen Soglasje h kandidaturi 

Za uvrstitev v registracijsko fazo morajo kandidati v prekluzivnem roku 15 dni, odkar je 
član, ki jih je nominiral, prejel poziv KDD iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, 
predložiti soglasje h kandidaturi in ostale dokumente iz prvega odstavka 7. člena tega 
pravilnika.  

Kandidatov, ki v predpisanem roku ne ravnajo v skladu s prejšnjim odstavkom, KDD ne 
uvrsti v nadaljnje faze postopka imenovanja. 

9. člen Registracijska faza 

Registracijska faza se prične z objavo liste kandidatov, ki so bili uvrščeni v registracijsko 
fazo, na spletnih straneh KDD. KDD objavi listo kandidatov najpozneje v 15 dneh od 
izteka roka iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.  

KDD poleg imena in priimka kandidata objavi tudi dokumente iz prvega odstavka 7. 
člena tega pravilnika. 

Glede na objavljeno listo kandidatov se lahko člani v 8 dneh od objave prijavijo h 
glasovanju o kandidatih za imenovanje v odbor. Prijavo je treba posredovati na 
elektronski naslov clani@kdd.si ali izdajatelji@kdd.si. 

mailto:clani@kdd.si
mailto:izdajatelji@kdd.si
mailto:clani@kdd.si
mailto:izdajatelji@kdd.si
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Upoštevaje prijave, prispele v skladu s tretjim odstavkom tega člena, KDD za vsakega 
člana izračuna število glasov. Vsakih dopolnjenih 1.000,00 EUR nadomestila, plačanega 
za storitve KDD v preteklem koledarskem letu pred objavo liste kandidatov, daje 1 glas. 
Upoštevaje število tako dodeljenih glasov, ima vsak član še dodatno število glasov, ki je 
enako za vsakega člana, in ki se izračuna kot na prvo nižje celo število zaokrožen količnik 
med vsemi glasovi članov, določenimi glede na plačano nadomestilo, ter številom vseh 
prijavljenih članov h glasovanju o posameznem kandidatu za člana odbora uporabnikov. 

Člana, ki se je prijavil h glasovanju o kandidatih, KDD v 15 dneh od poteka roka za 
prijavo obvesti o številu glasov, ki jih ima v skladu s četrtim odstavkom tega člena. KDD 
v obvestilu navede tudi skupno število vseh glasov, ki jih imajo člani, prijavljeni h 
glasovanju, in sicer ločeno za glasovanje glede predstavnikov sistemskih članov ter glede 
predstavnikov članov-izdajateljev. 

V obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena mora KDD določiti tudi prekluzivni rok za 
oddajo glasov za posameznega kandidata. 

10. člen Votacijska faza 

Votacijska faza se prične s pozivom KDD, naj člani, ki so se prijavili h glasovanju o 
kandidatih, oddajo svoje glasove. KDD objavi poziv na svojih spletnih straneh 
najpozneje 30 dni pred iztekom mandata aktualnega odbora uporabnikov. 

Člani oddajo glas za kandidata, ki ga podpirajo, tako, da v prekluzivnem roku 15 dni od 
objave poziva iz prvega odstavka tega člena pošljejo sporočilo na elektronski naslov 
clani@kdd.si oziroma izdajatelji@kdd.si. Posamezni član lahko glasuje le za kandidata, ki 
naj bi bil predstavnik skupine uporabnikov, ki jih član pripada. Če je član pripadnik več 
skupin uporabnikov, lahko glasuje za predstavnika vsake izmed uporabniških skupin, ki ji 
pripada.  

Član, ki pripada uporabniški skupini članov-izdajateljev, lahko glasuje za enega 
predstavnika, član, ki pripada uporabniški skupini sistemskih članov, pa lahko glasuje za 
dva predstavnika.  

KDD rezultate glasovanja ugotovi in na spletnih straneh objavi najpozneje 15 dni pred 
iztekom mandata aktualnega odbora uporabnikov. V odbor uporabnikov je imenovan tisti 
predstavnik članov-izdajateljev, ki je zbral največ glasov, ter tista dva predstavnika 
sistemskih članov, ki sta zbrala največ glasov. 

3 DELO ODBORA UPORABNIKOV 

11. člen Temeljna pravila delovanja 

Odbor uporabnikov: 

/ svetuje upravi KDD o ključnih ureditvah, ki vplivajo na člane KDD, vključno z merili 
za sprejem v članstvo in ravnijo storitev za uporabnike, ter 

/ upravi KDD daje nasvete, druga priporočila, pobude in mnenja, vključno z mnenji, ki 
vsebujejo podrobne obrazložitve v zvezi s cenovnimi strukturami KDD. 

Člani odbora izmed sebe z izberejo predsednika, ki sklicuje seje odbora uporabnikov in 
vodi njegovo delo. 

Brez poseganja v pravico ATVP in BS, da sta ustrezno obveščena, člane odbora 
uporabnikov zavezujejo pravila o zaupnosti. Kadar predsednik odbora uporabnikov 
presodi, da je kateri izmed članov v dejanskem ali morebitnem navzkrižju interesov glede 
določene zadeve, se temu članu prepove glasovanje o tej zadevi. 

mailto:clani@kdd.si
mailto:izdajatelji@kdd.si
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12. člen Seje odbora uporabnikov 

Seje odbora uporabnikov morajo biti sklicane vsaj 4-krat v koledarskem letu. Seje morajo 
biti sklicane tako, da član odbora gradivo za obravnavo na seji prejme vsaj 7 dni pred 
sejo.  

Materialne pogoje za izvedbo sej odbora uporabnikov zagotavlja KDD. 

Odbor uporabnikov je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana. 

Za veljavnost sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Kadar predsednik odbora 
uporabnikov presodi, da je kateri izmed članov v dejanskem ali morebitnem konfliktu 
interesov glede določene zadeve, se temu članu prepove glasovanje o tej zadevi. 

O poteku sej odbora uporabnikov se vodi zapisnik, ki ga člani odbora potrdijo na prvi 
naslednji seji. 

13. člen Akti odbora uporabnikov 

Odbor uporabnikov sprejema sledeče akte: 

/ mnenja, 

/ priporočila, 

/ pobude in 

/ nasvete. 

Z mnenjem odbor uporabnikov izrazi svojo vrednostno oceno določene problematike, ne 
da bi se opredeljeval glede načina reševanja problematike in ne da bi podal konkretni 
predlog glede rešitve problematike. 

S priporočilom odbor uporabnikov izrazi svoje stališče glede problematike, ki naj bi jo 
obravnaval pristojni organ KDD in ki vključuje način reševanja problematike, ki jo odbor 
uporabnikov priporoča. 

S pobudo odbor uporabnikov izrazi svoje stališče glede problematike, ki naj bi jo 
obravnaval pristojni organ KDD in ki vključuje konkretno opredelitev do načina rešitve 
problematike, ki jo odbor uporabnikov priporoča. 

Z nasvetom odbor uporabnikov izrazi svoje formalno stališče glede določene 
problematike, ki spada v delovno področje odbora uporabnikov in glede katerega odbor 
uporabnikov zahteva, da ga uprava KDD obravnava in se do njega formalno opredeli. 

KDD takoj obvesti ATVP, BS in odbor uporabnikov o vseh primerih, v katerih se uprava 
KDD odloči, da ne bo upoštevala nasveta odbora uporabnikov. Odbor uporabnikov 
lahko obvesti KDD, ATVP in BS o vseh področjih, na katerih po njegovem mnenju 
njegov nasvet ni bil upoštevan. 

14. člen Navzkrižje interesov 

Člani odbora uporabnikov se morajo ves čas izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih 
interesov z interesi, ki bi jih morali zasledovati kot člani odbora uporabnikov KDD. V 
primeru suma, da obstajajo okoliščine za konflikt interesov, je član odbora dolžan KDD 
razkriti vse relevantne okoliščine. 

14.a člen Predčasno prenehanje mandata 

Mandat člana odbora uporabnikov predčasno preneha, če: 

/ sam odstopi,  

/ KDD ugotovi, da član ni razkril ali ni razkril po resnici vseh podatkov in okoliščin, ki 
bi jih moral razkriti v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika, 
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/ KDD ugotovi, da razkrite okoliščine dajejo podlago za obstoj neobvladljivega 
konflikta interesov med tem, kar bi kandidat moral zasledovati kot član odbora 
uporabnikov, ter tem, kar bi moral ali mogel zasledovati v svojih siceršnjih vlogah, 

/ je predčasno odpoklican s strani uporabniške skupine, ki ga je imenovala, pri čemer se 
za veljavnost odpoklica zahteva podpora članov uporabniške skupine, katerih glasovi, 
ki so jim bili dodeljeni v votacijski fazi imenovanja, presegajo tri četrtine vseh glasov, 
dodeljenih v votacijski fazi imenovanja (s tem da se osnova za ugotavljanje 
tričetrinske večine zmanjša za glasove, ki so odpadli na tiste člane, katerih članstvo je 
v vmesnem času prenehalo), 

/ nastopijo druge okoliščine, ki preprečujejo opravljanje funkcije člana odbora 
uporabnikov v skladu tem pravilnikom. 

4 NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN 
POVRNITEV STROŠKOV 

15. člen Višina nadomestila 

Člani odbora uporabnikov so upravičeni do nadomestila za opravljanje funkcije v enaki 
višini, kot pripada članom komisij nadzornega sveta KDD. Predsednik odbora 
uporabnikov je za opravljanje funkcije upravičen do enakega nadomestila, kot pripada 
predsedniku komisije nadzornega sveta KDD. 

Člani odbora uporabnikov so poleg nadomestila iz prvega odstavka tega upravičeni do 
povrnitve izkazanih stroškov prihoda na sejo in s seje. 

5 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen Začetek postopkov za oblikovanje odbora 

Prvo objavo nominacijske faze za člane odbora uporabnikov opravi KDD v enem 
mesecu od pričetka uporabe tega pravilnika. 

17. člen Končne določbe 

Ta pravilnik sprejme uprava KDD. Uprava KDD sprejme tudi spremembe in dopolnitve 
tega pravilnika. 

Ta pravilnik je javno dostopen in ga KDD posreduje vsaki osebi na njeno zahtevo, ne da 
bi morala izkazati svoj pravni interes. 

 


