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ODBOR UPORABNIKOV KDD –
VABILO K SODELOVANJU V NOMINACIJSKI FAZI
Pričela se je nominacijska faza za oblikovanje Odbora uporabnikov KDD za mandatno
obdobje 2022 – 2026. Nominacijska faza poteče 02.06.2022 – 30 dni od objave.
1. KAJ JE ODBOR UPORABNIKOV KDD?
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 KDD pri sprejemanju odločitev. Podlaga za
oblikovanje odbora uporabnikov je Pravilnik o odboru uporabnikov KDD ter 28. člen Uredbe
(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. 36/2012.
2. KAKO JE ODBOR UPORABNIKOV KDD SESTAVLJEN?
Odbor uporabnikov sestavljajo trije členi, od katerih sta dva člana predstavnika sistemskih članov,
en pa je predstavnik članov-izdajateljev. Vsaj en izmed članov odbora uporabnikov mora biti
predstavnik imetnikov delnic. Vsaj en izmed članov odbora uporabnikov mora biti predstavnik
imetnikov obveznic.
3. KDO IN KAKO LAHKO PREDLAGA (NOMINIRA) KANDIDATE ZA ODBOR
UPORABNIKOV KDD?
Kandidate lahko predlagajo samo člani KDD (tako sistemski člani kot člani-izdajatelji). Vsak izmed
članov lahko predlaga enega kandidata za člana odbora. To mora storiti v roku 30 dni od te objave
(torej NAJPOZNEJE 02.06.2022), tako da pošlje svoj predlog na elektronski naslov clani@kdd.si
ali izdajatelji@kdd.si
4. KOGA LAHKO ČLAN PREDLAGA KOT KANDIDATA ZA ODBOR
UPORABNIKOV KDD?
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,
- 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.
5. KAKO SE BO POSTOPEK OBLIKOVANJA ODBORA UPORABNIKOV KDD
NADALJEVAL?
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KDD bo kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, pozvala, naj predložijo:
- soglasje h kandidaturi in k predvidenim objavam v Pravilniku o odboru uporabnikov,
- 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 bo nato na svojih spletnih straneh objavila listo kandidatov in kandidacijske dokumente za
vsakega izmed kandidatov. Sistemski člani in člani-izdajatelji, ki bi o predlaganih kandidatih želeli
glasovati, se bodo nato morali zaradi ustrezne določitve števila glasov registrirati. Vsakih 1.000,00
EUR nadomestila za storitve KDD, ki jih je član plačal v letu 2021, daje 1 glas. Upoštevaje število
tako dodeljenih glasov bo vsak član imel še dodatno število glasov, ki bo 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 članov, registriranih za glasovanje.
Člane, ki se bodo registrirali za glasovanje, bo KDD obvestila o številu njihovih glasov in jih
pozvala h glasovanju.
6. KAKO LAHKO PREJMETE VEČ INFORMACIJ O OBLIKOVANJU ODBORA
UPORABNIKOV KDD?
Za več informacij o oblikovanju odbora uporabnikov KDD nam pišite na naslov clani@kdd.si ali
izdajatelji@kdd.si

