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 Podatki o dokumentu 

Ime Tarifa KDD 

Klasifikacijska oznaka 012 

Status Veljaven 

Verzija 3.7 

Skrbnik dokumenta Matjaž Titan 

Datum veljavnosti 01.01.2016 

Dostopnost Javno 

 
Sledenje 

Verzija Datum Oseba Opis 

 3.6.2005  Besedilo, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 3.6.2005 

 30.6.2005  Valorizacija zneskov na 30. 6. 2005, ki je začela veljati 1.7.2005 

 30.9.2005  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 30.9.2005, in ki 
začnejo veljati 15.10.2005 

 31.12.2005  Valorizacija zneskov na 31.12.2005, ki je začela veljati 1.2.2006 

 3.2.2006  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 3.2.2006, in ki 
začnejo veljati 15.2.2006 

 6.5.2006  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 6.5.2006, in ki 
začnejo veljati 15.5.2006 

 16.10.2006  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 16.10.2006, in ki 
začnejo veljati 1.11.2006 

 30.11.2006  Valorizacija zneskov na dan 30.11.2006, ki začne veljati 1.1.2007 

 14.12.2006  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 14.12.2006 in ki 
začnejo veljati 1.1.2007 

 22.2.2007  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 22.2.2007 in ki 
začnejo veljati 9.3.2007 

 31.5.2007  Valorizacija zneskov na dan 31.5.2007, ki začne veljati 1.7.2007 

 12.9.2007  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 12.9.2007, in ki 
začnejo veljati 28.9.2007 

 20.2.2008  Spremembe in dopolnitve z dne 20.2.2008, ki začnejo veljati 1.8.2008 

 11.12.2008  Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 11.12.2008, ki 
začnejo veljati 27.12.2008, uporabljati pa se pričnejo 1.1.2009 

1.0   Uskladitev z Navodili za upravljanje z dokumenti 

2.0 17.12.2009 Uprava, NS Valorizacija zneskov na dan 30.11.2009, ki začne veljati 1.1.2010 in 
spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 17.12.2009, in ki 
začnejo veljati 1.1.2010 

2.1 19.8.2010 Uprava, NS Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 19.8.2010, ki 
začnejo veljati 3.9.2010 

2.2 9.12.2010 Uprava, NS Dopolnitve, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 9.12.2010, ki 
začnejo veljati 1.1.2011 

2.3 29.9.2011 Uprava, NS Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 29.9.2011, ki 
začnejo veljati 15.10.2011 

2.4 15.12.2011 Uprava Valorizacija zneskov na dan 30.11.2011, ki začne veljati 1.1.2012 

2.5 8.3.2012 Uprava, NS Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 8.3.2012, ki 
začnejo veljati 23.3.2012 

3.0 4.10.2012 Uprava, NS Spremembe in dopolnitve, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 
4.10.2012, ki začnejo veljati 19.10.2012 
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3.1 14.12.2012 Uprava Valorizacija zneskov na dan 30.11.2012, ki začne veljati 1.1.2013 

3.2 6.6.2013 Uprava, NS Spremembe in dopolnitve, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 
6.6.2013, ki začnejo veljati 21.6.2013 

3.3 3.10.2013 Uprava, NS Spremembe in dopolnitve, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 
3.10.2013, ki začnejo veljati 18.10.2013 

3.4 13.12.2013 Uprava Valorizacija zneskov na dan 30.11.20113, ki začne veljati 1.1.2014 

3.5 5.9.2014 Uprava, NS Dopolnitev, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet 5.9.2014, ki začne 
veljati 23.9.2014 

3.6 21.10.2015 Uprava, NS Spremembe in dopolnitve, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 
21.10.2015, ki začnejo veljati 23.10.2015 

3.7 14.12.2015 Uprava, NS Spremembe in dopolnitve, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 
14.12.2015 in ki začnejo veljati 01.01.2016 
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1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

Uporaba tarife 

1. člen 

Ta tarifa določa: 

1. višino nadomestil za storitve, ki jih opravlja KDD, 

2. zavezance za plačevanje nadomestil, 

3. način obračunavanja nadomestil in 

4. roke za plačilo nadomestil. 

 

Uporaba tarife za člane-izdajatelje, ki so delnice kot nematerializirani vrednostni papir 

zavezani izdati samo na podlagi ZGD-1 

2. člen 

(1) Za člane-izdajatelje, ki so delnice kot nematerializirani vrednostni papir zavezani izdati samo na 
podlagi ZGD-1, se v zvezi s temi delnicami uporabljajo vse določbe te tarife, ki se uporabljajo za člane-
izdajatelje nasploh, razen če je v tej tarifi za posamezen primer določeno drugače. 

(2) Član-izdajatelj, ki je delnice kot nematerializirani vrednostni papir zavezan izdati samo na 
podlagi ZGD-1, je izdajatelj nematerializiranih delnic: 

– ki je prvič dal kakršen koli nalog za izdajo nematerializiranih delnic šele po uveljavitvi ZGD-1 
(4.5.2006) in 

– ki je KDD pisno izjavil, da daje nalog za izdajo nematerializiranih delnic samo zaradi izpolnitve 
obveznosti po ZGD-1 in ne zaradi lastnega avtonomnega vzgiba. 

 

Obračun davkov 

3. člen 

V zneske nadomestil po tej tarifi ni vključen davek na dodano vrednost in morebitni drugi davki, ki jih 
je potrebno obračunati na nadomestila po tej tarifi. 
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2. NADOMESTILA ZA STORITVE, KI JIH KDD OPRAVLJA ZA REGISTRSKE IN PORAVNALNE ČLANE 
 

2.1. NADOMESTILO ZA VSTOP 
 

Nadomestilo za vstop 

4. člen 

(1) Nadomestilo za vstop v članstvo znaša 4.002,77 EUR. 

(2) Nadomestilo za vstop mora registrski oziroma poravnalni član plačati v 8 dneh po prejemu poziva 
KDD. 

 

2.2. NADOMESTILA ZA STORITVE OMOGOČANJA UPORABE INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRALNEGA 

REGISTRA 
 

Vrste nadomestil za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema centralnega 

registra 

5. člen 

Za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema centralnega registra morajo registrski in 
poravnalni člani KDD plačevati naslednja nadomestila: 

1. nadomestilo za članstvo, 

2. nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja KDD, in 

3. nadomestilo za dodatne storitve iz 8. člena, če član te dodatne storitve naroči. 

 

Nadomestilo za članstvo 

6. člen 

(1) Nadomestilo za članstvo obsega: 

1. fiksni del nadomestila za članstvo in 

2. spremenljivi del nadomestila za članstvo. 

(2) Fiksni del nadomestila za članstvo znaša 3.615,27 EUR letno. 

(3) Spremenljivi del nadomestila znaša mesečno: 

1. če član do OE dostopa z uporabo aplikacije klient: po naslednji lestvici za vsako delovno postajo, 
preko katere član na ta način dostopa do OE: 

 

delovna postaja mesečno nadomestilo za 
delovno postajo 

prva  426,31 EUR 

druga  397,26 EUR 

tretja  382,71 EUR 

četrta  368,14 EUR 

peta in vsaka naslednja  354,27 EUR 
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2. če član do OE dostopa z uporabo spletne storitve: 777,22 EUR, ne glede na to, prek kolikih delovnih 
postaj znotraj iste povezave s strežnikom, ki ga upravlja KDD, član na ta način dostopa do OE; 

3. če član do OE dostopa z uporabo SWIFT vmesnika: 777,22 EUR, ne glede na to, prek kolikih delovnih 
postaj znotraj iste povezave s strežnikom, ki ga upravlja KDD, član na ta način dostopa do OE. 

Če član do OE dostopa na več različnih načinov, se spremenljivi del nadomestila obračuna za vsakega 
od načinov dostopa. 

 

Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja KDD 

7. člen 

Nadomestilo za zagotavljanje povezave s strežnikom, ki ga upravlja KDD, znaša 258,45 EUR mesečno 
za vsako povezavo, ki jo uporablja član. 

 

Nadomestilo za dodatne storitve 

8. člen 

(1) Nadomestilo za prenos podatkov o imetnikih vseh imenskih vrednostnih papirjev prek spletnih 
storitev znaša 277,47 EUR mesečno. 

(2) Nadomestilo za posredovanje podatkov o vpisih, ki so bili opravljeni pri računih, ki jih vodi član, pa 
niso bili sproženi s strani tega člana, znaša 124,60 EUR mesečno. 

 

8.a člen 

(črtan) 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve omogočanja uporabe 

informacijskega sistema centralnega registra 

9. člen 

(1) Nadomestila iz 5. do 8. člena se obračunavajo za koledarski mesec. Nadomestilo se prvič obračuna 
za celotni mesec, v katerem je nastala podlaga za obračun nadomestila, in zadnjič za celotni mesec, v katerem 
je prenehala podlaga za obračun nadomestila. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se fiksni del nadomestila za članstvo obračuna letno. Prvič se 
članu obračuna sorazmerni del fiksnega nadomestila za članstvo za obdobje od vključno prvega meseca v 
letu, v katerem je postal član oziroma, zadnjič pa za obdobje do vključno meseca, v katerem je prenehal biti 
član. 

(3) KDD račun za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema centralnega registra izstavi: 

1. za fiksni del nadomestila: do 15. januarja v tekočem letu, za katerega se obračunava nadomestilo, 

2. za druga nadomestila: ob koncu meseca, za katerega se obračunava nadomestilo. 

(4) Nadomestilo za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema centralnega registra mora član 
plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek mora oseba, ki na novo postane član KDD, fiksni del nadomestila 
za članstvo plačati v 8 dneh po prejemu poziva KDD. 
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2.3. NADOMESTILO ZA DODELITEV UPORABNIŠKEGA IMENA ČLANOVEMU UPORABNIKU 
 

Nadomestilo za dodelitev uporabniškega imena uporabniku pri registrskem oziroma 

poravnalnem članu 

10. člen 

(1) Nadomestilo za dodelitev uporabniškega imena za uporabo informacijskega sistema centralnega 
registra znaša 202,60 EUR za posameznega uporabnika pri registrskem oziroma poravnalnem članu. 

(2) Član, ki plača nadomestilo iz prejšnjega odstavka, ima pravico do izvedbe programa usposabljanja 
uporabnika, v zvezi s katerim je zaprosil za dodelitev uporabniškega imena. 
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3. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI Z IZDAJO, IZBRISOM OZIROMA ZAMENJAVO VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV 
 

Fiksno nadomestilo za storitve v zvezi z izdajo, izbrisom oziroma zamenjavo vrednostnih 

papirjev 

11. člen 

(1) Član-izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet izdaje, izbrisa oziroma zamenjave, mora KDD za 
storitve v zvezi s to izdajo, izbrisom oziroma zamenjavo plačati fiksno nadomestilo, v naslednji višini, 
določeni glede na vrsto storitve: 

 

vrsta storitve višina fiksnega nadomestila 

izdaja vrednostnih papirjev, razen izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev 510,04 EUR 

izdaja ali izbris kratkoročnih vrednostnih papirjev  381,29 EUR 

izbris vrednostnih papirjev ne da bi bila hkrati opravljen zamenjava, razen 
izbrisa kratkoročnih vrednostnih papirjev 

 

 910,04 EUR 

izbris zapadlih dolžniških vrednostnih papirjev 303,34 EUR 

izbris delnic zaradi preoblikovanja izdajatelja v družbo z omejeno 
odgovornostjo, zaradi pripojitve izdajatelja k družbi z omejeno odgovornostjo 
ali zaradi prenehanja izdajatelja brez pravnega nasledstva, ne da bi bila hkrati 
opravljena zamenjava, 

 

88,95 EUR 

zamenjava vrednostnih papirjev istega izdajatelja 1.820,55 EUR 

zamenjave delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve 910,04 EUR 

(za vsako družbo, udeleženo pri 
združitvi oziroma delitvi) 

 

(2) Fiksno nadomestilo mora član-izdajatelj plačati tudi, če do izdaje, izbrisa ali zamenjave nazadnje ne 
pride iz razlogov na strani člana-izdajatelja. 

(3) Fiksno nadomestilo mora član-izdajatelj plačati v 8 dneh po prejemu poziva KDD. 

 

Spremenljivo nadomestilo za storitve v zvezi z izdajo, izbrisom oziroma zamenjavo vrednostnih 

papirjev 

12. člen 

(1) Za naslednje vrste storitev: 

− izdajo delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, 

−izbris vrednostnih papirjev, razen izbrisa delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, ki se 
izvede z umikom lastnih delnic, izbrisa delnic zaradi preoblikovanja izdajatelja v družbo z omejeno 
odgovornostjo, izbrisa delnic zaradi pripojitve izdajatelja k družbi z omejeno odgovornostjo, izbrisa delnic 
zaradi prenehanja izdajatelja brez pravnega nasledstva in izbrisa kratkoročnih vrednostnih papirjev, razen če 
je v katerem izmed izvzetih primerov hkrati opravljena zamenjava, 

− izdajo oziroma zamenjavo delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve, 

− zamenjavo delnic zaradi spremembe nominalnega zneska, 
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− drugo zamenjavo vrednostnih papirjev  

mora član-izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet te izdaje, izbrisa oziroma zamenjave, KDD za 
storitve v zvezi s to izdajo, izbrisom oziroma zamenjavo poleg fiksnega nadomestila plačati tudi 
spremenljivo nadomestilo: 

1. v višini 0,61 EUR za vsakega imetnika vrednostnih papirjev pred izvedbo vpisov zaradi izdaje, izbrisa 
oziroma zamenjave, 

2. če KDD opravlja tudi izplačila denarnih doplačil: 9,12 EUR za vsakega imetnika vrednostnih papirjev, 
ki mu je treba izplačati denarno doplačilo, 

3. če gre za zamenjavo vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, za nematerializirane vrednostne 
papirje: 5,69 EUR za vsakega imetnika vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, ki so predmet 
zamenjave in 

4. če KDD ob zamenjavi vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, za nematerializirane vrednostne 
papirje, opravlja tudi identifikacijo imetnikov vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine: 14,22 EUR za 
vsakega imetnika vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, ki so predmet zamenjave. 

(2) Član-izdajatelj mora plačati akontacijo spremenljivega nadomestila, ki se izračuna po stanju imetnikov 
vrednostnih papirjev ob pozivu za plačilo, v roku za plačilo fiksnega nadomestila.  

(3) KDD mora po tem, ko v centralnem registru opravi vpise v zvezi z izdajo, izbrisom oziroma 
zamenjavo vrednostnih papirjev, opraviti obračun spremenljivega nadomestila glede na dejansko število 
imetnikov vrednostnih papirjev. 

(4) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena večji od zneska 
plačane akontacije tega nadomestila, mora član-izdajatelj razliko doplačati v 15 dneh po dnevu, ko mu KDD 
pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena manjši od zneska 
plačane akontacije tega nadomestila, mora KDD članu-izdajatelju razliko izplačati v 15 dneh po izteku roka 
za izdelavo obračuna iz tretjega odstavka tega člena.  

(6) Če do izdaje, izbrisa ali zamenjave nazadnje ne pride iz razlogov na strani člana-izdajatelja, mora 
KDD članu-izdajatelju vrniti plačano akontacijo spremenljivega nadomestila.  

(7) Določbe drugega do petega odstavka tega člena se ne uporabljajo v primeru zamenjave vrednostnih 
papirjev, izdanih kot pisne listine, za nematerializirane vrednostne papirje. V takem primeru mora član-
izdajatelj plačati spremenljivo nadomestilo v istem roku kot fiksno nadomestilo. Število imetnikov 
vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, ki je potrebno za izračun višine spremenljivega nadomestila, 
mora član-izdajatelj sporočiti KDD hkrati z izročitvijo naloga za izdajo nematerializiranih vrednostnih 
papirjev zaradi zamenjave vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine. Če član-izdajatelj sporoči manjše 
število imetnikov od dejanskega, mora glede razlike imetnikov plačati za 50% povečano spremenljivo 
nadomestilo. 

 

Nadomestila za storitve v zvezi z izdajo ali izbrisom vrednostnih papirjev prek plavajočega 

računa 

12.a člen 

(1) Član-izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet izdaje ali izbrisa prek plavajočega računa, mora 
KDD za storitve v zvezi s to izdajo ali izbrisom plačati fiksno nadomestilo, v naslednji višini, določeni glede 
na vrsto storitve: 
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vrsta storitve višina fiksnega nadomestila 

odprtje plavajočega računa za izdajo in prvi prenos vrednostnih papirjev, ki so 
predmet izdaje v dobro plavajočega računa 

510,04 EUR 

vsak kasnejši prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izdaje v dobro 
plavajočega računa 

510,04 EUR 

odprtje plavajočega računa za izbris  910,04 EUR 

 

(2) Če se izdaja in izbris investicijskih kuponov vzajemnega sklada opravlja prek istega plavajočega 
računa, član-izdajatelj ni dolžan plačati posebnega nadomestila za odprtje plavajočega računa za izbris. 

(3) Za obračun nadomestil iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek 
11. člena te tarife. 

(4) Član-izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet izdaje ali izbrisa prek plavajočega računa, mora 
KDD poleg nadomestila iz prvega odstavka tega člena, plačevati tudi mesečno nadomestilo za vodenje 
plavajočega računa v višini 488,09 EUR. 

(5) Za obračunavanje nadomestila za vodenje plavajočega računa iz četrtega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tretji odstavek 26. člena in 27. člen te tarife. 

(6) Če se izdaja opravi prek več kot enega plavajočega računa, mora član-izdajatelj za vodenje vsakega 
plavajočega računa plačevati nadomestilo iz četrtega odstavka tega člena. 

 

Nadomestila za storitve vpisa sprememb podatkov o vrednostnih papirjih, ne da bi bila 

opravljena zamenjava 

12.b člen 

(1) Za storitve vpisa sprememb podatkov o vrednostnih papirjih, ne da bi bila opravljena zamenjava, 
mora član-izdajatelj teh vrednostnih papirjev plačati KDD nadomestilo v naslednji višini: 

− če so predmet spremembe kratkoročni vrednostni papirji: 364,89 EUR, 

− če so predmet spremembe dolžniški vrednostni papirji, razen kratkoročnih vrednostnih papirjev: 
910,04 EUR, 

− če so predmet spremembe delnice: 488,09 EUR. 

(2) Za obračun nadomestil iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek 
11. člena te tarife. 
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4. NADOMESTILA ZA STORITVE, KI JIH KDD OPRAVLJA ZA ČLANE-IZDAJATELJE 
 

4.1. NADOMESTILA ZA STORITVE OMOGOČANJA VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
 

Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede vrednostnih papirjev člana-izdajatelja 

13. člen 

(1) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede določene vrste vrednostnih papirjev člana-
izdajatelja se odmeri v odvisnosti od vrste vrednostnih papirjev, kakor je to določeno v sledečih členih. 
Omogočanje vpisov pomeni, da so vrednostni papirji člana-izdajatelja določene vrste lahko predmet vpisov 
v centralnem registru, ne pomeni pa to, da bi bili ti vpisi izvzeti od uporabe siceršnjih določb te tarife, ki 
urejajo nadomestila za posamezne vpise. 

(2) Član-izdajatelj, ki pravočasno plačuje nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede določene 
vrste vrednostnih papirjev, je upravičen do: 

– enkrat mesečno: posredovanja podatkov o imetnikih teh vrednostnih papirjev po stanju na zadnji delovni 
dan v mesecu, in sicer prek zaščitene spletne strani; 

– enkrat letno: posredovanja podatkov o imetnikih teh vrednostnih papirjev po stanju na izbrani dan in o 
upravičencih do izplačil iz teh vrednostnih papirjev po stanju na izbrani dan, in sicer prek zaščitene spletne 
strani.  

 

Višina nadomestila za storitve omogočanja vpisov glede delnic 

14. člen 

(1) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede delnic člana-izdajatelja je sestavljeno iz osnovnega 
in dodatnega nadomestila. 

(2) Osnovno nadomestilo znaša letno: 

1. če so delnice uvrščene na organizirani trg: 0,0131 % osnovnega kapitala člana-izdajatelja, povečano za 
0,26 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 772,48 EUR, 

2. če delnice niso uvrščene na organizirani trg:  0,0131 % osnovnega kapitala člana-izdajatelja, povečano 
za 0,19 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 772,48 EUR. 

(3) Dodatno nadomestilo znaša 0,17 EUR za vsako spremembo imetnika teh delnic, vendar najmanj 
10,79 EUR mesečno, pri čemer se sprememba ugotavlja ob koncu posameznega dne glede na prejšnji dan. 

(4) Če v posameznem mesecu ni nobenih sprememb med imetniki, se dodatno nadomestilo ne glede na 
določbo prvega in tretjega odstavka tega člena ne odmeri. 

 

Višina nadomestila za storitve omogočanja vpisov glede drugih vrednostnih papirjev 

15. člen 

(1) Letno nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede določene vrste dolgoročnih dolžniških 
vrednostnih papirjev se odmeri kot količnik med: 

– odstotkom od njihove skupne nominalne vrednosti po naslednji lestvici: 
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skupna nominalna vrednost  % od skupne 
nominalne 
vrednosti  

ne manj kot 

od vključno do vključno 

 4.170.000,00 EUR 0,2753 % 618,00 EUR 

4.170.001,00 EUR 20.860.000,00 EUR 0,1804 % 11.488,33 EUR 

20.860.001,00 EUR  41.725.000,00 EUR 0,1139 %   37.635,54 EUR 

41.725.001,00 EUR  208.645.000,00 EUR 0,0475 % 47.537,94 EUR 

In nad 208.645.001,00 EUR  0,0237 % 99.126,62 EUR 

in največ 158.459,83 EUR 

 

ter 

– predvidenim številom let omogočanja vpisov glede teh vrednostnih papirjev. 

(2) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se 
odmeri v odstotku od njihove skupne nominalne vrednosti po naslednji lestvici: 

 

skupna nominalna vrednost  % od skupne 
nominalne 
vrednosti  

ne manj kot 

od vključno do vključno 

 4.170.000,00 EUR 0,0275 % 618,00 EUR 

4.170.001,00 EUR  20.860.000,00 EUR 0,0180 % 1.148,83 EUR 

20.860.001,00 EUR 41.725.000,00 EUR 0,0114 % 3.763,43 EUR 

41.725.001,00 EUR 208.645.000,00 EUR 0,0048 % 4.776,22 EUR 

In nad 208.645.001,00 EUR  0,0024 %  10.014,96 EUR 

in največ 15.845,98 EUR 

 

(3) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede izvedenih vrednostnih papirjev se odmeri na enak 
način, kot bi bilo po prejšnjih odstavkih tega člena odmerjeno nadomestilo za osnovni vrednostni papir.  

(4) Če je nominalna vrednost izražena v drugi valuti, se ta preračuna v EUR po srednjem tečaju Banke 
Slovenije, veljavnem na dan izdaje vrednostnega papirja. 

(5) Letno nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede investicijskih kuponov vzajemnega sklada ali 
drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki nimajo nominalnega zneska, znaša: 

1. če so vrednostni papirji uvrščeni na organizirani trg: 0,26 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno 
najmanj  772,48 EUR, 

2. če vrednostni papirji niso uvrščeni na organizirani trg: 0,19 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno 
najmanj 772,48 EUR. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve omogočanja vpisov glede 

vrednostnih papirjev 

16. člen 

(1) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede določene vrste vrednostnih papirjev se obračunava 
za koledarski mesec v višini ene dvanajstine letnega nadomestila iz 14. oziroma 15. člena te tarife, razen 
nadomestila za storitve omogočanja vpisov glede kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se v 
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celotnem znesku obračuna ob koncu meseca, v katerem so bili ti vrednostni papirji vpisani v centralni 
register. 

(2) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede delnic in investicijskih kuponov vzajemnega sklada 
se prvič obračuna za celoten mesec, v katerem so bili ti vrednostni papirji vpisani v centralni register, in 
zadnjič za celoten mesec, v katerem so bili ti vrednostni papirji izbrisani iz centralnega registra. 

(3) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, 
vključno s tistimi, ki nimajo nominalnega zneska, se prvič obračuna za celoten mesec, v katerem so bili ti 
vrednostni papirji vpisani v centralni register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem je zapadla zadnja 
obveznost iz teh vrednostnih papirjev oziroma za celoten mesec, v katerem so bili ti vrednostni papirji 
izbrisani iz centralnega registra zaradi predčasnega odpoklica. 

(4) Dodatno nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede delnic se obračunava za koledarski mesec. 

(5) Višina osnovnega kapitala in skupna nominalna vrednost oziroma število imetnikov se upoštevajo po 
stanju na prvi dan v mesecu, za katerega se obračunava nadomestilo, oziroma po stanju na dan izdaje.  

(6) Nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede vrednostnih papirjev mora član-izdajatelj plačati v 
15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

 

4.2. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI S POSREDOVANJEM PODATKOV 
 

Nadomestilo za izdajo potrdil pri prinosniških vrednostnih papirjih 

17. člen 

(1) Za izdajo potrdil imetnikom prinosniških vrednostnih papirjev ali upravičencem do izplačil iz 
prinosniških vrednostnih papirjev mora član-izdajatelj plačati: 

1. fiksno nadomestilo za pripravo gesel v višini 282,08 EUR in 

2. spremenljivo nadomestilo v višini 0,34 EUR za vsakega imetnika oziroma upravičenca, ki mu je treba 
izstaviti potrdilo. 

(2) Član-izdajatelj mora plačati fiksno nadomestilo in akontacijo spremenljivega dela nadomestila v 8 
dneh po prejemu poziva KDD za plačilo in pred izstavitvijo potrdil imetnikom oziroma upravičencem do 
izplačil. 

(3) KDD mora po tem, ko pošlje potrdila imetnikom oziroma upravičencem do izplačil, opraviti obračun 
spremenljivega nadomestila glede na dejansko število imetnikov oziroma upravičencev do izplačil. 

(4) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena večji od zneska 
plačane akontacije tega nadomestila, mora član-izdajatelj razliko doplačati v 15 dneh po dnevu, ko mu KDD 
pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena manjši od zneska 
plačane akontacije tega nadomestila, mora KDD članu-izdajatelju razliko izplačati v 15 dneh po izteku roka 
za izdelavo obračuna iz tretjega odstavka tega člena. 

(6) Poleg nadomestil iz prvega odstavka tega člena mora član-izdajatelj plačati tudi dejanske stroške 
poštnin. Za plačilo stroškov poštnin iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo drugi do peti odstavek tega 
člena. 
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Nadomestilo za dnevno posredovanje podatkov o stanju in o spremembah podatkov o 

imetnikih prek zaščitene spletne strani člana-izdajatelja 

18. člen 

(1) Za storitev dnevnega posredovanja podatkov o stanju in o spremembah podatkov o imetnikih prek 
zaščitene spletne strani člana-izdajatelja, mora član-izdajatelj plačevati mesečno nadomestilo, ki se odmeri 
glede na število imetnikov po naslednji lestvici:  

 

število imetnikov  mesečno nadomestilo 

od vključno do vključno 

 1.000 112,92 EUR 

1.001 10.000 188,24 EUR 

in več kot 10.001  270,84 EUR 

 

(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se obračuna ob koncu meseca za pretekli mesec, in sicer 
prvič za celotni mesec, v katerem je KDD podatke pričela posredovati, in zadnjič za celotni mesec, v katerem 
je KDD podatke prenehala posredovati. Član-izdajatelj mora nadomestilo plačati v 15 dneh po dnevu 
izstavitve računa. 

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena obsega nadomestilo za prenos podatkov enkrat dnevno. 
Za vsak nadaljnji prenos podatkov na določeni dan mora član-izdajatelj plačati dodatno nadomestilo v višini 
3,09 EUR. 

 

19. člen 

(črtan) 

 

Nadomestilo za izvedbo programa usposabljanja  

20. člen 

Nadomestilo za izvedbo programa usposabljanja oseb pri članu-izdajatelju za uporabo prejemanja 
podatkov prek zaščitenih spletnih strani člana-izdajatelja znaša 188,30 EUR za osebo. 

 

4.3. NADOMESTILA ZA IZPISE IZ DELNIŠKE KNJIGE, KNJIGE IMETNIKOV DRUGIH IMENSKIH VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV TER KNJIGE UPRAVIČENCEV DO IZPLAČIL IZ VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
 

Nadomestila za izpis podatkov na zahtevo člana-izdajatelja 

21. člen 

(1) Član-izdajatelj mora KDD za izpis podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do izplačil: 

1. iz vseh delnic, katerih izdajatelj je, ali 

2. iz posamezne vrste dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je, 

po stanju na dan, določen v zahtevi za izpis, plačati nadomestilo v naslednji višini, določeni glede na 
način posredovanja izpisa: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki ali prek zaščitene spletne strani člana-izdajatelja: 82,61 
EUR, 
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2. če se izpis posreduje na papirju: 11,25 EUR, povečano za 6,18 EUR za vsako stran izpisa. 

(2) Član-izdajatelj mora KDD za izpis sprememb podatkov o imetnikih v obdobju, določenem v zahtevi 
za izpis, ki se posreduje samo na disketi ali zgoščenki, plačati nadomestilo v višini 82,61 EUR. 

(3) Če je izpis iz prejšnjih odstavkov tega člena in/ali predračun za plačilo nadomestila za takšen izpis 
potrebno poslati v tujino, se višina nadomestila iz prejšnjih odstavkov tega člena poveča za strošek takšnega 
pošiljanja in za bančne stroške obdelave priliva iz tujine. 

 

Nadomestila za izpis podatkov na zahtevo druge osebe 

22. člen 

(1) Oseba, ki ni član-izdajatelj vrednostnih papirjev, na katere se nanaša zahteva, mora KDD za izpis 
podatkov iz delniške knjige oziroma iz knjige imetnikov drugih imenskih vrednostnih papirjev po stanju na 
dan, določen v zahtevi, plačati nadomestilo v naslednji višini, določeni glede na način posredovanja izpisa: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki:188,79 EUR, 

2. če se izpis posreduje na papirju: 7,02 EUR, povečano za 5,94 EUR za vsako stran izpisa. 

(2) Če je izpis iz prejšnjega odstavka tega člena in/ali predračun za plačilo nadomestila za takšen izpis 
potrebno poslati v tujino, se višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena poveča za strošek takšnega 
pošiljanja in za bančne stroške obdelave priliva iz tujine. 

 

Nadomestilo za izpis podatkov o 50 največjih imetnikih 

23. člen 

(1) Ne glede na določbe 21. in 22. člena mora član-izdajatelj ali druga oseba v primeru, če se zahteva za 
izpis podatkov iz delniške knjige oziroma iz knjige imetnikov drugih imenskih vrednostnih papirjev nanaša 
samo na 50 največjih imetnikov po stanju na dan, določen v zahtevi za izpis, plačati nadomestilo v višini 
53,94 EUR. 

(2) Če je izpis iz prejšnjega odstavka tega člena in/ali predračun za plačilo nadomestila za takšen izpis 
potrebno poslati v tujino, se višina nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena poveča za strošek takšnega 
pošiljanja in za bančne stroške obdelave priliva iz tujine. 

 

Plačilo nadomestil za izpise  

24. člen 

Vlagatelj zahteve za izpis mora plačati nadomestilo za izpis iz 21., 22. ali 23. člena na podlagi predračuna, 
ki ga izstavi KDD. 



TARIFA KDD 

 

19 / 37 

5. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI Z VODENJEM RAČUNOV  
 

5.1. NADOMESTILA ZA ODPIRANJE, VODENJE IN ZAPIRANJE RAČUNOV, KI JIH VODIJO ČLANI 
 

Vrste računov, v zvezi s katerimi se plačujejo nadomestila 

25. člen 

Član mora KDD plačevati nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje naslednjih vrst računov 
vrednostnih papirjev: 

− račun stranke, 

− hišni račun, 

− račun za gospodarjenje, 

− fiduciarni račun, 

− skupni račun, 

− skrbniški račun in 

− skupni skrbniški račun. 

 

Višina nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov 

26. člen 

(1) Nadomestilo za odpiranje in zapiranje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 1,07 EUR. 

(2) Nadomestilo za vodenje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 3,23 EUR mesečno. Če je 
imetnik računa fizična oseba, znaša nadomestilo za vodenje posameznega računa iz 25. člena te tarife 0,32 
EUR mesečno. Če posamezen član vodi kakšen račun, katerega imetnik je pravna oseba, znaša skupno 
nadomestilo za vodenje vseh računov iz 25. člena te tarife, katerih imetniki so pravne osebe, najmanj 20,33 
EUR mesečno, ne glede na število računov, ki jih ta član vodi. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka se nadomestilo za odpiranje računa fizične osebe ne zaračunava 
do 31.12.2016, nadomestilo za odpiranje računa pravne osebe pa se ne zaračunava do 30.09.2016. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za odpiranje, vodenje in zapiranje računov 

27. člen 

(1) Nadomestila za vodenje računov se obračunavajo za koledarski mesec. Nadomestilo se prvič 
obračuna za celotni koledarski mesec, v katerem je bil račun odprt, in zadnjič za celotni koledarski mesec, v 
katerem je bil račun zaprt.  

(2) KDD račun za odpiranje, vodenje in zapiranje računov v posameznem mesecu izstavi na zadnji dan 
v tem mesecu. 

(3) Nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov v posameznem mesecu mora član plačati v 
15 dneh po dnevu izstavitve računa. 
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5.2. NADOMESTILA ZA IZPISE GLEDE RAČUNOV  
 

Višine nadomestil za izpise glede računov  

28. člen 

(1) Nadomestilo za izpis stanja na računih vrednostnih papirjev posameznega imetnika na posamezni 
dan, naveden v zahtevi za izpis, znaša 13,48 EUR. Če je imetnik fizična oseba, znaša nadomestilo 4,04 EUR. 

(2) Nadomestilo za izpis potrdila o imetništvu za namene uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih 
pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO) za posameznega imetnika in na posamezni dan, 
naveden v zahtevi za izpis, znaša 33,44 EUR. 

(3) Nadomestilo za izpis potrdila o vsebini posamezne pravice tretjega ali pravnega dejstva na posamezni 
dan, naveden v zahtevi za izpis, znaša 4,04 EUR. 

(4) Nadomestilo za izpis stanja vseh zastavnih pravic, vpisanih v centralni register v dobro posameznega 
zastavnega upnika na posamezni dan, naveden v zahtevi za izpis, glede na način posredovanja izpisa znaša: 

1. če se izpis posreduje na disketi ali zgoščenki: 91,71 EUR, 

2. če se izpis posreduje na papirju: 12,95 EUR, povečano za 7,02 EUR za vsako stran izpisa. 

(5) Nadomestilo za izpis spremembe stanj na računih vrednostnih papirjev posameznega imetnika, za 
obdobje, navedeno v zahtevi za izpis, znaša 13,48 EUR, povečano za 2,97 EUR za vsako stran izpisa. Če je 
imetnik fizična oseba, znaša nadomestilo 4,04 EUR, povečano za 2,97 EUR za vsako stran izpisa. 

(6) Če je izpis iz prejšnjih odstavkov tega člena in/ali predračun za plačilo nadomestila za takšen izpis 
potrebno poslati v tujino, se višina nadomestila iz prejšnjih odstavkov tega člena poveča za strošek takšnega 
pošiljanja in za bančne stroške obdelave priliva iz tujine. 

 

Plačilo nadomestil za izpise  

29. člen 

(1) Vlagatelj zahteve za izpis mora plačati nadomestilo za izpis na podlagi predračuna, ki ga izstavi KDD. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za obračun in plačilo nadomestil za izpise iz prvega do tretjega 
odstavka 28. člena te tarife, katerih izstavitev zahteva član za račune, ki jih vodi, smiselno uporablja 27. člen 
te tarife. 
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6. NADOMESTILO ZA VZDRŽEVANJE STANJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV  
 

Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev 

29.a člen 

(1) Za vrednostne papirje, ki so vpisani v dobro posameznega računa iz 25. člena te tarife, ter za 
vrednostne papirje, ki so vpisani v dobro računa za prevzem, mora član, ki vodi ta račun, plačevati KDD 
nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev.  

(2) Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev na posameznem računu iz prvega odstavka 
tega člena znaša: 

1. 0,01452 % letno oziroma 0,00121 % mesečno od povprečne vrednosti delnic in investicijskih 
kuponov, 

2. 0,01020 % letno oziroma 0,00085 % mesečno od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih 
papirjev.  

 

Način izračuna vrednosti vrednostnih papirjev 

29.b člen 

(1) Vrednost vrednostnih papirjev, ki je osnova za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih 
papirjev, se računa za vsak dan posebej (dnevna vrednost). Šteje se, 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. 

(2) Kot dnevna vrednost delnic in investicijskih kuponov se upošteva zadnji objavljeni borzni tečaj, razen 
če tak tečaj ne obstaja ali če delnice oziroma investicijski kuponi na organiziranem trgu ne kotirajo (več).  

(3) Dnevna vrednost delnic, ki ne kotirajo (več) na organiziranem trgu ali ki kotirajo na organiziranem 
trgu, pa zanje tečaj ne obstaja, se izračuna tako, da se vrednost kapitala delniške družbe deli s številom delnic 
te delniške družbe, izdanih v centralnem registru. Za vrednost kapitala delniške družbe se vzame: 

1. znesek knjigovodske vrednosti kapitala iz javno objavljene bilance stanje delniške družbe pri 
AJPES na zadnji dan predpreteklega leta (oziroma starejši podatek o knjigovodski vrednosti 
kapitala, če za zadnji dan predpreteklega leta ta ni na voljo),  

2. ne glede na 1. točko se od prvega dne v naslednjem mesecu po tem, ko KDD prejme sporočilo 
zainteresirane osebe, vzame znesek knjigovodske vrednosti kapitala, ki ga KDD sporoči taka 
zainteresirana oseba na podlagi sprejetega letnega poročila ali bilance stanja, sestavljene za 
potrebe izvedbe materialnega statusnega preoblikovanja ali zaradi začetka postopka likvidacije 
ali stečaja, če je tak podatek bolj ažuren od podatka po 1. točki tega odstavka, 

3. ne glede na 1. in 2. točko dnevna vrednost delnice za potrebe izračuna nadomestila za 
vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev ne more biti manjša od 1,00 EUR.  

(4) Kot dnevna vrednost investicijskih kuponov, ki ne kotirajo (več) na organiziranem trgu ali ki kotirajo 
na organiziranem trgu, pa zanje tečaj ne obstaja, se upošteva vrednost enote premoženja na zadnji delovni 
dan v preteklem mesecu. 

(5) Dnevna vrednost dolžniških vrednostnih papirjev se izračuna z uporabo njihove nominalne 
vrednosti. Ne glede na to se pri izračunu dnevne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev, pri katerih se z 
anuiteto zmanjšuje tudi glavnica, upoštevajo v amortizacijskem načrtu predvidena odplačila glavnice, tudi 
če izdajatelj KDD ni dal ustrezne zahteve za spremembo podatka o nominalni vrednosti.  
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Način obračuna in plačila nadomestila 

29.c člen 

(1) Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec kot 
zmnožek povprečne vrednosti vrednostnih papirjev za ta mesec ter ustreznega odmernega odstotka iz 29.a 
člena. Mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev se izračuna kot seštevek dnevnih vrednosti 
vrednostnih papirjev, ki so na posamezen dan vpisani v dobro posameznega računa, deljen s številom dni v 
mesecu.  

(2) Ne glede na prvi odstavek nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev ne more biti manjše 
od 0,32 EUR mesečno za posamezen račun.  

(3) KDD račun za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev izstavi na zadnji dan v mesecu. 
Uprava KDD lahko odloči, da se račun za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev izstavi na 
zadnji dan posameznega trimesečja (31.03., 30.06., 30.09. in 31.12.) za to trimesečje.  

(4) Nadomestilo za storitve vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev mora član plačati v 15 dneh po dnevu 
izstavitve računa.  

 

Posebna pravila za račune fizičnih oseb 

29.d člen 

(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za račune iz 25. člena te tarife ter za račune za 
prevzem, katerih imetniki so fizične osebe. 

(2) Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, katerih mesečna povprečna 
vrednost (prvi odstavek 29.c člena) presega 3.300,00 EUR, znaša 0,64 EUR, povečano za:  

1. 0,00121 % mesečno od povprečne vrednosti delnic in investicijskih kuponov,  

2. 0,00085 % mesečno od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev.  

To nadomestilo vključuje nadomestilo za vodenje računa, ki se ne zaračuna še posebej po drugem 
odstavku 26. člena.  

(3) Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, katerih mesečna povprečna 
vrednost (prvi odstavek 29.c člena) ne presega 3.300,00 EUR, znaša 0,02083 % od povprečne vrednosti 
vrednostnih papirjev na takem računu. To nadomestilo vključuje nadomestilo za vodenje računa, ki se ne 
zaračuna še posebej po drugem odstavku 26. člena. 
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7. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI Z VPISI, KI NE SPREMINJAJO ŠTEVILA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
 

Uporaba določb 7. poglavja 

30. člen 

Določbe 7. poglavja se uporabljajo glede vseh vpisov, ki ne spreminjajo števila vrednostnih papirjev, 
razen če glede določene vrste vpisov ta tarifa vsebuje posebne določbe. 

 

Višina nadomestila za uparjenje inštrukcije in recikliranje dvostranskega naloga 

30.a člen 

(1) Nadomestilo za uspešno uparjeno inštrukcijo znaša 0,10 EUR. 

(2) Nadomestilo za recikliranje dvostranskega naloga znaša 1,01 EUR za vsak dan recikliranja od 
predvidenega dne izvedbe prenosa. Nadomestilo se ne obračuna za dneve, ko informacijski sistem 
centralnega registra ne deluje. 

 

Višina nadomestila za preklice inštrukcij in dvostranskih nalogov 

30.b člen 

(1) Nadomestilo za preklic ali izbris inštrukcije, preden je ta uparjena, znaša 3,86 EUR. 

(2) Nadomestilo za preklic ali izbris dvostranskega naloga znaša 10,13 EUR. Ne glede na prejšnji stavek 
znaša nadomestilo za sporazumni preklic dvostranskega naloga 3,86 EUR, če se tak preklic v skladu z 
navodili opravi brez pisne izjave. 

 

Višina nadomestil za vpise glede vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem 

trgu 

30.c člen 

(1) Nadomestilo za sledeče vpise glede vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu: 

1. prenos vrednostnih papirjev v breme računa enega imetnika in v dobro računa drugega imetnika, 

2. vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na vrednostnih papirjih, za vsak račun, pri katerem so vpisani 
zadevni vrednostni papirji, 

znaša seštevek 0,030 % vrednosti vsake vrste vrednostnih papirjev, vendar najmanj 3,95 EUR in največ 
24,27 EUR, razen v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, kjer to nadomestilo znaša 
seštevek 0,010 % vrednosti vsake vrste vrednostnih papirjev, vendar najmanj 3,95 EUR in največ 24,27 
EUR. 

(2) Vrednost vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena se izračuna: 

− če je bil na dan vpisa objavljen uradni borzni tečaj: z uporabo tega tečaja, 

− v drugih primerih: z uporabo zadnjega objavljenega uradnega tečaja pred dnevom vpisa. 

(3) Če z vrednostnim papirjem, ki je predmet vpisa iz prvega odstavka tega člena, do dneva vpisa še ni 
bil sklenjen noben borzni posel, se nadomestilo za vpis odmeri po 31. členu te tarife. 

(4) Nadomestilo za sledeče prenose vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu: 

− v breme računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi isti ali drug član, ali 

− v breme računa imetnika, ki ga vodi član, in v dobro registrskega računa istega imetnika 

se odmeri po 31. členu te tarife. 
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Višina nadomestil za vpise glede vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu 

31. člen 

Nadomestilo za sledeče vpise glede vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu: 

1. prenos vrednostnih papirjev: 

− v breme računa enega imetnika in v dobro računa drugega imetnika ali 

− v breme računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi isti ali drug član, ali 

− v breme računa imetnika, ki ga vodi član, in v dobro registrskega računa istega imetnika, 

2. vpis, izbris ali izvršitev pravice tretjega na vrednostnih papirjih, za vsak račun, pri katerem so vpisani 
zadevni vrednostni papirji, 

se v odvisnosti od števila vsake vrste vrednostnih papirjev, ki so predmet vpisa, odmeri po naslednji 
lestvici: 

 

število vrednostnih papirjev višina nadomestila 

od vključno do vključno 

 499 3,95 EUR 

500 4.999 7,93 EUR 

5.000 9.999 15,81 EUR 

in več kot 10.000  39,50 EUR 

 

Drugačna višina nadomestila v primeru prenosa vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine 

zanje 

31.a člen 

Kadar gre za prenos vrednostnih papirjev proti plačilu kupnine zanje, nadomestilo za vpis ne glede na 
določbe 30.c in 31. člena te tarife znaša 0,035 % zneska kupnine, vendar najmanj 3,95 EUR in največ 24,27 
EUR, razen v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, kjer to nadomestilo znaša 0,017 % 
zneska kupnine, vendar najmanj 3,95 EUR in največ 24,27 EUR. 

 

Višina nadomestil za vpise v nekaterih posebnih primerih 

32. člen 

(1) Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev v breme registrskega računa imetnika in v dobro računa 
istega imetnika, ki ga vodi član, znaša 0,47 EUR. 

(2) Nadomestilo za spremembo podatkov o zastavi znaša 5,00 EUR. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka se nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev v breme 
registrskega računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi član, ne zaračunava do 31.12.2016, 
če je imetnik fizična oseba, oziroma do 30.09.2016, če je imetnik pravna oseba. 
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Član, ki je zavezanec za plačilo nadomestil  

33. člen 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za uspešno uparjeno inštrukcijo ter za preklic ali izbris inštrukcije, 
preden je ta uparjena, je član, ki je posredoval inštrukcijo. Ne glede na to član, ki je posredoval inštrukcijo, 
ni zavezan za plačilo nadomestila za uspešno uparjeno inštrukcijo v primeru, da v skladu z določili tega člena 
ni oziroma ne bi bil zavezan niti za plačilo nadomestila za vpis na podlagi dvostranskega naloga, nastalega z 
uparjenjem inštrukcije.   

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za recikliranje dvostranskega naloga ter za preklic ali izbris 
dvostranskega naloga je član, ki je posredoval inštrukcijo, z uparjenjem katere je nastal zadevni dvostranski 
nalog, in sicer vsak tak član v višini, določeni v 30.a oziroma 30.b členu te tarife. Ne glede na to član, ki je 
posredoval inštrukcijo, ni zavezan za plačilo nadomestila za recikliranje dvostranskega naloga ter za preklic 
ali izbris dvostranskega naloga v primeru, da v skladu z določili tega člena ni oziroma ne bi bil zavezan niti 
za plačilo nadomestila za vpis na podlagi dvostranskega naloga. 

(3) Zavezanca za plačilo nadomestila za prenos vrednostnih papirjev v breme računa enega imetnika in 
v dobro računa drugega imetnika sta: 

− član, ki vodi račun, v breme katerega je bil opravljen prenos, in 

− član, ki vodi račun, v dobro katerega je bil opravljen prenos, 

in sicer vsak v višini, določeni v 30.c, 31. oziroma 31.a členu te tarife. 

(4) Zavezanec za plačilo nadomestila za prenos vrednostnih papirjev v breme računa imetnika in v dobro 
računa istega imetnika je član, ki vodi račun, v breme katerega je bil opravljen prenos. 

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena je zavezanec za plačilo nadomestila za prenos vrednostnih 
papirjev v breme registrskega računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi član, ta slednji. 

(6) Zavezanec za plačilo nadomestila za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na vrednostnih papirjih 
ter za spremembo podatkov o zastavi je član, ki je vnesel zadevno inštrukcijo. 

(7) Član iz prejšnjih odstavkov tega člena je zavezanec za plačilo nadomestila tudi, če inštrukcijo namesto 
njega zaradi tehničnih težav ali drugih vzrokov v informacijski sistem vnese neposredno KDD. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil iz 30. do 32. člena 

34. člen 

(1) KDD račun glede nadomestil iz 30. do 32. člena te tarife, za katere je obveznost plačila nastala v 
določenem obdobju, izstavi na zadnji dan tega obdobja. Obdobje ne sme biti krajše od enega tedna in ne 
daljše od enega meseca. 

(2) Nadomestila iz 30. do 32. člena te tarife mora član plačati v 8 dneh po dnevu izstavitve računa. 

 

Višina nadomestila za vpis imetnikovega preklica pooblastila za vnos nalogov 

35. člen 

Višina nadomestila za vpis imetnikovega preklica pooblastila za vnos nalogov znaša 24,73 EUR.  

 

Višina nadomestila za prenos vrednostnih papirjev zaradi univerzalnega pravnega nasledstva 

36. člen 

(1) Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju znaša 
9,91 EUR na dediča, v dobro računa katerega se prenesejo vrednostni papirji. 
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(2) Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva pravne 
osebe se odmeri po 31. členu te tarife. 

 

Plačilo nadomestil iz 35. in 36. člena 

37. člen 

(1) Vlagatelj zahteve mora plačati nadomestilo iz 35. oziroma 36. člena te tarife na podlagi predračuna, 
ki ga izstavi KDD. 

(2) KDD ni dolžna opraviti vpisa, ki je predmet naloga, dokler vlagatelj naloga ne izpolni pogojev, 
potrebnih za izvedbo želenega vpisa v centralnem registru. 

 

Višina nadomestila za storitve pri prenosu delnic zaradi izključitve manjšinskih delničarjev 

37.a člen 

(1) Nadomestilo za storitve pri prenosu delnic zaradi izključitve manjšinskih delničarjev iz delniške 
družbe je sestavljeno iz fiksnega in spremenljivega nadomestila.  

(2) Fiksno nadomestilo znaša 488,09 EUR. Spremenljivo nadomestilo znaša 5,69 EUR na imetnika 
delnic, v breme računa katerega se opravi prenos. Če KDD opravlja tudi izplačila denarnih odpravnin 
manjšinskim delničarjem, spremenljivo nadomestilo znaša9,12 EUR na delničarja. 

(3) Za plačilo nadomestila sta solidarno zavezana glavni delničar in delniška družba, čigar delnice so 
predmet prenosa. 

(4) Glavni delničar mora nadomestilo plačati v 8 dneh po prejemu poziva KDD. Če glavni delničar 
nadomestila v tem roku ne plača, KDD poziv posreduje tudi delniški družbi, čigar delnice so predmet 
prenosa. 

 

Višina nadomestila za storitve pri prenosu delnic zaradi vključitve delniške družbe v drugo 

delniško družbo 

37.b člen 

(1) Nadomestilo za storitve pri prenosu delnic zaradi vključitve delniške družbe v drugo delniško družbo 
(glavno družbo) je sestavljeno iz fiksnega in spremenljivega nadomestila.  

(2) Fiksno nadomestilo znaša 910,04 EUR. Spremenljivo nadomestilo znaša 0,61 EUR na imetnika 
delnic, v breme računa katerega se opravi prenos. Če KDD opravlja tudi izplačila denarnih plačil 
izstopajočim delničarjem, spremenljivo nadomestilo znaša 9,12 EUR na delničarja. 

(3) Za plačilo nadomestila sta solidarno zavezani glavna in vključena družba. 

(4) Glavna družba mora nadomestilo plačati v 8 dneh po prejemu poziva KDD. Če glavna družba 
nadomestila v tem roku ne plača, KDD poziv posreduje tudi vključeni družbi, čigar delnice so predmet 
prenosa. 

 

Višina nadomestila za obdelavo sklepa o izvršbi 

37.c člen 

(1) Nadomestilo za obdelavo sklepa o izvršbi ali za obdelavo drugega pravnega akta državnega organa 
oziroma nosilca javnih pooblastil znaša: 

− 26,34 EUR, če na njegovi podlagi pride do vpisa v centralnem registru, 

− 22,79 EUR, če na njegovi podlagi ne pride do vpisa v centralnem registru. 
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(2) Določilo prvega odstavka tega člena se ne nanaša na zaračunavanje poizvedb upnika o dolžnikovem 
premoženju pred vložitvijo predloga za izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje ali na zaračunavanje 
poizvedb sodišč v kateri koli fazi postopka.  

 

37.d člen 

(črtan) 

 

Plačilo nadomestil iz 37.c člena 

37.e člen 

(1) Zavezanec za plačilo nadomestil iz 37.c člena je upnik oziroma druga oseba, na predlog katere teče 
postopek, v katerem je bil sklep o izvršbi oziroma drug pravni akt izdan. Če upnika oziroma drugega 
predlagatelja postopka ni ali če je upnik oziroma drug predlagatelj postopka po zakonu opravičen takšnega 
plačila, se nadomestilo ne obračuna. 

(2) Nadomestilo za storitve iz 37.c  člena mora zavezanec plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa. 

(3) KDD lahko upnikom oziroma drugim predlagateljem, ki so iniciatorji večjega števila sklepov oziroma 
drugih pravnih aktov, račun za storitve iz 37.c člena izstavi na zadnji dan obdobja za vse obdelave oziroma 
vpise, opravljene v tem obdobju. Tako obdobje ne sme biti krajše od enega tedna in ne daljše od enega 
meseca.  
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8. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI Z ENOLIČNIMI IDENTIFIKACIJAMI 
 

Višina nadomestila za storitve v zvezi z enoličnimi identifikacijami 

38. člen 

(1) Nadomestilo za dodelitev KID znaša 7,60 EUR. 

(2) Nadomestilo za dodelitev ISIN znaša 78,07 EUR. 

(3) Nadomestilo za dodelitev LEI znaša 78,07 EUR, nadomestilo za vzdrževanje LEI pa znaša 41,13 
EUR letno. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil v zvezi z enoličnimi identifikacijami 

39. člen 

(1) Nadomestilo za dodelitev KID plača vlagatelj zahteve na podlagi predračuna. Za obračun in plačilo 
nadomestil za dodelitev KID, ki jih v imenu subjektov vloži registrski ali poravnalni član, se smiselno 
uporablja 27. člen te tarife. 

(2) Nadomestilo za dodelitev ISIN se plača samo v primeru, da finančni instrument, v zvezi s katerim se 
zahteva dodelitev ISIN, ni predmet izdaje v centralnem registru. Nadomestilo za dodelitev ISIN plača 
vlagatelj zahteve na podlagi predračuna. 

(3) Nadomestilo za dodelitev LEI vključuje nadomestilo za prvo leto vzdrževanja LEI. Nadomestilo za 
dodelitev LEI in nadomestilo za vzdrževanje LEI plača vlagatelj zahteve za dodelitev LEI oziroma imetnik 
LEI pred dodelitvijo LEI oziroma pred potekom veljavnosti LEI na podlagi predračuna. 
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9. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI S PORAVNAVO BORZNIH POSLOV 
 

Višina nadomestila za storitve v zvezi s poravnavo borznih poslov 

40. člen 

(1) Nadomestilo za storitve v zvezi s poravnavo borznih poslov je za vsak posamezni borzni posel 
sestavljeno iz nadomestila za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestila za poravnavo kupnine. 
Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestilo za poravnavo kupnine se odmerita v 
odstotkih od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla. 

(2) Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev znaša 0,030 % kupnine, ki je predmet posameznega 
borznega posla, vendar najmanj 0,31 EUR in največ 20,59 EUR. 

(3) Nadomestilo za poravnavo kupnine znaša 0,005% kupnine, ki je predmet posameznega borznega 
posla, vendar najmanj 0,16 EUR in največ 3,68 EUR. 

(4) Če so predmet posameznega borznega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, znaša delež iz 
drugega odstavka tega člena 0,010 %, delež iz tretjega odstavka tega člena pa 0,005 %, medtem ko sta najnižji 
in najvišji znesek nadomestila, ki se odmeri za posamezni borzni posel, enaka. 

(5) Nadomestilo za izbris po pravilih borze razveljavljenega borznega posla znaša 3,95 EUR. 

 

Član, ki je zavezanec za plačilo nadomestila 

41. člen 

Zavezanca za plačilo nadomestila za storitve v zvezi s poravnavo posameznega borznega posla sta 
poravnalni član kupec in poravnalni član prodajalec, in sicer vsak v višini, določeni v 40. členu te tarife. 

 

Obračunavanje in roki za plačilo nadomestila 

42. člen 

(1) KDD račun za storitve v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki so bili sklenjeni v določenem obdobju, 
izstavi na zadnji dan tega obdobja. Obdobje ne sme biti krajše od enega tedna in ne daljše od enega meseca. 

(2) Nadomestila za storitve v zvezi s poravnavo borznih poslov mora poravnalni član plačati v 8 dneh 
po dnevu izstavitve računa. 
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10. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI S PREVZEMOM 
 

Fiksno nadomestilo za storitve v zvezi s prevzemom 

43. člen 

(1) Prevzemnik mora KDD za storitve v zvezi s prevzemom plačati fiksno nadomestilo v višini 900,34 
EUR. 

(2) Fiksno nadomestilo mora prevzemnik plačati tudi, če KDD iz katerega koli razloga na strani 
prevzemnika z njim ne sklene pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom ali če prevzemnikova prevzemna 
ponudba po ZPre-1 ni uspešna. 

(3) Fiksno nadomestilo mora prevzemnik plačati v dveh delovnih dneh po prejemu poziva KDD. 

 

Spremenljivo nadomestilo za storitve v zvezi s prevzemom 

44. člen 

(1) Prevzemnik mora KDD za storitve v zvezi s prevzemom plačati tudi spremenljivo nadomestilo, ki se 
odmeri za vsakega akceptanta v naslednji višini glede na vrsto prevzemne ponudbe: 

− pri denarni ponudbi: 13,50 EUR 

− pri drugi vrsti ponudbe: 15,76 EUR. 

(2) Prevzemnik mora plačati akontacijo spremenljivega nadomestila, ki se izračuna glede na polovico 
števila imetnikov vrednostnih papirjev ciljne družbe po stanju ob pozivu za plačilo, v roku za plačilo fiksnega 
nadomestila.  

(3) KDD mora po tem, ko v centralnem registru opravi vpise v zvezi z uspešno prevzemno ponudbo, 
opraviti obračun spremenljivega nadomestila glede na dejansko število akceptantov. 

(4) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena večji od zneska 
plačane akontacije tega nadomestila, mora prevzemnik razliko doplačati v 15 dneh po dnevu, ko mu KDD 
pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je znesek spremenljivega nadomestila po obračunu iz tretjega odstavka tega člena manjši od zneska 
plačane akontacije tega nadomestila, mora KDD prevzemniku razliko izplačati v 15 dneh po izteku roka za 
izdelavo obračuna iz tretjega odstavka tega člena.  

(6) Če KDD iz katerega koli razloga na strani prevzemnika z njim ne sklene pogodbe o storitvah v zvezi 
s prevzemom ali če prevzemnikova prevzemna ponudba po ZPre-1 ni uspešna, mora ponudniku vrniti 
plačano akontacijo spremenljivega nadomestila. 
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11. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI Z ZBIRNO HRAMBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, IZDANIH KOT 

PISNE LISTINE 
 

45. člen 

(črtan) 

 

46. člen 

(črtan) 

 

47. člen 

(črtan) 
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12. NADOMESTILA ZA STORITVE V ZVEZI S SOČASNO IZPOLNITVIJO ZUNAJBORZNIH POSLOV 
 

48. člen 

(črtan) 

 

49. člen 

(črtan) 

 

50. člen 

(črtan) 
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13. NADOMESTILA ZA DRUGE STORITVE KDD 
 

Nadomestilo za zagotavljanje podatkov o vrednosti obveznic 

51. člen 

(1) Nadomestilo za zagotavljanje podatkov o višini natečenih obresti in glavnice na posamezen dan za 
vse obveznice, ki so uvrščene na organizirani trg, znaša 277,47 EUR mesečno. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se uporabniku posredujejo prek spletnih storitev, zaradi česar mora 
uporabnik zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, določene v Tehničnih navodilih. 

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se obračunava za koledarski mesec. Prvo mesečno 
nadomestilo se obračuna za celoten koledarski mesec, v katerem je član začel uporabljati storitev, in zadnjič 
za celoten koledarski mesec, v katerem je prenehal uporabljati to storitev. 

(4) KDD račun za storitve zagotavljanja podatkov o vrednosti obveznic izstavi na zadnji dan v mesecu, 
za katerega se obračunava nadomestilo. Uporabnik mora nadomestilo plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve 
računa. 

 

Nadomestilo za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z naročnikom 

52. člen 

(1) Nadomestilo za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z naročnikom se odmeri 
po dejansko porabljenih urah in glede na vrsto del, ki so predmet storitve, po naslednjih urnih postavkah: 

− za operativna dela: 36,92 EUR na uro, 

− za strokovna dela:  73,24 EUR na uro. 

(2) Nadomestilo za fotokopiranje znaša 0,43 EUR za stran. 

(3) Nadomestilo za pošiljanje opominov ali obvestil znaša 4,07 EUR. Če je opomin treba poslati kot 
vrednostno pismo ali s hitro pošto, se nadomestilo iz prejšnjega stavka poveča za stroške takšnega načina 
pošiljanja. 

 

Obračunavanje in roki za izdelavo posebnih izpisov in za druge storitve po dogovoru z 

naročnikom 

53. člen 

(1) Naročnik mora pred začetkom opravljanja storitev iz 52. člena te tarife KDD plačati akontacijo 
nadomestila.  

(2) KDD mora po tem, ko storitve opravi, izdelati obračun glede na dejansko porabljene ure. Če je tako 
izračunani znesek večji od plačane akontacije, mora naročnik razliko doplačati v 15 dneh po dnevu, ko mu 
KDD pošlje obračun. Če je tako izračunani znesek manjši od plačane akontacije, mora KDD naročniku 
razliko izplačati v 15 dneh po izdelavi obračuna. 
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14. SPREMEMBE TARIFE 
 

Pristojnost za spremembo tarife 

54. člen 

(1) Spremembe tarife sprejmeta uprava in nadzorni svet KDD na predlog uprave. 

(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka pričnejo veljati petnajsti dan po njihovi objavi na spletnih straneh 
KDD. 

(3) KDD mora po objavi oziroma spremembi tarife agenciji nemudoma posredovati vsakokratno 
spremembo višine nadomestil, skupaj z obrazložitvijo razlogov za spremembe.  

(4) Ko KDD določa tarifo v zvezi z nadomestili iz 2. točke prvega odstavka 430. člena ZTFI za delnice 
družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, mora 
pred objavo oziroma spremembo tarife pridobiti soglasje ministra, pristojnega za gospodarstvo.  

(5) Znižanje nadomestil ne šteje za spremembo tarife v smislu tega člena. Enako velja za vsa zvišanja 
nadomestil, ki sledijo znižanju, če vsa zvišanja skupno ne presežejo vseh predhodnih znižanj. 

 

Drugačna višina nadomestila 

55. člen 

(1) Uprava KDD lahko ob koncu vsakega trimesečja uskladi višine nadomestil za storitve, določenih s 
to tarifo, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od uveljavitve te tarife oziroma v obdobju od zadnje 
uskladitve. Uskladitev po tem odstavku ne šteje za spremembo tarife. 

(2) Nadomestila za storitve, ki s to tarifo niso predvidene, v posameznem primeru določi uprava KDD, 
ki pri tem upošteva višino nadomestil za primerljive storitve po tej tarifi. 

(3) Uprava KDD lahko v posameznih primerih iz utemeljenih razlogov, zlasti zaradi velikega obsega 
storitev, ki naj bi bile opravljene na isti pravni podlagi in za istega naročnika, na podlagi pisne vloge tega 
naročnika določi drugačno višino nadomestil za te storitve, kot je določena s to tarifo. Takšna določitev ima 
učinek samo v posameznem primeru in ne šteje za spremembo tarife. Splošna merila za določitev drugačne 
višine nadomestila določi uprava KDD. 
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15. KONČNA DOLOČBA 
 

Končna določba 

56. člen 

(1) Ta tarifa začne veljati 6. 6. 2005. 

(2) Z uveljavitvijo te tarife nehajo veljati: 

− Cenik osnovnih storitev KDD z dne 3. 1. 2005, 

− Cenik dodatnih storitev KDD z dne 3. 1. 2005 in 

− Navodila za obračunavanje provizij KDD z dne 3. 1. 2005. 

 

--- 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Tarife KDD, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 

KDD dne 04.10.2012, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»2. Spremembe in dopolnitve, ki so predmet tega sklepa, pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na 
spletnih straneh KDD, uporabljati pa se pričnejo z dnem, ki ga določi uprava KDD.« 

 

Objava na spletnih straneh je bila 04.10.2012, spremembe in dopolnitve so tako začele 

veljati 19.10.2012, dne 25.10.2012 pa je uprava KDD sprejela sklep, ki je vseboval tudi naslednjo 

določbo: 

 

»6. Spremembe in dopolnitve Tarife klirinškodepotne družbe, ki sta jih uprava in nadzorni svet KDD 
sprejela 04.10.2012, se začnejo uporabljati z dnem 12.11.2012, razen členov 37.c, 37.d in 37.e, ki se začnejo 
uporabljati z dnem 01.01.2013.« 

 

--- 

 

Sklep o valorizaciji nadomestil na dan 30.11.2012, ki ga je sprejela uprava KDD dne 

14.12.2012, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»5. Ta sklep začne veljati 01.01.2013.« 

 

--- 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Tarife KDD, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 

KDD dne 06.06.2013, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»2. Spremembe in dopolnitve, ki so predmet tega sklepa, pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na 
spletnih straneh KDD, uporabljati pa se pričnejo s 01.07.2013.« 
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Objava na spletnih straneh je bila 06.06.2013, spremembe in dopolnitve so tako začele 

veljati 21.06.2013. 

 

--- 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Tarife KDD, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 

KDD dne 03.10.2013, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»2. Spremembe in dopolnitve, ki so predmet tega sklepa, pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na 
spletnih straneh KDD, uporabljati pa se pričnejo s 01.11.2013.« 

 

Objava na spletnih straneh je bila 04.10.2013, spremembe in dopolnitve so tako začele 

veljati 19.10.2013. 

 

--- 

 

Sklep o valorizaciji nadomestil na dan 30.11.2013, ki ga je sprejela uprava KDD dne 

13.12.2013, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»5. Ta sklep začne veljati 01.01.2014.« 

 

--- 

 

Sklep o dopolnitvi Tarife KDD, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet KDD dne 05.09.2014, 

je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»2. Dopolnitev, ki je predmet tega sklepa, prične veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD.« 

 

Objava na spletnih straneh je bila 08.09.2014, dopolnitev je tako začela veljati 23.09.2014. 

 

--- 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Tarife KDD, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 

KDD dne 21.10.2015, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

»4. Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 23.10.2015, uporabljajo pa se od 01.10.2015 dalje, razen 
dopolnitev 32. člena, ki se uporabljajo od 23.10.2015 dalje.« 

 

--- 
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Tarife KDD, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 

KDD dne 14.12.2015, je vseboval tudi naslednjo določbo: 

 

»8. Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati in se uporabljati 01.01.2016, razen tretjega odstavka 
spremenjenega 38. člena in tretjega odstavka spremenjenega 39. člena, ki se uporabljajo od dne, ko KDD 
pridobi položaj pre-LOU.« 


