
 

 

RAZPREDELNICA NADOMESTIL* 
 

 

I. Pristop k splošnim pogojem: 

 

BREZPLAČNO (za pristop z registrskega računa) 

 

 

II. Letno nadomestilo za udeležbo v shemi: 

 

a) osnovno (za vrednost portfelja* do 10.000 EUR): 

 

- 9,00 EUR 

 

b) dodatno (za vrednost portfelja* nad 10.000 EUR): 

 

- 1 EUR za vsakih dodatnih začetih 1.000 EUR vrednosti portfelja nad 10.000 EUR  

 

 

III. Nadomestilo za uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev po šestem odstavku 7. člena 

splošnih pogojev: 

 

Udeležbe na skupščinah, glasovanja, napovedovanja in vodenja sporov za zaščito imetnikovih pravic 

ter uresničevanje drugih upravljavskih pravic iz vrednostnih papirjev, so - v primeru, če jih VZMD 

izvaja po svoji presoji dobrega gospodarstvenika - BREZPLAČNE. 

 

Če je za vodenje sodnih ali drugih postopkov glede izvrševanja pravic iz vrednostnih papirjev 

potrebno plačilo taks, stroškov zastopanja ali drugih stroškov, bremenijo ti stroški imetnika le v 

primeru, če se je s sprožitvijo sodnih ali drugih postopkov izrecno strinjal oziroma jih odobril. 

 

BREZPLAČNO je tudi uresničevanje glasovalnih pravic v skladu z navodilom imetnika, če se VZMD 

skupščine udeležuje tudi sicer in če imetnik svoje navodilo VZMD pravočasno sporoči (vsaj 8 delovnih 

dni pred skupščino) in sicer na - za to predvidenem - obrazcu. 

 

 

IV. Nadomestilo za individualno uresničevanje pravic po osmem odstavku 7. člena splošnih 

pogojev:  

 

- samostojna udeležba in glasovanje na skupščini: 9,00 EUR (vključuje pripravo in 

posredovanje ustreznega pooblastila, ne vključuje prijave na skupščino) 

- izplačilo dobroimetja, prejetega na račun imetnika: 7,00 EUR (vključuje pripravo in obdelavo 

plačilnega naloga ter stroške plačilnega prometa) 

 

 

* Objavljena dne 10.10.2017 z redakcijskimi popravki z dne 20.10.2017 

  



 

V. Nadomestilo ob delnem ali dokončnem prenehanju vključenosti v »Delniško OPORO«*: 

 

(Vključuje izdelavo obračuna in morebitna dejanja, potrebna s strani izročitelja za prenos delnic iz 

»Delniške OPORE«) 

- če pride do prenehanja po želji imetnika: 15,00 EUR  

- posebno doplačilo, če pride do prenehanja po želji imetnika ob skrajno neugodnem času 

(tretji odstavek 5. člena splošnih pogojev): 35% vrednosti delnic*** 

- če pride do prenehanja zaradi stečaja izdajatelja ali drugega primera, ko so vrednostni papirji 

izbrisani brez nadomestila: BREZPLAČNO 

- če pride do skupne prodaje vključenih vrednostnih papirjev: 25% razlike med doseženo višjo 

prodajno ceno in povprečnim tečajem**** teh vrednostnih papirjev na borzi ali 

večstranskem sistemu trgovanja (MTF) v zadnjih 12 mesecih pred sklenitvijo prodajne 

pogodbe; če ne gre za opisani primer: po vsakokratnem posebnem dogovoru 

- če pride do skupnega nakupa vrednostnih papirjev : 25% razlike med doseženo, nižjo 

nakupno ceno in povprečnim tečajem**** teh vrednostnih papirjev na borzi ali 

večstranskem sistemu trgovanja (MTF) v zadnjih 12 mesecih pred sklenitvijo nakupne 

pogodbe; če ne gre za opisani primer: po vsakokratnem posebnem dogovoru 

- v drugih primerih: 7,00 EUR  

 

VI. Nadomestilo za stroške opravil, ki jih v zvezi z drugimi posameznimi ravnanji, naročenimi s strani 

imetnika (vključno s sprejemom vrednostnih papirjev v »Delniško OPORO« z računa stranke pri 

članu KDD), opravijo KDD, člani KDD ali druge osebe  

 

V višini, kot jo obračunavajo KDD, člani KDD oziroma druge osebe, povečano za pavšalne stroške 

obdelave naročila s strani VZMD, v višini 9,00 EUR po posameznem ravnanju. Če gre za prenos 

vrednostnih papirjev v »Delniško OPORO« z računa stranke pri članu KDD, se pavšalni stroški obdelave 

naročila ne obračunajo. 

 

VII. Nadomestilo za posredovanje izpisa podatkov iz evidence: 

 

5,00 EUR 

 

--- 

 

Nadomestilo, ki se odmeri kot 35% vrednosti oziroma kot 25% razlike med doseženo ceno in tržno 
ceno (druga, četrta in peta alineja V. točke), NE vključuje morebitnega DDV. Vsi ostali zneski v tej 
razpredelnici vključujejo morebitni DDV. 
 

** Delno ali dokončno prenehanje vključenosti pomeni položaj, ko določena količina vrednostnih 
papirjev zaradi kateregakoli razloga preneha biti vpisana v dobro fiduciarnega računa vrednostnih 
papirjev za »Delniško OPORO«.  
*** Za vrednost portfelja/delnic se vzame vrednost, ki jo jemlje KDD kot osnovo za izračun 
nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev, in sicer zadnji delovni dan pred plačilom ali 
zadnji delovni dan pred izstavitvijo računa (kar od obojega je zgodnejše). 
**** Povprečni tečaj se izračuna kot povprečje zadnjih 12 tečajev, kakor so bili ti objavljeni za 

vsakokratni 15. koledarski dan v mesecu. Če 15. koledarski dan v mesecu ni bil trgovalni dan ali na ta 

dan tečaj ni bil objavljen, se za tečaj tega dne vzame zadnji tečaj, objavljen pred tem dnem. 


