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Na podlagi 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z zadnjimi
spremembami in dopolnitvami z dne 13. 6. 2019 je uprava na svoji seji z dne 22. 10. 2019 sprejela tarifo
oziroma

CENIK
za storitve na trgu SI ENTER
1

Segment ADVANCE

1.1

Podsegment ADVANCE DELNICE

1.1.1

Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje

1.1.1.1 Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje, podsegment ADVANCE DELNICE, znaša 1.500,00 EUR.
1.1.1.2 Pristojbina za uvrstitev delnic nadaljnjih izdaj v trgovanje, ki skupaj z že uvrščenimi delnicami tvorijo
isti razred, znaša 750,00 EUR.

1.1.2

Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic

1.1.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic v podsegmentu ADVANCE DELNICE znaša 1.000,00
EUR.

1.1.3

Pristojbina za premestitev v drug podsegment

1.1.3.1 Pristojbina za premestitev delnic iz podsegmenta ADVANCE DELNICE v podsegment DELNICE
SLOVENIJA se ne zaračuna.

1.2

Podsegment ADVANCE OBVEZNICE

1.2.1

Pristojbina za uvrstitev obveznic v trgovanje

1.2.1.1 Pristojbina za uvrstitev obveznic v trgovanje znaša 850,00 EUR.
1.2.1.2 V primeru, da so obveznice izdane v več zaporednih izdajah oziroma v obliki programa, se
pristojbina za uvrstitev v trgovanje plača le ob prvem sprejemu, ob vsaki nadaljnji izdaji se zaračuna
le nadomestilo za odločanje.

1.2.2

Letna pristojbina za vzdrževanje obveznic

1.2.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije obveznic znaša 750,00 EUR.
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1.3

Podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI

1.3.1

Pristojbina za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje

1.3.1.1 Pristojbina za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje znaša 750,00 EUR.

1.3.2

Letna pristojbina za vzdrževanje komercialnih zapisov

1.3.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije komercialnih zapisov se ne zaračuna.

2

Segment BASIC

2.1

Podsegment DELNICE SLOVENIJA

2.1.1

Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje

2.1.1.1 Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje, podsegment DELNICE SLOVENIJA, se ne zaračuna.

2.1.2

Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic

2.1.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic v podsegmentu DELNICE SLOVENIJA se ne
zaračuna.

2.1.3

Pristojbina za premestitev v drug podsegment

2.1.3.1. Pristojbina za premestitev delnic iz podsegmenta DELNICE SLOVENIJA v podsegment ADVANCE
DELNICE znaša 50% vrednosti pristojbine za uvrstitev delnic v podsegment ADVANCE DELNICE iz
točke 1.1.1.1.
Premestitev delnic je brezplačna, če delnica kotira v enem podsegmentu več kot 5 let.

3

Nadomestila za odločanje

Nadomestilo za odločanje po točkah 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4 se zaračuna na podlagi vložene zahteve izdajatelja
za vrednostne papirje iz segmenta ADVANCE, oziroma podsegmentov ADVANCE DELNICE, ADVANCE
OBVEZNICE in ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI, izdajatelj pa ga mora poravnati ob vložitvi zahteve, tudi
če borza kasneje zahtevo zavrne ali zavrže, ali če ustavi postopek odločanja. Nadomestilo iz točke 3.2 se
za vrednostne papirje iz podsegmentov ADVANCE DELNICE, ADVANCE OBVEZNICE in ADVANCE
KOMERCIALNI ZAPISI zaračuna tudi za odločanje o zadevi, za katero ni bila podana zahteva izdajatelja. V
tem primeru mora izdajatelj poravnati nadomestilo v 8-ih dneh po izdanem sklepu in izstavitvi računa.
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Nadomestilo za odločanje po točkah 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4 se ne zaračuna za vrednostne papirje iz
podsegmenta DELNICE SLOVENIJA.
Nadomestilo za odločanje o zadevah, ki so navedene v točkah 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4 znaša 250,00 EUR.

3.1

Nadomestilo za odločanje o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment
ADVANCE

3.1.1

Nadomestilo za odločanje o uvrstitvi delnic, obveznic in komercialnih zapisov v trgovanje v segment
ADVANCE.

3.2

Nadomestilo za odločanje o ustavitvi trgovanja

3.2.1

Nadomestilo za odločanje o ustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem na podlagi prve alineje
prvega odstavka 24. člena Pravil SI ENTER in drugega odstavka 24. člena Pravil SI ENTER se ne
zaračuna.

3.3

Nadomestilo za odločanje o spremembi pri vrednostnem papirju

3.3.1

Nadomestilo za odločanje o spremembi pri posameznem vrednostnem papirju (razširitev, zožitev,
druga sprememba).

3.4

Nadomestilo za odločanje o umiku

3.4.1

Nadomestilo za odločanje o umiku vrednostnega papirja iz trgovanja v segmentu ADVANCE.

Nadomestilo o umiku za obveznice in komercialne zapise, ki zapadejo, se ne zaračuna.

3.5

Nadomestilo za odločanje o premestitvi vrednostnega papirja

3.5.1

Nadomestilo za odločanje o premestitvi vrednostnega papirja v višji ali nižji podsegment
posameznega trga se ne zaračuna.

4

Segment PROGRESS

4.1

Podsegment PROGRESS DELNICE

4.1.1

Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje

4.1.1.1 Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje znaša 1.500,00 EUR.
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4.1.1.2 Pristojbina za uvrstitev delnic nadaljnjih izdaj v trgovanje, ki skupaj z že uvrščenimi delnicami tvorijo
isti razred, znaša 750,00 EUR.

4.1.2

Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic

4.1.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic znaša 1.000,00 EUR.

4.2

Podsegment PROGRESS OBVEZNICE

4.2.1

Pristojbina za uvrstitev obveznic v trgovanje

4.2.1.1 Pristojbina za uvrstitev obveznic v trgovanje znaša 1.500,00 EUR.
4.2.1.2 V primeru, da so obveznice izdane v obdobju enega leta v več zaporednih izdajah oziroma v obliki
programa, se pristojbina za uvrstitev v trgovanje plača le ob prvem sprejemu, ob vsaki nadaljnji
izdaji se zaračuna le nadomestilo za odločanje.

4.2.2

Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije obveznic

4.2.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije obveznic znaša 1.000,00 EUR.

4.3

Podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI

4.3.1

Pristojbina za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje

4.3.1.1 Pristojbina za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje znaša 1.000,00 EUR.

4.3.2

Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije komercialnih zapisov

4.3.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije komercialnih zapisov se ne zaračuna.

4.4

Nadomestila za odločanje

Nadomestilo za odločanje po točkah 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 in 4.4.4 se zaračuna na podlagi vložene zahteve
izdajatelja za vrednostne papirje iz segmenta PROGRESS, izdajatelj pa ga mora poravnati ob vložitvi
zahteve, tudi če borza kasneje zahtevo zavrne ali zavrže, ali če ustavi postopek odločanja. Nadomestilo iz
točke 4.4.2. se za vrednostne papirje iz segmenta PROGRESS zaračuna tudi za odločanje o zadevi, za katero
ni bila podana zahteva izdajatelja. V tem primeru mora izdajatelj poravnati nadomestilo v 8-ih dneh po
izdanem sklepu in izstavitvi računa.
Nadomestilo za odločanje o zadevah, ki so navedene v točkah 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 in 4.4.4 znaša 500,00
EUR.
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4.4.1

Nadomestilo za odločanje o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment
PROGRESS

4.4.1.1 Nadomestilo za odločanje o uvrstitvi delnic, obveznic in komercialnih zapisov v trgovanje v segment
PROGRESS.

4.4.2

Nadomestilo za odločanje o začasni ustavitvi trgovanja

4.4.2.1 Nadomestilo za odločanje o začasni ustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem na podlagi prve
alineje prvega odstavka 24. člena Pravil SI ENTER in drugega odstavka 24. člena Pravil SI ENTER
se ne zaračuna.

4.4.3

Nadomestilo za odločanje o spremembi pri vrednostnem papirju

4.4.3.1 Nadomestilo za odločanje o spremembi pri posameznem vrednostnem papirju (razširitev, zožitev,
druga sprememba).

4.4.4

Nadomestilo za odločanje o umiku vrednostnega papirja

4.4.4.1 Nadomestilo za odločanje o umiku vrednostnega papirja iz trgovanja v segmentu PROGRESS.
Nadomestilo o umiku za obveznice in komercialne zapise, ki zapadejo, se ne zaračuna.

4.5
4.5.1

Svetovalci
Nadomestilo za obravnavo zahteve za status

4.5.1.1 Nadomestilo za obravnavo zahteve za pridobitev statusa znaša 65,00 EUR.
4.5.1.2 Nadomestilo za obravnavo zahteve za pridobitev statusa se v primeru odobritve zahteve
svetovalca za status v segment PROGRESS upošteva pri obračunu pristojbine za dodelitev
statusa iz točke 4.5.2 tega Cenika.

4.5.2

Pristojbina za dodelitev statusa

4.5.2.1 Pristojbina za dodelitev statusa znaša 400,00 EUR.

4.5.3

Letna pristojbina za vzdrževanje statusa

4.5.3.1 Letna pristojbina za vzdrževanje statusa znaša 265,00 EUR.
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5

SPLOŠNE DOLOČBE, KI VELJAJO ZA TOČKE 1, 2 IN 4 TEGA CENIKA

5.1

Zavezanec za plačilo pristojbin oziroma nadomestil iz poglavij 1, 2 in 4 tega Cenika je oseba, ki je
zahtevala uvrstitev vrednostnega papirja v trgovanje na trgu SI ENTER.

5.2

Pristojbina za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na trg SI ENTER iz točke 1.1.1, 1.2.1,
1.3.1, 4.1.1, 4.2.1 in 4.3.1 tega Cenika se zaračuna ob uvrstitvi v trgovanje na trg SI ENTER in jo
je zavezanec dolžan poravnati v roku, ki se določi v izreku odločbe, pred začetkom trgovanja,
najkasneje pa v roku 8 dni od datuma izstavitve računa.

5.3

Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije vrednostnega papirja iz točke 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 4.1.2,
4.2.2 in 4.3.2 tega Cenika se zaračunava za koledarsko leto za vsak mesec kotacije. Obračuna se
v prvem mesecu obdobja. Če so vrednostni papirji izdajatelja izključeni iz trgovanja oziroma
zapadejo v dokončno plačilo pred iztekom koledarskega leta, se pristojbina zaračuna za vsak začeti
mesec v letu v sorazmernem znesku v višini mesečne pristojbine (1/12 letne pristojbine).

5.4

Pristojbina za obravnavo zahteve za pridobitev statusa iz točke 4.5.1 tega Cenika se zaračuna ob
vložitvi zahteve, tudi če borza kasneje zahtevo zavrne ali zavrže, ali če ustavi postopek odločanja.

5.5

Pristojbina za dodelitev statusa iz točke 4.5.2 tega Cenika se zaračuna ob dodelitvi statusa
svetovalca in jo je zavezanec dolžan poravnati na podlagi predračuna pred izdajo sklepa o dodelitvi.

5.6

Letna pristojbina za vzdrževanje statusa iz točke 4.5.3 tega Cenika se zaračunava za koledarsko
leto za vsak mesec statusa. Obračuna se v prvem mesecu obdobja. Če status preneha pred iztekom
koledarskega leta, se pristojbina zaračuna za vsak začeti koledarski mesec v sorazmernem znesku
v višini mesečne pristojbine (1 / 12 letne pristojbine).

6

PRISTOJBINE ZA ODLOČANJE Z ZVEZI S ČLANI TRGA SI ENTER

6.1

Stroški postopka v primeru izrečenega ukrepa zaradi kršitve obveznosti člana trga
SI ENTER

Vsi stroški postopka v primeru izrečenega ukrepa zaradi kršitve obveznosti člana trga SI ENTER se določajo
in spreminjajo skladno s Cenikom za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

7

PROVIZIJE PRI SKLEPANJU POSLOV

Člani borze plačajo provizijo za nakupno in prodajno stran vsakega posla, ki je sklenjen na trgu SI ENTER,
v skladu s Cenikom za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, točka 8.
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8

DRUGE STORITVE BORZE

8.1

Druge storitve borze se obračunava skladno z naslednjimi ceniki

8.1.1
8.1.2

Cenik za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
Cenik uporabe in posredovanja podatkov.

9

DAVEK NA DODANO VREDNOST

Vsi zneski v Ceniku so navedeni brez davka na dodano vrednost, ki ga borza uporabnikom storitev
zaračunava posebej v skladu z veljavno zakonodajo.

10

NAČIN PLAČILA

Vse obračunane storitve iz Cenika (razen postavke pod tč. 3, 4.4, 5.2, 5.4 in 5.5 iz Cenika) so dolžni poravnati
uporabniki v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. V primeru zamude borza obračuna zakonske zamudne
obresti.

11

POPUSTI IN ZNIŽANJA

11.1

V primeru sočasnega odločanja o uvrstitvi, spremembi ali umiku treh ali več vrednostnih papirjev
istega izdajatelja, se za odločanje od tretjega vrednostnega papirja dalje odobri popust v višini 50
odstotkov.

11.2

V primeru, da ima posamezen izdajatelj večje število izdaj vrednostnih papirjev na trgu SI ENTER,
lahko uprava odobri posebne popuste na pristojbino za vzdrževanje kotacije vrednostnih papirjev.

11.3

Uprava borze lahko uporabnikom dodeli dodatne popuste na enakopravni osnovi, ki se javno
objavijo pred začetkom uporabe in postanejo sestavni del tega cenika z dnem veljavnosti sklepa o
popustu.

12

SPREMEMBE CENIKA

12.1

Borza posreduje obvestila glede sprememb postavk iz 1 in 4 točke Cenika izdajatelju praviloma tri
(3) mesece in ne manj kot en (1) mesec pred uveljavitvijo sprememb.

12.2

Borza posreduje obvestila glede sprememb postavk iz 6, 7 in 8.1 točke Cenika članu trga praviloma
tri (3) mesece in ne manj kot en (1) mesec pred uveljavitvijo sprememb.
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12.3

Borza posreduje obvestila glede sprememb postavk iz 5 točke Cenika svetovalcu praviloma tri (3)
mesece in ne manj kot en (1) mesec pred uveljavitvijo sprememb.

13

VELJAVNOST CENIKA

13.1

Cenik je bil sprejet na seji uprave dne 22. 10. 2019 in začne veljati z dnem sprejema, uporabljati
pa se začne z dnem 1. 1. 2020.

13.2

Z dnem začetka uporabe tega Cenika preneha veljati Cenik za storitve na trgu SI ENTER z dne
26. 2. 2018.

Ljubljana, 22. 10. 2019

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
mag. Nina Vičar,
članica uprave

mag. Aleš Ipavec,
predsednik uprave
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