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Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 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 16. 9. 2019 sprejela tarifo oziroma  

 

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

 

 

1 Pojasnila k Ceniku 
 

Cenik uporabe in posredovanja podatkov (v nadaljevanju: Cenik) ureja trženje podatkov o tečajih, 

referenčnih podatkov o tečajih ter drugih podatkov o trgovanju s finančnimi instrumenti, ki jih proizvaja, 

zbira in hrani Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: Borza), z namenom nadaljnjega 

posredovanja pooblaščenim ponudnikom informacij (v nadaljevanju: vendorjem). 

 

Podatki LJSE nivo 1: obsegajo tečaje in količine zadnjih sklenjenih poslov, tečaja in količini najboljšega 

povpraševanja in ponudbe, vrednosti indeksov itd.  

 

Podatki LJSE nivo 2: obsegajo tečaje in količine za (vsaj) deset najboljših povpraševanj in ponudb za 

vnaprej dogovorjene instrumente, v kolikor so na voljo, ter podatke LJSE nivo 1. 

 

S storitvijo »LJSE nivo 1« se zagotavlja preglednost informacij o borznih poslih in omogoča dostop do 

podatkov o sklenjenih poslih, najboljši ponudbi in povpraševanju ter drugih podatkov o vrednostnih papirjih 

brez zakasnitev. S storitvijo »LJSE nivo 2« se zagotavlja preglednost informacij o ponudbi in povpraševanju 

na trgu in vključuje tudi informacije o globini interesa za trgovanje. Poleg podatkov v paketu LJSE nivo 1 

paket LJSE nivo 2 omogoča tudi dostop do globine desetih najboljših ponudb in povpraševanj po ceni in 

količini.  

 

Podatki LJSE posli: obsegajo tečaje in količine zadnjih sklenjenih poslov na borznem in SI ENTER trgu.  

 

LJSELJSE monitor: Portal, ki za izbrani nabor instrumentov na napreden način ter v realnem času 

omogoča uporabniku spremljati trgovanje na Zagrebški in na Ljubljanski borzi.  

 

START paket: Preko LJSE monitorja omogoča spremljanje tečaja in količin najboljšega povpraševanja in 

ponudbe za 20 izbranih finančnih instrumentov, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.  

 

START PLUS paket: Preko LJSE monitorja omogoča spremljanje tečaja in količin najboljšega 

povpraševanja in ponudbe za 20 izbranih finančnih instrumentov, ki kotirajo na Zagrebški ali Ljubljanski 

borzi.  

 

PRO paket: Preko LJSE monitorja omogoča spremljanje tečajev in količin za pet najboljših povpraševanj 

in ponudb za 40 izbranih finančnih instrumentov, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.  

 

PRO PLUS paket: Preko LJSE monitorja omogoča spremljanje tečajev in količin za pet najboljših 

povpraševanj in ponudb za 40 izbranih finančnih instrumentov, ki kotirajo na Zagrebški ali Ljubljanski borzi.  
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MASTER paket: Preko LJSE monitorja omogoča spremljanje tečajev in količin za deset najboljših 

povpraševanj in ponudb za neomejeno (poljubno) število izbranih instrumentov, ki kotirajo na Zagrebški 

ali Ljubljanski borzi.  

 

Trga Ljubljanske borze sta v skladu s Pravili borze borzni trg, ki ga sestavljajo trg delnic, trg obveznic, 

in trg strukturiranih produktov, ter MTF trg – tj. SI ENTER trg.  
 

Končni uporabnik: Vsak posameznik, ki ima dovoljenje za dostop do ali za uporabo Podatkov. Končni 

uporabnik Podatkov ne sme posredovati ali jih objavljati na kakršenkoli način.  

 

Neprofesionalni uporabnik: Fizična oseba, ki Podatke uporablja izključno v zasebne namene in ne deluje 

kot večinski lastnik, organ, partner, zaposleni ali stranka investicijskega podjetja ter ne deluje v imenu 

druge fizične ali pravne osebe z namenom uporabe Podatkov.  

 

Neto končni uporabnik: Obračunska števna enota za končnega uporabnika je opredeljena samo, če 

obstaja več dovoljenj za uporabo Podatkov na končnega uporabnika, na podlagi predhodne odobritve 

Dunajske borze in sporazuma (Market Data Agreement) med končnim uporabnikom in Dunajsko borzo. 

Uporablja se izključno za interno uporabo neto končnega uporabnika za vse navedene storitve in produkte 

v tem ceniku. S tem  je izključeno večkratno interno poročanje po istem končnem uporabniku. 

 

Naročnina na nekatere od navedenih vrst podatkov je pogojena z uporabo ustrezne vendorske tehnologije. 

 

Pravice uporabe in posredovanja podatkov za vendorje in podvendorje ureja Pogodba o uporabi in 

posredovanju podatkov, ki bo sklenjena med borzo in vendorjem oziroma podvendorjem. Storitev omogoča 

pravico uporabe podatkov ter v primeru vendorjev tehnološki dostop do podatkov, pri čemer vendor ali 

podvendor zagotovita ustrezno tehnološko informacijsko storitev dostopa do informacij za svoje stranke. 

Tehnološki zajem informacij na strani borze je omogočen samo vendorjem, podvendorji pa lahko pridobijo 

informacije preko vendorja po svoji izbiri.  

 

 

2 Mesečna nadomestila uporabe in posredovanja podatkov 
 

2.1 Standardni paketi (v EUR/mesec) 
 

    
v realnem 

času 
  zakasnjeni   zaključni 

Indeksi  30,00  20,00  10,00 

Sekvence sprememb indeksov  
 

   brezplačno 

Podatki LJSE nivo 1  550,00  250,00  125,00 

Podatki LJSE nivo 2  900,00     

Sekvence sprememb Podatkov LJSE      600,00 

Podatki LJSE nivo 1 – član LJSE  300,00  250,00  125,00 

Podatki LJSE nivo 2 – član LJSE  600,00     

Xetra datoteka z referenčnimi podatki LJSE 

(dnevno) 
     150,00 

Xetra datoteka z referenčnimi podatki LJSE 

(dnevno) - član LJSE 
          100,00 
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2.1.1 Poročanje korporacijskih akcij (v EUR/mesec) 

       zaključni 

2.1.1.1 Korporacijske akcije CEE (notranja uporaba podatkov)     300,00 

2.1.1.2 Korporacijske akcije CEE (distribuiranje podatkov)     750,00 

 

 

2.2 Razčlenjeni paketi v skladu z MiFID II (v EUR/mesec) 
 

    

v 

realnem 

času 

  zakasnjeni   zaključni 

Podatki LJSE nivo 1 - ponudba in povpraševanje  355,00  165,00  85,00 

Podatki LJSE nivo 1 - sklenjeni posli  245,00  115,00  60,00 

Podatki LJSE nivo 2 - ponudba in povpraševanje  565,00     

Podatki LJSE nivo 2 - sklenjeni posli  385,00     

Podatki LJSE nivo 1 - ponudba in povpraševanje  (član 

LJSE) 
 195,00  90,00  85,00 

Podatki LJSE nivo 1 - sklenjeni posli (član LJSE)  135,00  65,00  60,00 

Podatki LJSE nivo 2 - ponudba in povpraševanje (član 

LJSE) 
 375,00  

Podatki LJSE nivo 2 - sklenjeni posli (član LJSE)   255,00         

 

 

3 Mesečna nadomestila po končnem uporabniku 
 

3.1 Standardni paketi za končne uporabnike v realnem času (v EUR/mesec po končnem 
uporabniku) 

 

    
Končni 

uporabnik 
  

Neto končni 

uporabnik 

Indeksi   5,00   6,00 

Podatki LJSE nivo 1   12,00   14,00 

Podatki LJSE nivo 2   22,00   24,00 

Podatki LJSE posli   7,00   8,00 

 

 

3.2 Razčlenjeni paketi za končne uporabnike v realnem času v skladu z MiFID II (v 
EUR/mesec po končnem uporabniku) 

 

    
Končni  

uporabnik 
  

Neto končni 

uporabnik 

Indeksi  5,00  6,00 

Podatki LJSE nivo 1 - ponudba in 

povpraševanje 
 9,00  10,00 

Podatki LJSE nivo 1 - sklenjeni posli   5,00  6,00 
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Podatki LJSE nivo 2 - ponudba in 

povpraševanje 
 15,00  16,00 

Podatki LJSE nivo 2 - sklenjeni posli  9,00   10,00 

 

 
3.3 Standardni paketi za neprofesionalne uporabnike v realnem času (v EUR/mesec po 

končnem uporabniku)  
 

   Končni uporabnik    

Indeksi    Brezplačno   

Podatki LJSE nivo 1  1,00   

Podatki LJSE nivo 2  2,00   

 

  

3.4 Razčlenjeni paketi za neprofesionalne uporabnike v realnem času v skladu z MiFID 
II (v EUR/mesec po končnem uporabniku) 

 

      Končni uporabnik 

Indeksi     brezplačno 

Podatki LJSE nivo 1 - ponudba in povpraševanje   0,70 

Podatki LJSE nivo 1 - sklenjeni posli   0,30 

Podatki LJSE nivo 2 - ponudba in povpraševanje   1,20 

Podatki LJSE nivo 2 - sklenjeni posli   0,80 

 

 

3.5 Standardni paketi za člane borze za končne profesionalne in neprofesionalne 
uporabnike v realnem času (v EUR/mesec) 

 
 

Število uporabnikov  Mesečno nadomestilo 

do 1.000  800,00 

od 1.001 do 2.000  1.200,00 

od 2.001 dalje  1.600,00 

 

 

3.6 Posebna uporaba LJSE Podatkov 
 

3.6.1 LJSE Podatki v realnem času za izdelavo izvedenih podatkov                   200,00 EUR 

3.6.2 LJSE Podatki v realnem času za izdelavo izvedenih podatkov                100,00 EUR 

(član LJSE) 

 

 

3.7 Paketi podatkov preko LJSE monitorja: 
 

3.7.1 START paket                     60,00 EUR 

3.7.2 START PLUS paket                120,00 EUR 



 

6 | Cenik uporabe in posredovanja podatkov Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
 

3.7.3 PRO paket                 350,00 EUR 

3.7.4 PRO PLUS paket                480,00 EUR 

3.7.5 MASTER paket                 800,00 EUR 

 

4 Končne določbe 
 

4.1 Vsi zneski so navedeni brez davka na dodano vrednost, ki ga borza uporabnikom storitev 

zaračunava v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. 

 

4.2 Način in rok plačila obračunanih postavk iz Cenika je določen s Pogodbo o uporabi in posredovanju 

podatkov. 

 

4.3 Uprava borze lahko posameznim uporabniškim skupinam odobri dostop do Podatkov po nižjih 

cenah. 

 

4.4 Uprava borze lahko za storitev iz točke 1.1. in 1.2. Cenika (zaključne podatke) odobri promocijski 

popust oziroma brezplačno storitev. 

 

4.5 Cenik z zadnjimi spremembami in dopolnitvami je bil sprejet na seji uprave dne 16. 9. 2019, in se 

uporablja od dne 1. 1. 2020 dalje. Z dnem začetka uporabe preneha veljati Cenik uporabe in 

posredovanja podatkov z dne 22. 12. 2017. 

 

 

Ljubljana, 16. 9. 2019 

 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 

 

mag. Nina Vičar, 

članica uprave 

mag. Aleš Ipavec, 

predsednik uprave 

 

 


