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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 27. 11. 2019 sprejela tarifo 

oziroma 

 

C E N I K 

za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
 

 

1 BORZNI TRG – SEGMENT DELNIC 
 

1.1 Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje  

 

1.1.1 PRVA KOTACIJA 

 

1.1.1.1 Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje v borzni trg delnic, podsegment Prva kotacija znaša 

0,03 % vrednosti razreda delnic, pri čemer najmanjši znesek pristojbine za uvrstitev znaša 

5.000,00 EUR, največji znesek pa 25.000,00 EUR.  

 

1.1.1.2 Pristojbina za uvrstitev delnic nadaljnjih izdaj v trgovanje, ki skupaj z že uvrščenimi tvorijo isti 

razred, znaša 0,02 % vrednosti razreda delnic, pri čemer najmanjši znesek pristojbine za uvrstitev 

delnic nadaljnjih izdaj znaša 1.000,00 EUR, največji znesek pristojbine pa 10.000,00 EUR. 

 

 

1.1.2 STANDARDNA KOTACIJA 

 

1.1.2.1 Pristojbina za uvrstitev delnic v trgovanje v borzni trg delnic, podsegment Standardna kotacija znaša 

0,03 % vrednosti razreda delnic, pri čemer največji znesek pristojbine za uvrstitev znaša 5.000,00 

EUR. 

 

1.1.2.2 Pristojbina za uvrstitev delnic nadaljnjih izdaj v trgovanje, ki skupaj z že uvrščenimi tvorijo isti 

razred, znaša 0,02 % vrednosti razreda delnic, pri čemer največji znesek pristojbine za uvrstitev 

delnic nadaljnjih izdaj znaša 2.500,00 EUR.  

 

Pri izračunu pristojbine iz točke 1.1.1 in 1.1.2 se upošteva knjigovodska vrednost, ko so delnice prvič 

uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu. V primerih, če se z delnicami izdajatelja že trguje na 

organiziranem trgu več kot šest mesecev, se upošteva tržna kapitalizacija, in sicer z upoštevanjem 

povprečne tržne kapitalizacije delnic istega razreda za zadnjih šest mesecev trgovanja na organiziranem 

trgu. Pri izračunu se upošteva tržna kapitalizacija na vsak zadnji dan v mesecu. 

 

 

1.2 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic  
 

Pristojbina velja za posamezni razred delnic, ki je sprejet v posamezen podsegment. Pri izračunu pristojbine 

za vzdrževanje kotacije delnic v Prvi in Standardni kotaciji se upošteva tržna kapitalizacija uvrščenih delnic 

na zadnji trgovalni dan predhodnega leta, v primeru prve uvrstitve v trgovanje pa revidirana knjigovodska 

vrednost delnic zadnjega poslovnega leta. 
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1.2.1 PRVA KOTACIJA 

 

1.2.1.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic v podsegmentu Prva kotacija znaša 0,01 % 

vrednosti razreda delnic, najmanjši znesek letne pristojbine za vzdrževanje delnic znaša 7.500,00 

EUR, največji znesek pa 15.000,00 EUR. 

 

 

1.2.2 STANDARDNA KOTACIJA 

 

1.2.2.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic v podsegmentu Standardna kotacija znaša 0,03 % 

vrednosti razreda delnic, najmanjši znesek letne pristojbine za vzdrževanje delnic znaša 5.000,00 

EUR, največji pa 10.000,00 EUR.  

 

 

1.3 Pristojbina za premestitev delnic na borznem trgu 
 

1.3.1 Pristojbina za premestitev delnic iz Standardne kotacije v Prvo kotacijo ali iz SI ENTER v Standardno 

kotacijo ali iz SI ENTER V Prvo kotacijo znaša 50% vrednosti pristojbine za uvrstitev delnic v Prvo 

ali Standardno kotacijo iz točke 1.1.1.1 oziroma 1.1.2.1. 

 

1.3.2 Pristojbina za premestitev delnic v nižji podsegment znaša 50 % vrednosti pristojbine za uvrstitev 

delnic v Standardno kotacijo iz točke 1.1.2.1. 

 

1.3.3 Premestitev delnic je brezplačna, če delnica kotira v enem segmentu več kot 5 let. 

 

 

 

2 BORZNI TRG – SEGMENT OBVEZNIC 
 

2.1 Pristojbina za uvrstitev obveznic v trgovanje  
 

2.1.1 Pristojbina za uvrstitev serije obveznic v trgovanje na borznem trgu znaša 0,01 % vrednosti 

razreda obveznic, pri čemer najmanjši znesek pristojbine za uvrstitev znaša 1.000,00 EUR, največji 

znesek pa 5.000,00 EUR. 

 

2.1.2 Pri izračunu pristojbine iz točke 2.1.1 se upošteva nominalna vrednost, ko so obveznice prvič 

uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.  

 

2.1.3 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. 

 

 

2.2 Pristojbina za uvrstitev komercialnih zapisov in zakladnih menic v trgovanje 
 

2.2.1 Pristojbina za uvrstitev komercialnih zapisov v trgovanje na borznem trgu znaša 1.000,00 EUR. 

 

2.2.2 Pristojbina za uvrstitev zakladnih menic v trgovanje na borznem trgu znaša za: 
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2.2.2.1 zakladne menice z ročnostjo do enega leta        500,00 EUR, 

2.2.2.2 zakladne menice z ročnostjo nad 1 letom     1.000,00 EUR. 

 

 

2.3 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije obveznic 
 

2.3.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije obveznic znaša 0,01 % vrednosti razreda obveznic, 

najmanjši znesek letne pristojbine za vzdrževanje obveznic znaša 1.000,00 EUR, največji pa 

5.000,00 EUR. 

 

 

2.4 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije komercialnih zapisov in zakladnih menic 
 

2.4.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije komercialnih zapisov in zakladnih menic se ne zaračuna. 

 

 

2.5 Obveznice, katerih izdajatelj je Republika Slovenija 
 

Vse pristojbine za obveznice, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, se določajo in spreminjajo skladno z 

Dogovorom o uvrščanju obveznic Republike Slovenije na borzni trg. 

 

 

 

3 BORZNI TRG – SEGMENT STRUKTURIRANIH PRODUKTOV 
 

3.1 Pristojbina za uvrstitev investicijskih kuponov v trgovanje 
  

3.1.1 Pristojbina za uvrstitev investicijskih kuponov vzajemnega sklada znaša 2.000,00 EUR. 

 

 

3.2 Pristojbina za uvrstitev delnic investicijskih družb v trgovanje  
 

3.2.1 Pristojbina za uvrstitev delnic ID v trgovanje na borznem trgu znaša 2.000,00 EUR. 

 

3.2.2 Pristojbina za uvrstitev delnic ID nadaljnjih izdaj v trgovanje na borznem trgu znaša 1.000,00 EUR. 

 

 

3.3 Pristojbina za uvrstitev drugih strukturiranih produktov v trgovanje 
 

3.3.1 Pristojbina za uvrstitev naložbenih certifikatov, nakupnih bonov, samostojno prenosljivih pravic in 

drugih vrednostnih papirjev v trgovanje na borzni trg strukturiranih produktov znaša 1.000,00 

EUR. 

 

3.3.2 V primeru, da so vrednostni papirji izdani v več zaporednih izdajah v obliki programa v obdobju 

enega leta, se pristojbina za uvrstitev plača le ob uvrstitvi prve izdaje v trgovanje na borznem trgu, 

ob vsaki nadaljnji izdaji se zaračuna le nadomestilo za odločanje. 
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3.3.3 V primeru uvrstitve v trgovanje vrednostnih papirjev z rokom zapadlosti krajšim od enega leta, kot 

so potrdila o denarnem depozitu in niso navedeni pod točko 3.3.1 ali 3.3.2, se pristojbina za 

uvrstitev ne zaračuna, zaračuna se le nadomestilo za odločanje.  

 

 

3.4 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije investicijskih kuponov 
 

3.4.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije investicijskih kuponov znaša 2.000,00 EUR. 

 

 

3.5 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic investicijskih družb 
 

3.5.1 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije delnic investicijske družbe znaša 2.500,00 EUR. 

 

 

3.6 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije drugih strukturiranih produktov  
 

3.6.1 Pristojbina za vzdrževanje kotacije naložbenih certifikatov znaša 1.500,00 EUR. 

 

3.6.2 Pristojbina za vzdrževanje kotacije nakupnih bonov, samostojno prenosljivih pravic in drugih 

vrednostnih papirjev znaša 1.500,00 EUR. 

 

3.6.3 Pristojbina za vzdrževanje kotacije vrednostnih papirjev z rokom zapadlosti krajšim od enega leta, 

kot so potrdila o denarnem depozitu in niso navedeni pod točko 3.3.1 ali 3.3.2, se ne zaračunava. 

 

 

 

4 PRISTOJBINE, KI SE ZARAČUNAJO ZA UVRSTITEV V TRGOVANJE IN 
VZDRŽEVANJE KOTACIJE POTRDIL O DEPONIRANJU  

 

V zvezi z višino nadomestil za odločanje, uvrstitev v trgovanje in letno vzdrževanje kotacije potrdil o 

deponiranju vrednostnih papirjev se uporabljajo točke cenika, ki se nanašajo na osnovne instrumente. 

 

 

 

5 NADOMESTILA ZA ODLOČANJE 
 

Nadomestilo za odločanje po točkah 5.1, 5.3 in 5.4 mora zavezanec poravnati ob vložitvi zahteve, tudi če 

borza kasneje zahtevo zavrne ali zavrže, ali če ustavi postopek odločanja. Nadomestilo, ki se zaračuna za 

odločanje o zadevi, za katero ni bila podana zahteva zavezanca, oziroma nadomestilo za odločanje iz točke 

5.2 mora zavezanec poravnati v 8-ih dneh po izdani odločbi in izstavitvi računa.  

 

Nadomestilo za odločanje o zadevah, ki so navedene v točkah 5.1, 5.2, 5.3 in 5.4 znaša 500,00 EUR.  
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5.1 Nadomestilo za odločanje o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na borzni trg 
 

5.1.1 Nadomestilo za odločanje o uvrstitvi delnic, obveznic, komercialnih zapisov, zakladnih menic, 

investicijskih kuponov, delnic investicijske družbe, naložbenih certifikatov, nakupnih bonov, 

samostojno prenosljivih pravic in drugih vrednostnih papirjev v trgovanje na borzni trg. 

 

 

5.2 Nadomestilo za odločanje o začasni ustavitvi trgovanja 
 

5.2.1 Nadomestilo za odločanje o začasni ustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem. Nadomestilo za 

odločanje o ustavitvi trgovanja z vrednostnim papirjem na podlagi prve alineje prvega odstavka 31. 

člena Pravil borze in drugega odstavka 31. člena Pravil borze se ne zaračuna.  

 

 

5.3 Nadomestilo za odločanje o spremembi pri vrednostnem papirju  
 

5.3.1 Nadomestilo za odločanje o spremembi pri posameznem vrednostnem papirju (razširitev, zožitev, 

druga sprememba). 

 

 

5.4 Nadomestilo za odločanje o umiku vrednostnega papirja  
 

5.4.1 Nadomestilo za odločanje o umiku vrednostnega papirja iz trgovanja na borznem trgu. Nadomestilo 

o umiku se ne obračuna za dolžniške vrednostne papirje ali strukturirane produkte, ki zapadejo. 

 

 

5.5 Nadomestilo za odločanje o premestitvi vrednostnega papirja  
 

5.5.1 Nadomestilo za odločanje o premestitvi vrednostnega papirja v višji ali nižji podsegment 

posameznega trga se ne obračuna.  

 

 

 

6 SPLOŠNE DOLOČBE, KI VELJAJO OD 1. DO 5. TOČKE CENIKA 
 

6.1 Zavezanec za plačilo pristojbin oziroma nadomestil iz poglavij od 1 do 5 tega Cenika je oseba, ki je 

zahtevala uvrstitev v trgovanje na borzni trg skladno s 3. členom Pravil borze. 

 

6.2 Pristojbina za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borzni trg iz točke 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

in 3.3 tega Cenika se zaračuna ob uvrstitvi v trgovanje na borzni trg 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.  

 

6.3 Letna pristojbina za vzdrževanje kotacije vrednostnega papirja iz točke 1.2, 2.3, 3.4, 3.5 in 3.6 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 
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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). 

 

 

 

7 PRISTOJBINE ZA SPREJEM ČLANOV 
 

7.1 Letne pristojbine 
 

7.1.1 Letna članarina         4.000,00 EUR 

 

Pristojbina se obračuna za koledarsko leto za vsak mesec članstva. Obračuna se v prvem mesecu obdobja. 

V primeru, da borznemu članu preneha ali začne članstvo sredi meseca, se letna pristojbina zaračuna za 

vsak začeti mesec v letu v sorazmernem znesku v višini mesečne pristojbine (1/12 letne pristojbine). 

 

 

8 PROVIZIJE PRI SKLEPANJU POSLOV 
 

Člani borze plačajo provizijo za nakupno in prodajno stran vsakega posla, ki je sklenjen na organiziranem 

trgu. 

 

Provizija za vsak posel je izračunana na podlagi transakcijskih cen, katerih višina je odvisna od modela 

nadomestila, katerega izbere član: 

 

Model nadomestila Minimalen znesek provizij iz 

borznih poslov na organiziranem 

trgu in trgu SI ENTER na mesec 

Provizija za borzne posle, 

postavka v ceniku 

Razred 1 1.000,00 8.1 

Razred 2 5.000,00 8.2 

Razred 3 10.000,00 8.3 

Razred 4 15.000,00 8.4 

 

V primeru, da član borze ne izbere modela nadomestila, se razvrsti v »Razred 1«. 

 

8.1 Provizije za borzne posle za »Razred 1« 
 

8.1.1 Borzna provizija za delnice znaša 0,08 % od vrednosti posla. 

 

8.1.2 Borzna provizija za točke vzajemnih skladov znaša 0,08 % od vrednosti posla. 

 

8.1.3 Borzna provizija za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte znaša 0,02 % od vrednosti 

posla. 

 

8.1.4 Borzna provizija za obveznice znaša 0,035 % od vrednosti posla. 
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8.1.5 Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem 

depozitu in komercialni zapisi, znaša 0,02 % od vrednosti posla. 

 

8.1.6 Borzna provizija za potrdila o deponiranju je enaka borzni proviziji za vrednostni papir na katerega 

se potrdila nanašajo. 

 

8.1.7 Borzna provizija na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša najmanj 1,00 EUR in največ 

300,00 EUR. 

 

 

8.2 Provizije za borzne posle za »Razred 2« 
 

8.2.1 Borzna provizija za delnice znaša 0,07 % od vrednosti posla. 

 

8.2.2 Borzna provizija za točke vzajemnih skladov znaša 0,07 % od vrednosti posla. 

 

8.2.3 Borzna provizija za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte znaša 0,02 % od vrednosti 

posla. 

 

8.2.4 Borzna provizija za obveznice znaša 0,03 % od vrednosti posla. 

 

8.2.5 Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem 

depozitu in komercialni zapisi, znaša 0,02 % od vrednosti posla. 

 

8.2.6 Borzna provizija za potrdila o deponiranju je enaka borzni proviziji za vrednostni papir na katerega 

se potrdila nanašajo. 

 

8.2.7 Borzna provizija na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša najmanj 0,90 EUR in največ 

300,00 EUR. 

 

 

8.3 Provizije za borzne posle za »Razred 3« 
 

8.3.1 Borzna provizija za delnice znaša 0,06 % od vrednosti posla. 

 

8.3.2 Borzna provizija za točke vzajemnih skladov znaša 0,06 % od vrednosti posla. 

 

8.3.3 Borzna provizija za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte znaša 0,02 % od vrednosti 

posla. 

 

8.3.4 Borzna provizija za obveznice znaša 0,025 % od vrednosti posla. 

 

8.3.5 Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem 

depozitu in komercialni zapisi, znaša 0,02 % od vrednosti posla. 

 

8.3.6 Borzna provizija za potrdila o deponiranju je enaka borzni proviziji za vrednostni papir na katerega 

se potrdila nanašajo. 
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8.3.7 Borzna provizija na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša najmanj 0,80 EUR in največ 

300,00 EUR. 

 

 

8.4 Provizije za borzne posle za »Razred 4« 
 

8.4.1 Borzna provizija za delnice znaša 0,05 % od vrednosti posla. 

 

8.4.2 Borzna provizija za točke vzajemnih skladov znaša 0,05 % od vrednosti posla. 

 

8.4.3 Borzna provizija za naložbene certifikate in druge strukturirane produkte znaša 0,02 % od vrednosti 

posla. 

 

8.4.4 Borzna provizija za obveznice znaša 0,02 % od vrednosti posla. 

 

8.4.5 Borzna provizija za kratkoročne vrednostne papirje kot so zakladne menice, potrdila o denarnem 

depozitu in komercialni zapisi, znaša 0,02 % od vrednosti posla. 

 

8.4.6 Borzna provizija za potrdila o deponiranju je enaka borzni proviziji za vrednostni papir na katerega 

se potrdila nanašajo. 

 

8.4.7 Borzna provizija na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša najmanj 0,70 EUR in največ 

300,00 EUR. 

 

 

8.5 Obračunavanje provizij vzdrževalcem likvidnosti  
 

Vzdrževalcu likvidnosti se prizna popust pri obračunavanju provizij iz naslova sklenjenih poslov z 

vrednostnim papirjem za račun za vzdrževanje likvidnosti na podlagi njegove aktivnosti oziroma glede na 

skupino, v kateri se vrednostni papir nahaja: 

 

8.5.1 Skupina S1 popust 30 % 

8.5.2 Skupina S2 popust 40 %  

8.5.3 Skupina S3 popust 50 % 

 

Popust se obračuna v sklopu obračuna provizije posameznega posla, pri čemer pa znaša trgovalna provizija 

za posamezno stran posla, ne glede na popust, najmanj v višini, kot je za vsak model nadomestila določena 

v postavkah 8.1.7, 8.2.7, 8.3.7 in 8.4.7. Razporeditev vrednostnih papirjev v posamezno skupino ter pogoje 

za vzdrževalce likvidnosti urejajo Pravila in Navodila borze. V kolikor vzdrževalec likvidnosti ne izpolni 

predpisanih pogojev, se popust ne obračuna. 

 

 

8.6 Ostale določbe obračunavanja provizij 
 

8.6.1 V primeru odločitve za uporabo tarifnih postavk 8.2, 8.3 in 8.4 se borzni član za najmanj 3 mesece 

zaveže k plačevanju minimalnega zneska provizije, z rokom za spremembo 3 mesece od datuma 

pisnega obvestila. Sprememba se upošteva s prvim dnem v mesecu po preteku roka za spremembo. 
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8.6.2 Provizija za sklenjen posel s svežnjem na nakupni oziroma prodajni strani posla znaša za: 

 

8.6.2.1 Delnice in strukturirane produkte (investicijski kuponi, delnice ID, naložbeni certifikati, drugi 

strukturirani produkti – nakupni boni, pravice in drugi VP) 0,04 % od vrednosti posla oziroma 

največ 600,00 EUR. 

 

8.6.2.2 Obveznice 0,03 % od  vrednosti posla oziroma največ 600,00 EUR. 

 

8.6.2.3 Komercialne zapise in zakladne menice 0,02 % od vrednosti posla oziroma največ 600,00 EUR.  

 

8.6.3 Provizije se obračunajo enkrat mesečno po zaključku meseca. V minimalen znesek ni vključena 

provizija za sklenjen posel s svežnjem. 

 

8.6.4 Stroški razdrtja vsakega posla znašajo 10,00 EUR za posel in jih poravna iniciator.  

 

 

 

9 PRISTOJBINE ZA ODLOČANJE V ZVEZI S ČLANI 
 

9.1 Pristojbina za odločanje o sprejemu ali izključitvi borznih članov, borznih trgovalcev in 

aktivaciji ali deaktivaciji elektronskih vmesnikov borznih članov, neposrednega 

dostopa strank borznega člana ter funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje. 

 

9.1.1 Pristojbina za odločanje o sprejemu borznega člana znaša 500,00 EUR. 

 

9.1.2 Pristojbina za odločanje o sprejemu borznega trgovalca v poslovanje na borzi in o spremembi 

borznega trgovalca znaša 100,00 EUR. 

 

9.1.3 Pristojbina za odločanje o aktivaciji ali deaktivaciji elektronskega vmesnika borznega člana znaša 

100,00 EUR. 

 

9.1.4 Pristojbina za odločanje o aktivaciji ali deaktivaciji neposrednega dostopa stranki borznega člana 

znaša 100,00 EUR. 

  

9.1.5 Pristojbina za odločanje o aktivaciji ali deaktivaciji funkcionalnosti za algoritemsko trgovanje 

borznega člana znaša 100,00 EUR. 

  

9.1.6 Pristojbina za odločanje o izključitvi borznega člana na podlagi 80., 81. oziroma 84. člena Pravil 

borze znaša 500,00 EUR. 

  

9.1.7 Pristojbina za odločanje o izključitvi ali začasni izključitvi borznega trgovalca ali elektronskega 

vmesnika iz trgovanja na borzi na podlagi 93. oziroma 94. člena Pravil borze znaša 100,00 EUR. 

 

9.1.8 Pristojbina za izvedbo nastavitve borznega trgovalca v trgovalnem sistemu v imenu borznega člana 

znaša 100,00 EUR. 

 

9.1.9 Pristojbina za izvedbo spremembe ali preklica borznega trgovalca v trgovalnem sistemu v imenu 

borznega člana znaša 50,00 EUR. 
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Pristojbino za odločanje od točke 9.1.1 do točke 9.1.9 so dolžni poravnati člani v 8-ih dneh po izdanem 

sklepu na podlagi izstavljenega računa s strani borze.  

 

 

9.2 Pavšalni stroški postopka v primeru izrečenega ukrepa zaradi kršitve obveznosti 

borznega člana 

 

9.2.1 Kadar borza sprejme ukrep opomina skladno s 183. členom Pravil borze, je član borze dolžan 

poravnati pavšalne stroške tega postopka v višini 1.000,00 EUR. 

 

9.2.2 Kadar borza sprejme ukrep izključitve člana iz trgovanja skladno s 183. členom Pravil borze, je član 

borze dolžan poravnati pavšalne stroške tega postopka v višini 2.000,00 EUR. 

 

9.2.3 Pavšalni stroški postopka se obračunajo ločeno za vsakega borznega člana zoper katerega se je 

vodil postopek, ne glede na to, ali se je postopek zoper njih vodil ločeno ali združeno.  

  

Stroške postopka v primeru izrečenega ukrepa zaradi kršitve obveznosti borznega člana so dolžni poravnati 

borzni člani po dokončnosti in izvršljivosti sklepa na podlagi izstavljenega računa s strani borze v roku 8 dni. 

 

 

 

10 SPLOŠNE DOLOČBE, KI VELJAJO OD 7. DO 9. TOČKE CENIKA 
 

10.1 Zavezanec za plačilo tarifnih postavk iz poglavij od 7 do 9 tega Cenika je oseba, ki je zahtevala 

uvrstitev v članstvo na borzni trg skladno s 70. členom Pravil borze. 

 

10.2 Minimalni mesečni znesek provizij iz borznih poslov na organiziranem trgu iz točke 8.1, se v primeru, 

da borzni član preneha ali začne s trgovanjem na organiziranem trgu med mesecem, zaračuna za 

cel mesec. 

 

 

11 DRUGE STORITVE BORZE 
 

11.1 Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze 
 

11.1.1 Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze v investicijskem skladu 

 

Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze za namen podvajanja sestave in uporabo imena indeksa 

v komercialne namene v investicijskem skladu znaša letno 3.000,00 EUR + 0,03 % od vrednosti sredstev 

v upravljanju sklada. 

 

Letna licenčnina se poravna z dnem prve uporabe licence indeksa in nato vsakih 12 mesecev, glede na 

stanje sredstev v upravljanju sklada na dan obračuna.  

 

11.1.2 Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze pri ostalih finančnih produktih 

 

11.1.2.1 Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze v posameznem finančnem produktu 
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Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze za namen podvajanja sestave in uporabo imena indeksa 

v komercialne namene v posameznem finančnem produktu (z izjemo investicijskega sklada) znaša 

5.000,00 EUR. 

 

Izdajatelj produkta plača licenčnino v 30-ih dneh po izdaji računa na podlagi podpisane pogodbe. Izdajatelj 

na ta način kupi licenčnino indeksa za dobo 5 let.  

 

11.1.2.2 Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze v neomejenem številu 

 

Licenčnina za uporabo indeksov Ljubljanske borze za namen podvajanja sestave in uporabo imena vseh 

indeksov Ljubljanske borze v neomejenem številu finančnih produktov, izdanih v 12 mesecih od podpisa 

pogodbe (z izjemo investicijskega sklada) znaša 27.500,00 EUR. 

 

Izdajatelj produkta plača licenčnino v 30-ih dneh po izdaji računa na podlagi podpisane pogodbe in velja za 

dobo do zapadlosti izdanih finančnih produktov.  

 

 

11.2 Dnevna objava vrednosti enote premoženja ali čiste vrednosti sredstev vzajemnega 
sklada  

 

11.2.1 Za letne storitve borze, vezane na dnevno objavo vrednosti enote premoženja ali čiste vrednosti 

sredstev posameznega vzajemnega sklada, se zaračuna 1.600,00 EUR. 

  

 

11.3 Dnevna objava notranje vrednosti delnic ID-a 
 

11.3.1 Za letne storitve borze, vezane na dnevno objavo notranje vrednosti delnic posameznega ID - a, se 

zaračuna 1.600,00 EUR. 

 

 

11.4 Usposabljanje borznih trgovalcev za trgovanje na borzi  
 

11.4.1 Stroški udeležbe usposabljanja borznih trgovalcev za trgovanje na borzi znašajo 350,00 EUR.  

 

Stroške je dolžan poravnati kandidat pred udeležbo na usposabljanju. 

 

 

11.5 Mesečna nadomestila za dostop do informacij o stanju trga 
 

11.5.1 Nadomestila za nadaljnjo uporabo in posredovanje podatkov  

 

Vsa nadomestila za nadaljnjo uporabo in posredovanje podatkov se določajo in spreminjajo skladno s 

Cenikom uporabe in posredovanja podatkov Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana. 
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11.6 Mesečna nadomestila za uporabo sistema SEO ter za uporabo sistema INFO 
HRAMBA 

 

11.6.1 Storitev SEO 

11.6.1.1 Mesečno nadomestilo za SEO       270,00 EUR 

• dostop v SEOin za 2 uporabnika 

11.6.1.2 Mesečno nadomestilo za SEO za DZU z neomejenim številom ID in vzajemnih  

  skladov         270,00 EUR  

• dostop v SEOin za 2 uporabnika 

11.6.1.3 Dostop v SEOin za dodatnega uporabnika       12,00 EUR 

11.6.1.4 Enkratna javna objava na SEOnet za nenaročnike SEOin   270,00 EUR 

11.6.1.5 Enkratna javna objava na SEOnet v imenu rednega naročnika SEOin  120,00 EUR 

 

Sistem SEOnet je namenjen izvajanju javnih objav nadzorovanih informacij in je dostopen preko brskalnika 

in Internet omrežja. Podrobnejša funkcionalnost je razvidna iz navodil za uporabo. 

 

11.6.2 Storitev INFO HRAMBA 

11.6.2.1 Mesečno nadomestilo za INFO HRAMBA     180,00 EUR 

• dostop v INFO HRAMBO za 2 uporabnika 

11.6.2.2 Mesečno nadomestilo za INFO HRAMBA za DZU z neomejenim številom ID in vzajemnih  

  ID in vzajemnih skladov       180,00 EUR  

• dostop v INFO HRAMBO za 2 uporabnika 

11.6.2.3 Dostop v INFO HRAMBO za dodatnega uporabnika      12,00 EUR 

 

11.6.3 Storitev SEO in INFO HRAMBA (paket) 

11.6.3.1 Paket SEO in INFO HRAMBA       295,00 EUR 

• dostop v SEOin in INFO HRAMBA za 2 uporabnika 

11.6.3.2 Paket SEO in INFO HRAMBA za DZU z neomejenim številom ID in   

  vzajemnih skladov        295,00 EUR  

• dostop v SEOin in INFO HRAMBA za 2 uporabnika 

11.6.3.3 Dostop v SEOin in INFO HRAMBO za dodatnega uporabnika     12,00 EUR 

11.6.3.4 Enkratna javna objava na SEOnet in INFO HRAMBI za nenaročnike  

  paketa SEO in INFO HRAMBA       295,00 EUR 

11.6.3.5 Enkratna javna objava na SEOnet in INFO HRAMBI v imenu rednega  

  naročnika SEO in INFO HRAMBA ali rednega naročnika INFO HRAMBA  120,00 EUR 

  

Nadomestilo za enkratno javno objavo na SEOnet in INFO HRAMBI iz točke 11.6.1.4, 11.6.1.5, 11.6.3.4 in 

11.6.3.5 vključuje objavo obvestila iste vsebine v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

Mesečno nadomestilo za paket uporabe SEO in INFO HRAMBA iz točke 11.6.3 se nanaša na nadomestilo za 

uporabo sistema SEO 181,55 EUR ter na nadomestilo za uporabo sistema INFO HRAMBA 113,45 EUR. 

 

Nadomestilo iz točke 11.6.1.4 in 11.6.3.4 so dolžni naročniki poravnati pred objavo obvestila. 

 

Mesečno nadomestilo iz točke 11.6.1.1, 11.6.1.2, 11.6.2.1, 11.6.2.2, 11.6.3.1 in 11.6.3.2 se v primeru 

začetka ali prekinitve veljavnosti pogodbe med mesecem, zaračuna za cel mesec. 
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11.7 Druge storitve borze se obračunava skladno z naslednjimi ceniki in pogodbami 
 

11.7.1 Cenik uporabe in posredovanja podatkov 

 

11.7.2 Cenik za storitve na trgu SI ENTER 

 

11.7.3 Pogodba za izvedbo storitev. 

  

 

11.8 Borza je upravičena druge storitve borze, ki niso navedene v tem ceniku in neposredno ne pomenijo 

storitev, ki se ponujajo naročnikom, zaračunati v skladu z naravo, obsegom in drugimi stroški teh 

opravljenih storitev. 

 

Pri obračunu drugih storitev uprava borze upošteva naslednje urne postavke: 

• najzahtevnejše strokovno delo 350,00 EUR 

• strokovno delo   200,00 EUR 

• administrativna in ostala operativna dela 100,00 EUR 

 

Uprava borze lahko sprejme odločitev, da se v posebnih primerih naročniku storitve zaračuna storitev po 

nižji ceni oziroma storitev ne zaračuna. 

 

 

 

12 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. 

 

 

 

13 NAČIN PLAČILA 
 

Vse obračunane storitve iz Cenika (razen postavke pod tč. 5, 6.2, 9, 11.1.2 in 11.7.1 iz Cenika) so dolžni 

poravnati uporabniki v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. V primeru zamude borza obračuna zakonske 

zamudne obresti. 

 

 

 

14 POPUSTI IN ZNIŽANJA 
 

14.1 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. 

 

14.2 V primeru, da ima posamezen izdajatelj večje število izdaj vrednostnih papirjev na borznem trgu, 

lahko uprava odobri posebne popuste na pristojbino za vzdrževanje kotacije obveznic. 
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14.3 Novemu članu se prizna popust na članarino iz postavke 7.1. tega cenika v višini 50 % za obdobje 

12 mesecev od dneva pristopa k članstvu. 

 

14.4 V primeru, da se nov član odloči za obračun provizij za »Razred 1« iz postavke 8.1., se mu v obdobju 

12 mesecev od dneva pristopa k članstvu obračunajo provizije po dejansko sklenjenih poslih, brez 

upoštevanja mesečnega pavšala. 

 

14.5 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. 

 

 

 

15 SPREMEMBE CENIKA 
 

15.1 Borza posreduje obvestila glede sprememb postavk iz 1, 2, 3, 5, 11.2 in 11.3 točke Cenika izdajatelju 

praviloma tri (3) mesece in ne manj kot en (1) mesec pred uveljavitvijo sprememb. 

 

15.2 Borza posreduje obvestila glede sprememb postavk iz 7, 8, 9, 11.4, in 11.5 točke Cenika borznemu 

članu praviloma tri (3) mesece in ne manj kot en (1) mesec pred uveljavitvijo sprememb. 

 

15.3 Borza posreduje obvestila glede sprememb postavk iz 11.1.1, 11.1.2 in 11.6 točke Cenika naročniku 

oziroma uporabniku praviloma tri (3) mesece in ne manj kot en (1) mesec pred uveljavitvijo 

sprememb. 

 

 

16 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

16.1 Agencija za trg vrednostnih papirjev je k točki 11.6. Cenika izdala soglasje z odločbo opr. št. 4020-

3/2016-9, dne 18. 1. 2017.« 

 

16.2 Cenik je sprejela uprava borze na seji dne 27. 11. 2019 in začne veljati z dnem sprejema, uporabljati 

pa se začne z dnem 1. 1. 2020. 

 

16.3 Z dnem začetka uporabe tega Cenika preneha veljati Cenik za storitve z dne 22. 10. 2019. 

 

 

Ljubljana, 27. 11. 2019 

 

 

 

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 

mag. Nina Vičar, 

članica uprave 

mag. Aleš Ipavec, 

predsednik uprave 

 

 





LJUBLJANSKA BORZA 
 

    

LJUBLJANA  Stock Exchange 

 

Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, ki jo sestavlja mag. Ale lpavec kot predsednik uprave in mag. 
Nina Vidar kot dlanica uprave je skladno s 34. dlenom Statuta Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana (v 
nadaljevanju: borze) z zadnjimi spremembami in dopolnitvami z dne 13. 6. 2019 na svoji seji z dne 

5. 3. 2020 sprejela naslednji 

SKLEP 

o popustu pri obrkfunu storitev Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana na 
tarifno postavki 2.2.2.2 

Pri obradunu pristojbine za uvrstitev zakladnih menic v trgovanje na borznem trgu z rodnostjo nad 1 
letom iz Cenika za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana z dne 27. 11. 2019 (tarifna postavka 
2.2.2.2), ki se uporablja ad 1. 1. 2020 dalje, se prizna popust v vitini 50 % tarifne postavke. 

Popust se prizna pri obradunu storitev od 15. 3. 2020 dalje. 

Sklep velja do preklica oziroma najkasneje do spremembe tarifnih postavk iz todke 1 tega sklepa iz 
Cenika za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana z dne 27. 11. 2019. 

Opr. tt.: 32/2020 

V Ljubljani, 5. marca 2020 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 

g Nina car, 
Zlanica uprave 

ma AleS Ipavec, 
preclaeclPik uprave 
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Uprava Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, ki jo sestavlja mag. Aleš Ipavec kot predsednik uprave in mag. 
Nina Vičar kot članica uprave je skladno s 34. členom Statuta Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana (v 
nadaljevanju: borze) in Cenikom za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, z dne 27. 11. 2019, ki se 
uporablja od 1. 1. 2020 (v nadaljevanju: Cenik borze), na svoji seji z dne 13. 11. 2020 sprejela naslednji 
 
 

S K L E P 
o popustu pri obračunu storitev Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana na 

tarifno postavko 2.1.3  
 

 
1. Vsem izdajateljem, ki imajo na borzni trg uvrščenih več kot 5 obveznic, se pri obračunu pristojbine za 

uvrstitev nadaljnjih izdaj obveznic, ki skupaj z že uvrščenimi tvorijo isto serijo (tarifna postavka 2.1.3 
Cenika borze), prizna popust v višini 75 % na razliko med 2.000,00 EUR in obračunanim zneskom.  

 
2. Popust se prizna pri obračunu storitev v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

 
 

Opr. št.: 74/2020 
 
V Ljubljani, 13. novembra 2020 
 
 
 

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 

   

mag. Nina Vičar, 
članica uprave 

L.R. 

mag. Aleš Ipavec, 
predsednik uprave 

L.R. 
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