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Predlog zakona za 

ODPRAVO POSLEDIC NEURIJ, 

PLAZENJA TAL IN POPLAV ZA 

OBDOBJE SEPTEMBER - NOVEMBER 

1998 (ZZS098) 

- EPA 775 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1. aprila 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURIJ, 
PLAZENJA TAL IN POPLAV ZA OBDOBJE SEPTEMBER - 
NOVEMBER 1998, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem 
postopku, ker je treba čim prej zagotoviti učinkovito pomoč 
občinam, ki so bile prizadete v poplavah v obdobju september 
- november 1998. Glede na to, da so bila z Zakonom o 
zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi 
posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 

prizadele širše območje Republike Slovenije zagotovljena le 
akontativna sredstva oziroma prva pomoč za že izvedena 
nujna dela, je za izvedbo sanacij na področju državne in 
občinske infrastrukture, treba zagotoviti dodatna sredstva 
za leto 1999 in leto 2000. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor, 
- dr. Franci Steinman, državni sekretar v Ministrstvu za okolje 

in prostor, 
- Sonja Beseničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za okolje in prostor. 

I. Uvod 

Ob obravnavi Zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe 
pri odpravi posledic poplav, ki so se v obdobju september - 
november 1998 prizadele širše območje RS (ZZSP98) ki ga je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na svoji 29. Izredni 
seji s pričetkom 25. novembra 1998 |e bilo dogovorjeno, da 
bo glede na obseg škode in nujne sanacijske posege 
potrebno v letih 1999 In 2000 zagotoviti še dodatna 
proračunska sredstva za sanacijo škode povzročene z 

neurjem in poplavami v letu 1998. Zato je Državni zbor zadolžil 
Vlado Republike Slovenije, da na podlagi verificiranih ocen škode 
ter sanacijskih programov, vloži v parlamentarno proceduro 
še en interventni zakon, s katerim bodo zagotovljeni viri za 
odpravo posledic poplav september - november 1998, v letu 
1999 ter v letu 2000. 

S sredstvi iz naslova ZZSP98 je bila zagotovljena le delna 
pomoč za nujna, že izvedena dela. 

21. april 1999 3 poročevalec, št. 25 



Pregled porabe usmerjenih sredstev iz naslova navedenega 
prvega interventnega zakona je razviden: 

- iz priloge 1 - sredstva, ki so jih prejele občine, 
- iz priloge 2 - sredstva, ki so bila usmerjena na področje vodnega 

gospodarstva, 
- iz priloge 3 - sredstva, ki jih je usmerilo Ministrstvo za promet 

in zveze, 
- iz priloge 4 - sredstva za sanacijo elektroproizvodnih in 

distribucijskih objektov, 
- iz priloge 5 - sredstva za sanacijo škode v javnih zavodih ter 

za pomoč gospodarskim družbam in samostojnim 
podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest, 

- iz priloge 6 - sredstva za sanacijo škod na objektih javnih 
zavodov v vzgoji in izobraževanju 

- iz priloge 7 - sredstva za zaščito in reševanje. 

II. Ocena stanja in razlogi za sprejem 

Zakona o ukrepih za odpravo posledic 
neurij, plazenja tal in poplav, ki so v 
obdobju september - november 1998 
prizadele Republiko Slovenijo 

Stanje po prvem interventnem zakonu, ki je zagotovil le 
prva, najnujnejša sredstva za plačilo že opravljenih del v 
letu 1998 (pa še teh ne v celoti), je zahtevalo in še zahteva 
izvajanje najnujnejših del na področju državnih cest in 
vodnega gospodarstva za preprečevanje nadaljnje škode, 
sanacije, rekonstrukcije in nekatere nujne investicije v 
vodnem gospodarstvu za zmanjšanje ogroženosti pred 
škodljivim delovanjem voda ter določitev končnega obsega 
državne subvencije programom sanacije v prizadetih 
občinah. 

Za odpravo posledic nastale škode, predvsem na pomembnejših 
objektih in napravah javnega pomena, pa tudi na premoženju 
drugih oškodovancev je potrebno zagotoviti sredstva, s katerimi 
bomo zagotovili izvedbo najnujnejših sanacij ter preprečili, da bi 
nedokončanje sanacij v primeru novih katastrof nastalo škodo 
še povečale. 

Naravne nesreče po tem zakonu so povzročile veliko materialno 
škodo na premoženju in v okolju in so pomembna ovira za razvoj, 
saj znaša verificirana škoda 32 milijard tolarjev. 

Izhodišče za pripravo drugega interventnega zakona so škode, 
ki znašajo: 

- na državni infrastrukturi 12 milijard tolarjev, od tega: 

- na področju prometa in zvez 4 milijarde tolarjev 
- na področju vodnega gospodarstva 8 milijard tolarjev 

Glede na to, da zakon o izvrševanju proračuna za leto 1999 ne 
določa sredstev za odpravo posledic škode, nastale po neurjih s 
poplavami koncem leta 1998 na področju državne infrastrukture, 
je potrebno, predvsem za področji prometa in zvez ter vodnega 
gospodarstva zagotoviti dodatna sredstva. 

- na lokalni ravni 20 milijard tolarjev. Le ta zajema: 

• škodo v lasti občin in oseb zasebnega prava, torej na področju 
lokalne cestne infrastrukture, objektov vodovodnega in 
kanalizacijskega omrežja ipd ter kmetijstva. Škoda v 111 občinah 
znaša 8 milijard tolarjev. 

- škodo nastalo zaradi plazov. Sproženih je bilo tudi preko 1000 
plazov, za kar bi po prvih ocenah, potrebovali 7 milijarde 
sanacijskih sredstev. 

Prijavljena pa je tudi škoda v industriji in drobnem gospodarstvu v 
višini 5 milijard tolarjev. 

Upoštevajoč izjemen obseg nastale škode, ki s sredstvi 
prvega interventnega zakona ter s sredstvi rezerv 
proračunov občin posledice neurij s poplavami še niso 
odpravljene, je potrebno zagotoviti dodatno državno 
pomoč. 

III. Cilji in načela zakona 

Cilj predlaganega zakona je zagotovitev sredstev državnega 
proračuna v skupni višini 7, 4 milijarde tolarjev in sicer v letu 1999 
v višini 3,5 milijarde tolarjev in v letu 2000 3,9 milijard tolarjev. 

Za odpravo posledic nastale škode se delež sredstev v sredstvih 
ministrstva za promet in zveze ter ministrstva za okolje in prostor 
poveča za delež, določen s tem zakonom, namensko za sanacijo 
škode na državni infrastrukturi. Ker gre za uporabo javnih financ, 
se nadzor nad njihovo porabo opravlja na podlagi predpisov, ki 
urejajo državne finance, zaradi česar v zakonu ni posebnih določb 
o nadzorovanju porabe. 

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski 
uporabi dodeljenih sredstev. 

Skladno s pozitivno zakonodajo bodo sanacijske programe na 
državni infrastrukturi izvedle pooblaščene gospodarske javne 
službe. 

Razdelitev sredstev prizadetim občinam, namenska raba sredstev 
ter zavarovanje vsled nenamenske uporabe sredstev je urejeno 
po postopku in na način, kot je bilo to opredeljeno v vseh 
interventnih zakonih. 

Za namensko rabo sredstev v občini je izrecno odgovoren župan, 
za sanacijo škode na državni infrastrukturi pa pristojna ministra. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje 
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih 
sredstev, predvidene dodatne materialne obveznosti za državo. 

Sredstva po tem zakonu se bodo zagotovila z Zakonom o 
izvrševanju proračuna za leto 1999 v višini 3.500.000.000 tolarjev. 
Glede na to, da sredstva stalne proračunske rezerve za leto 
1999 ne zadoščajo, bo potrebna prerazporeditev sredstev 
proračuna Republike Slovenije. 

Za leto 2000 bo potrebno sredstva v višini 3.900.000.000,00 
tolarjev zagotoviti s proračunom Republike Slovenije za leto 2000. 
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V. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri 
sanaciji škode nastale zaradi neurij, poplav in plazenja tal (v 
nadaljnjem besedilu: naravne nesreče). 

2. člen 

Skupni obseg sredstev, s katerim se zagotavlja pomoč iz prvega 
člena tega zakona znaša 7.400.000.000,00 tolarjev. 

3. člen 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč po tem zakonu 
se zagotovijo: 

(1) v letu 1999 v višini 3.500.000.000,00 tolarjev in sicer: 

- iz sredstev stalne proračunske rezerve proračuna Republike 
Slovenije za leto 1999 v višini 1.500.000.000,00 tolarjev in 

- s prerazporeditvijo sredstev, določenih s proračunom Republike 
Slovenije za leto 1999, sredstva v višini 2.000.000.000 tolarjev. 

(2) v letu 2000 v višini 3.900.000.000,00 tolarjev iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000. 

4. člen 

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo po dinamiki kot sledi: 

(1) Občinam v skupnem obsegu 2.300.000.000, od tega: 

- v letu 1999: 
- 700.000.000,00 tolarjev za sanacijo lokalne infrastrukture, 

dejavnosti lokalnega pomena in kmetijstva, 
- 600.000.000,00 tolarjev za sanacijo plazov. 

- v letu 2000: 
- 1.000.000.000,00 tolarjev za sanacijo lokalne infrastrukture, 

dejavnosti lokalnega pomena in kmetijstva. 

(2) Ministrstvu za okolje in prostor za sanacijo škode na 
področju vodnega gospodarstva 4.100.000.000,00 tolarjev , od 
tega: 

- v letu 1999 1.500.000.000,00 tolarjev 
- v letu 2000 2.600.000.000,00 tolarjev 

(3) Ministrstvu za promet in zveze 1.000.000.000,00 tolarjev, 
od tega: 

- v letu 1999 700.000.000,00 tolarjev 
- v letu 2000 300.000.000,00 tolarjev 

5. člen 

Sredstva po tem zakonu se dodeljujejo brez obveznosti vračanja. 

6. člen 

(1) Višino pomoči prizadetim občinam v posameznem 
koledarskem letu določi Vlada Republike Slovenije. 

(2) Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega zakona se dodelijo 
posamezni občini po predložitvi sanacijskih programov s sklepom, 
s katerim se določi namen njihove uporabe. 

Sklep izda državna komisija za sanacije, imenovana po ZZSP98. 

(3) Osnova za uporabo sredstev iz drugega in tretjega odstavka 
4. člena je sanacijski program, ki ga pripravi pristojno ministrstvo, 
potrdi pa Vlada Republike Slovenije. 

Sredstva se izplačujejo na podlagi predloženih računov po 
dejanskih stroških, ki jih potrdita pristojni resorni ministrstvi. 

Izvajanje vseh nalog po tem zakonu se šteje za prednostno 
nalogo. 

7. člen 

(1) Za namensko uporabo sredstev po tem zakonu je odgovoren 
župan oziroma pristojni minister. 

(2) O poteku odpravljanja posledic poplave mora občina tekoče 
poročati državni komisiji za sanacije. 

8. člen 

Za zavarovanje nakazila, oziroma nenamensko uporabljenih 
sredstev po tem zakonu občine pred nakazilom sredstev izročijo 
Ministrstvu za okolje in prostor bianco akceptne naloge in akceptne 
izjave. 

9. člen 

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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VI. OBRAZLOŽITEV: 

Stanje po prvem interventnem zakonu, ki je zagotovil le prva, 
najnujnejša sredstva za plačilo že opravljenih del v letu 1998 (pa 
še teh ne v celoti), je zahtevalo in še zahteva izvajanje najnujnejših 
del na področju državnih cest in vodnega gospodarstva za 
preprečevanje nadaljnje škode, sanacije, rekonstrukcije in 
nekatere nujne investicije v vodnem gospodarstvu za zmanjšanje 
ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda ter določitev 
končnega obsega državne subvencije programom sanacije v 
prizadetih občinah. 

Za odpravo posledic nastale škode na lokalni ravni, predvsem na 
pomembnejših objektih in napravah javnega pomena, pa tudi na 
premoženju drugih oškodovancev je potrebno zagotoviti sredstva, 
s katerimi bomo zagotovili izvedbo najnujnejših sanacij ter 
preprečili, da bi nedokončanje sanacij v primeru novih katastrof 
nastalo škodo le še povečalo. 

Na podlagi predlaganih rešitev v zakonu je predvideno, da bodo 
sredstva, ki bodo namenjanja za sanacijo v občinah, zagotovljena 
na računu rezerve Republike Slovenije, sredstva za sanacijo 

državne infrastrukture pa na posebnih postavkah pristojnih 
ministrstev. 

Taksativno sta našteta vira in način zagotavljanja teh sredstev. 
Skupen obseg sredstev, je razdelan po posameznih uporabnikih. 

Potrjena je materialna škoda v višini 32 milijard tolarjev. Pregled 
škode je razviden iz priložene tabele. 

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski 
uporabi dodeljenih sredstev. Razdelitev sredstev prizadetim 
občinam, ki se namenijo za odpravo škode povzročene z 
naravnimi nesrečami po tem zakonu, opravi Vlada Republike 
Slovenije. Za uporabo sredstev v občini je odgovoren župan, za 
sanacijo škode na državni infrastrukturi pa pristojni minister. Za 
zavarovanje vračila namensko dodeljenih sredstev, vsled 
eventuelne nenamenske uporabe, je z zakonom predvidena 
obveznost izdaje bianco akceptnega naloga ter akceptne izjave, 
še pred nakazilom sredstev. 
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NEURJE S POPLAVO SEPTEMBER - NOVEMBER 1998 

RAZEDLILNIK SREDSTEV PO OBČINAH 

zneski so v SIT 

Zap.št. OBČINA 
RAZDELITEV 

ZNESKA 
1.000.000.000 

ŽE PREJETA 
SREDSTVA RAZLIKA 

PRIZNANI 
ZNESEK ZA 
IZPLAČILO 

OSTANEK 
SREDSTEV 

3-4 3-4-6 
1 2 3 4 5 6 7 
1 AJDOVŠČINA 4.905.591 4.905.591 4.905.591 0 
2 BRDA 9.197.983 6.000.000 3.197.983 3.197.983 0 
3 BREŽICE 24.527.954 8.000.000 16.527.954 16.527.954 0 
4 CANKOVA -TlSlNA 1.000.000 1.000.000 0 
5 CELJE 153.299.711 35.000.000 118.299.711 111.650.115 6.649.596 
6 CERKLJE 1.042.438 1.000.000 42.438 42.438 0 
7 CERKNO 12.263.977 3.000.000 9.263.977 9.263.977 0 
8 DESTRNIK-TRNOVSKA V 3.985.792 3.985.792 3.985.792 0 
9 DOBROVA-HORJUL-POLHO 3.556.553 3.556.553 3.556.553 0 
10 DOL PRI LJUBLJANI 12.263.977 5.000.000 7.263.977 7.263.977 0 
11 DOMŽALE 6.131.988 6.131.988 6.131.988 0 
12 DORNAVA 981.118 981.118 981.118 0 
13 DRAVOGRAD 797.158 797.158 797.158 0 
14 DUPLEK 15.329.971 8.000.000 7.329.971 7.329.971 0 
15 GORENJA VAS-POUAN 4.905.591 1.000.000 3.905.591 3.905.591 0 
16 GORIŠNICA 3.556.553 3.556.553 3.556.553 0 
17 GORNJA RADGONA 4.782.951 4.782.951 4.782.951 0 
18 GORNJI GRAD 12.263.977 3.000.000 9.263.977 9.263.977 0 
19 GORNJI PETROVCI 2.146.196 2.146.196 2.146.196 0 
20 HODOS-SALOVCI 735.839 735.839 735.839 0 
21 HRASTNIK 10.117.781 10.000.000 117.781 117.781 
22 HRPEUE-KOZINA 735.839 735.839 735.839 0 
23 IDRIJA 2.575.435 1.000.000 1.575.435 1.575.435 0 
24 IVANCNA GORICA 1.778.277 1.778.277 1.778.277 0 
25 JURSlNCI 2.882.035 2.882.035 2.882.035 0 
26 KAMNIK 49.055.907 8.000.000 41.055.907 41.055.907 0 
27 KANAL OB SOCl 5.212.190 3.000.000 2.212.190 2.212.190 0 
28 KOBARID 3.679.193 2.000.000 1.679.193 1.679.193 0 
29 KOBILJE 1.532.997 1.532.997 1.532.997 0 
30 KOČEVJE 1.594.317 1.000.000 594.317 594.317 0 
31 KOZJE 4.844.271 4.844.271 4.844.271 0 
32 KRŠKO 21.461.960 2.000.000 19.461.960 19.461.960 0 
33 KUNGOTA 4.782.951 4.782.951 4.782.951 0 
34 KUZMA 3.188.634 3.188.634 3.188.634 0 
35 LAŠKO 104.243.803 30.000.000 74.243.803 74.243.803 0 
36 LENART 9.197.983 9.197.983 9.197.983 0 
37 LITIJA 12.263.977 2.000.000 10.263.977 10.263.977 0 
38 LJUBNO 1.103.758 1.103.758 1.103.758 0 
39 LJUTOMER 3.188.634 1.000.000 2.188.634 2.188.634 0 
40 LOGATEC 1.103.758 1.000.000 103.758 103.758 0 
41 LOŠKA DOLINA 858.478 858.478 858.478 0 
42 LOŠKI POTOK 6.009.349 6.000.000 9.349 9.349 0 
43 LUKOVICA 21.461.960 8.000.000 13.461.960 13.461.960 0 
44 MAJSPERK 12.263.977 5.000.000 7.263.977 7.263.977 0 
45 MARIBOR 3.679.193 3.679.193 3:679.193 0 
46 MEDVODE 1.226.398 1.226.398 1.226.398 0 
47 MISLINJA 3.065.994 2.000.000 1.065.994 1.065.994 0 
48 MORAVČE 1.962.236 1.962.236 1.962.236 0 
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Sheetl 
zneski so v SIT 

Zap.it. OBČINA 
RAZDELITEV 

ZNESKA 
1.000.000.000 

ŽE PREJETA 
SREDSTVA RAZLIKA 

PRIZNANI 
ZNESEK ZA 
IZPLAČILO 

OSTANEK 
SREDSTEV 

3-4 3-4-6 
1 2 3 4 5 6 7 

49 MORAVSKE TOPLICE 4.905.591 4.905.591 4.905.591 0 
50 MOZIRJE 7.726.305 1.000.000 6.726.305 6.726.305 0 
51 MURSKA SOBOTA 4.598.991 4.598.991 4.598.991 0 
52 NAZARJE 18.395.965 5.000.000 13.395.965 13.395.965 0 
53 NOVA GORICA 4.905.591 4.905.591 2.918.703 1.986.888 
54 PESNICA 6.131.988 6.131.988 4.779.134 1.352.854 
55 PODČETRTEK 11.037.579 2.000.000 9.037.579 9.037.579 0 
56 PODVELKA - RIBNICA 3.433.914 3.433.914 3.433.914 0 
57 PREDDVOR 275.939 275.939 275.939 
58 MESTNA OBČINA PTUJ 6.867.827 2.000.000 .4.867.827 4.867.827 0 
59 PUCONCI 4.905.591 4.905.591 3.723.435 1.182.156 
60 RACE-FRAM 3.065.994 3.065.994 3.065.994 0 
61 RADEČE 4.353.712 1.000.000 3.353.712 3.353.712 0 
62 RADENCI 613.199 613.199 613.199 0 
63 RIBNICA 2.575.435 2.575.435 2.575.435 0 
64 ROGATEC 5.089.550 2.000.000 3.089.550 3.089.550 0 
65 ROGAŠKA SLATINA 5.334.830 2.000.000 3.334.830 3.334.830 0 
66 RUŠE 5.825.389 5.825.389 5.825.389 0 
67 SEVNICA 12.263.977 3.000.000 9.263.977 8.580.782 683.195 
68 SLOVENJ GRADEC 8.830.063 2.000.000 6.830.063 6.830.063 0 
69 SLOVENSKA BISTRICA 24.527.954 5.000.000 19.527.954 19.417.912 110.042 
70 SLOVENSKE KONJICE 12.263.977 3.000.000 9.263.977 9.263.977 0 
71 ŠENTJUR PRI CELJU 12.263.977 4.000.000 8.263.977 8.263.977 0 
72 ŠKOFJA LOKA(popravek 6.131.988 1.000.000 5.131.988 5.131.988 0 
73 ŠMARJE PRI JELŠAH 11.037.579 3.000.000 8.037.579 8.037.579 0 
74 ŠMARTNO OB PAKI 2.452.795 2.452.795 2.452.795 0 
75 ŠOŠTANJ 4.905.591 2.000.000 2.905.591 2.905.591 0 
76 ŠTORE( dodano 1.12.) 3.065.994 3.065.994 3.065.994 0 
77 TOLMIN 4.169.752 2.000.000 2.169.752 2.169.752 0 
78 TRBOVLJE 15.329.971 14.000.000 1.329.971 1.329.971 0 
79 TRŽIČ 6.131.988 3.000.000 3.131.988 3.131.988 0 
80 TURNIŠČE 91.980 91.980 91.980 0 
81 MESTNA OBČINA VELEN 16.862.968 3.000.000 13.862.968 13.862.968 0 
82 VELIKE LAŠČE 306.599 306.599 306.599 0 
83 VIDEM PRI PTUJU 9.197.983 5.000.000 4.197.983 4.197.983 0 
84 VIPAVA 4.905.591 3.000.000 1.905.591 1.905.591 
85 VITANJE 1.716.957 1.716.957 1.716.957 0 
86 VOJNIK 17.046.928 6.000.000 11.046.928 11.046.928 0 
87 VRHNIKA 2.000.000 2.000.000 0 
88 ZAGORJE OB SAVI 45.989.913 14.000.000 31.989.913 31.989.913 0 
89 ZAVRC 1.471.677 1.471.677 1.471.677 0 
90 ZREČE 9.197.983 3.000.000 6.197.983 6.197.983 0 
91 ŽALEC 73.583.861 14.000.000 59.583.861 43.531.280 16.052.581 
92 ŽELEZNIKI 21.461.960 10.000.000 11.461.960 11.461.960 0 

SKUPAJ OBČINE 1.000.000.000 270.000.000 730.000.000 699.683.376 30.316.624 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 
Vojkova Ib, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: +386(0)61/17 84 000 • Telefax: +386(0)61/17 84 052 

Številka: 225-00-01/99-G1 
Datum: 8.3.1999 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
ministrstvo za 

OKOLJE IN PROSTOR 
LJUBLJANA. DUNAJSKA C. 48 

Vredno« 
DATUM 

0 9 -03- 1999 
Številka 

Priloge 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
dr. Franci Steinman 
Dunajska 48 
1000 LJUBLJANA 

I °iS 

Zadeva: Poročilo o porabi sredstev 

Za izvajanje intervencij ob poplavah v oktobru in novembru 98 in za izvajanje drugih 
ukrepov za opravo posledic poplav je bilo MOP-Upravi RS za varstvo narave 
dodeljenih 595 mio SIT. 

Sredstva so bila dodeljene v teh delih in tako tudi porabljena. 

Sredstva so bila v skladu z evidenco in verificirano škodo, prikazano v Sanacijskem 
programu razdeljena po ključu velikosti škode po posameznih vodnih območjih. 

Dela so bila v skladu s pogodbami izvedena do 30.12.1998 s strani izvajalcev 
vodnogospodarske javne službe na nižinskih delih posameznih območij in s strani PUH 
na hudourniških območjih. 

Poraba sredstev je razvidna iz tabele, kije priloga k poročilu. 

S spoštovanjem. 

Priloga: 
- tabela 

V vednost: 
- g. direktor 

21. april 1999 15 poročevalec, št. 25 



* ID —> co 
0 
1 
* (/) cr 
< o 
o Ql (/> 
o 
o 
o z o 
0 00 

o> 2 
1 S 
^ CO 
i I 
°1 O z 

D Z 
X.i 
I 
* 
O H 
o 
o 
o > 
< z 
-i tu 
0 
1 
5 c/) 

Ct 
O * 
£ 2 
g S 

S Z £ r- 
- £ ro IU c > —) > o 

llf 
5 M 
0 ° H 
> i» m *— D </> <* r> cr « -J H- > (/) ^ 

1 = 

O z LU > a LU 

z 
< 

»-5 
** 
G- 
=> 
ji 
C/5 

O o o 
© o o 
r>i 17

3.
50

7.
74

7 
77

.1
68

.1
06

 
42

.9
92

.3
97

 
86

.2
95

.2
50

 
97

.1
29

.0
00

 O 
55 
r-" o C\ 
ss oc 

OOO'OSC'9 4.
65

0.
00

0 000'000'S6S 

Ro
k 

i/.
vc

db
c: 

30
. 

de
ce

m
be

r 
19

99
 

H
ud

ou
rn

ik
i 

|oooooosz 5.
20

0.
00

0 

41
.0

00
.0

00
 O O o 

d o o 
rf O 20

.0
00

.0
00

 

12
5.

20
0.

00
0 

40
6.

90
0.

00
0 

N
iž

in
sk

i 
vo

do
to

ki
 |000'000'IZ IlS

.9
53

.2
47

l 
21

.7
56

.8
56

1 
33

.8
39

.8
97

] |00000C
'SI 37

.4
50

.0
00

 
26

.4
00

.0
00

 000 
0SCS 4.

65
0.

00
0 

28
1.

70
0.

00
0 

Ro
k 

iz
ve

db
e:
 

30
. 

de
ce

m
be

r 
19

98
 

H
ud

ou
rn

ik
i 

i.o
oo

.o
oo

| |000'000'6 

OOO'OOOOI 

58
.1

00
.0

00
 

N
iž

in
sk

i 
vo

du
lo

ki
 |0t)0'00S'6 27

.9
95

.2
5o

| 

10
.6

04
.7

50
 

48
.1

00
.0

00
 

Ro
k 

iz
ve

db
e:
 

30
. 

no
ve

m
be

r 
19

98
 

H
ud

ou
rn

ik
i 

OOO'OOO'I 5.
19

5.
25

0l
 

12
.8

39
.5

00
| 

19
.5

07
.5

00
 

38
.5

42
.2

50
 

OOOOOOOCI 

N
iž

in
sk

i 
vo

do
to

ki
 

23
.0

54
.5

00
l O o o 

o" 
N 
d 9.

15
2.

50
0]

 o
srsćis

 12
.8

39
.5

00
| OOO'OOOU 91

.4
57

.7
50

 

O
B

M
O

Č
JE

 

2 
U 

< 
> 
Ž 
O 

H 
O O) 
< 

S 
> 
< </) 1 

D
O

LE
N

JS
K

A
 

Il
ju

b
.-

sa
v
a 

Ig
o

re
n

js
k

a 
IS

O
Č

A
 

|P
R

IM
O

R
SK

A
 

St
ro

ko
vn

e 
na

lo
ge

 

SK
U

PA
J:

 

H 
co 
*-> 
< 
a. 

* 
</) 

poročevalec, št. 25 16 21. april 1999 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

URAD ZA ŽELEZNICE 

Številka: 
Datum. 8.3.1999 

Ministrstvo za promet in zveze 
Urad za ceste, 
Žarko Pregelj, državni sekretar 

ZADEVA: Realizacija zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri 
odpravi posledic poplav 

Z Zakonom o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanju posledic 
poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele RS, so bila Ministrstvu 
za promet in zveze za nujno sanacijo železniške infrastrukture odobrena sredstva v 
skupni višini 330 mio SIT. Sredstva so se porabila za sanacijo naslednjih objektov: 

- sanacija kanala v predoru Bohinj: . 50.000.000,00 SIT 

- sanacija plazu Poganek: 40.000 000,00 SIT 

- sanacija plazovitega področja na odseku proge Vlaribor-Holmec: 50 000 000,00 SIT 

- popravilo relejnih skupin, vstavkov in električnih sklopov signalno - varnostnih 
naprav: 30 000.000,00 SIT 

- sanacija poškodb zgornjega, spodnjega ustroja proge in zamenjava uničenih 
elementov SV naprav na odseku proge Litija-fCresnice: 60.000.000,00 SIT 

- sanacija poškodb zgornjega, spodnjega ustroja proge in zamenjava uničenih 
elementov SV naprav na odseku proge Celje-Šentjur : 100.000.000,00 SIT 

Lep pozdrav, 

//■'. "•. 
Oi-s ' 

-M *- ur. SKrvko Hanžfl 
DRŽAMNI SEKRETAR 

Languaova ulica 4 
1535 Ljubljana 

T«toton:061 178 8000 
Tatofaks: 001 178 8148 
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IZSDDC 
Drnžba za državne ceste, d.o.o. 

Številka: 402-9/99-PDC/PF 
Datum: 8.3.1999 
File: realizacija.doc 

Republika Slovenija 
Ministrstvo za promet in zveze 
Direkcija Republike Slovenija za ceste 
Tržaška 19 

1000 LJUBLJANA 

MINISTRSTVO 2A PROMET IN ZVEZE 

DIREKCIJA RS ZA CESTE 

; 3reieio: " 8 -Q3- I999 

Sig. z: 

2*4 'J 
Pr. I: 

'X/ 
Vred 

:S'fra zadeve: 

'"•■i "T- - J.(A 6 1 

Zadeva: Realizacija zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanju 
posledic poplav 

Vezano na vaš dopis številka 347-08/99-02/LL, z dne 5.3.1999, podajamo sledeče poročilo. 

V mesecu oktobru in novembru je močno deževje zajelo celotno Slovenijo in povzročilo na 
državnih cestah veliko škodo. Poročilo o škodi in prve ocene so vam bile posredovane 
9 10 1998 in 8 11.1998 Takoj po povzročeni škodi so cestna podjetja, ki so pogodbeno 
določeni vzdrževalci cest, pristopila k vzpostavitvi prevoznosti. 

Po sprejetju Zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pn odpravljanju posledic 
poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSP, 
Uradni list št. 86, z dne 18.12.1998), so bile s cestnimi podjetji sklenjene pogodbe za plačilo že 
izvedenih del. Preglednica pogodb, iz katere je razvidna realizacija po cestnih podjetjih, )e v 
prilogi 1. 

V drugi preglednici, v pnlogi 2, pa je natančen seznam cest, odsekov, lokacij poškodb s kratkim ' 
opisom ter vrednostjo izvedenih del Iz nje je razvidna točna realizacija sredstev po 
posameznem odseku ceste 

Lep pozdrav1 

Pnpravila: 
Polona Fazannc, dipl ing 

Pnloge: 
- pnloga 1 
- pnloga 2 

Direktor 
Met^>d Di Batista, dipl ing 

•ZŠŠĐDC 
• .-rr.'s 
i L'IJM«!";- • •• 

I 

SI - 1001 Ljuotjvu. ? p TrlAiU(«uHt 
'tUfofl Inl • WVO*I/I7MVOO Fm I nt • 'UvOoki Tl.im j^iOVnOi i MM 

fttfil l>0l*)!/00 ?»• (AM&wm voUivu v LjuMimu. 0»nov\i Upiui *<»• i *1 TJ4.J0 SIT. MtOĆiU 120HS2. 0««<iu iUv.lU 4**111« 
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Republika Slovenija 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

Kotnikova 5,1000 Ljubljana 
tel.: 1783 311, fax: 13 26 094 

Datum: 08.03.99 
Številka: ^ m3-lw 

MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR 
Uprava RS za varstvo narave 
Sektor trajnih sanacij 
Dunajska c. 47 

1000 LJUBLJANA 

ZADEVA: Realizacija zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri 
odpravljanju posledic poplav, ki so v obdobju september-november 
1998 prizadele RS 

Spoštovani! 

Sporočamo vam, da smo v skladu z Zakonom o zagotovitvi sredstev za interventne 
ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 
prizadele RS, dodeljena sredstva našemu ministrstvu v višini 100.000.000 SIT porabili za 
delno sanacijo škode na elektroproizvodnih in distribucijskih podjetjih in sicer: 

V prilogi vam pošiljamo kopije računov na osnovi katerih smo opravili plačilo računov za 
navedena podjetja, pregled opravljenih plačil pa je razviden in priložene priloge - lista 
FINO 7302. 

Savske elektrarne 
ELES 

11.000 000,00 SIT 
45.000.000,00 SIT 
23.000.000,00 SIT 
21.000.000,00 SIT 

Elektro Celje 
Elektro Gorenjska 

SKUPAJ 100.000.000,00 SIT 

S spoštovanjem, 

Mag. Alojz Kovše 
državni sekretar 
za energetiko 

Metod Dragonja 
minister 

\ 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve 
Kotnikov« S, 1000 Ljubljana SLOVENIJA 

L y. hm 
Mednarodno leto starejših 1999 

I 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 
Dboajska c. 47 
1000 LJUBLJANA 

ZADEVA; Realizacija Zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanju 
posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele RS 

V prilogi vam dostavljamo poročilo o porabi sredstev, ki so bila z Zakonom o zagotovitvi sredstev za 
interventne ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, dodeljena našemu resorju. v skupni višini 
750.000.000 SIT za nujno sanacijo škode v javnih zavodih iz pristojnosti ministrstva ter za pomoč 
gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom z namenom ohranjanja delovnih mest, še ni bilo 
porabljenih nič sredstev. 

Lepo pozdravljeni! 

Priloga: 2x 

april 1999 



B-El'UBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE £N PROSTOR 
UPRAVA KS ZA VARSTVO NARAVF. 
DUNAJSKA CESTA 48 
1000 LJUBLJANA 

Župančičeva 6 

1000 Ljubljana 

Služba za investicije 
Telefon: 061/20 2 838 
fax. 061/131 23 -7 

Darum: 26-3-1999 
Številka:: 403-02/99-MC 

ZADEVA: Porodilo o porabi sredstev pri odpravljanju posledic poplav 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravljanju posledic poplav, ki so 
v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenije, je bilo Ministrstvu za 
šolstvo in šport odobreno 70 milijonov tolarjev za sanacijo škod na objektih Javnih zavodov v 

vzgoji in izobraževanju. Najnujnejša potrebna dela smo razdelili v tri skupine, in sicer: 
1 Refundacije finančnih sredstev šolam za plačilo najnujnejših del 2.204.844.2 SIT 
2.Plačila posameznim izvajalcem za manjša dela 28.541.939,8 SIT 
3.Plačila izvajalcem za večja dela na podlagi sklenjenih pogodb. 39.253.216 SIT 

Realizacijo naštetih sredstev predvidevamo: 
48.522.089 SIT v aprilu 1999, 
19.477.911 SITv maju 1999, 
2.000.000. SIT v avgustu 1999. 

Sredstva bodo porabljena za šole po priloženem seznamu, 

/ * o 
Marina Cankar, univ. d.i.a. 
svetovalka vlade 

poročevalec, št. 25 26 21. april 1999 
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M I K r S !' R S T V O 
za Šolstvo in šport! 

w 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

Župančičeva 6 
1000 Ljubljana 

Služba za investicije 
Telefon: 061/212 838 
Fax: 061/131 23 27 

ODPRAVLJANJE POSLEDIC POPLAV (SEPTEMBER - NOVEMBER 1998) - Seznam odobrenih 
sredstev po posameznih šolah 

ŠOLSKI CENTER R. MAISTER. KAMNIK 

I.GIMNAZIJA V CELJU 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA CELJE 

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CEIJE 

ŠOl.SKl CENTER CELJE 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE 

SREDNJA FR1Z., TEKST., STROJNA IN' PROM. ŠOLA CELJE 

VRTNARSKA ŠOLA CEUE 

2.000.000 SIT 

4.961.274 SIT 

3.000.000 SIT 

2.000.000 SIT 

4.000.000 SIT 

49.500.000 SIT 

1.490.606 SIT 

3.048.120 SIT 

SKUPAJ 70.000.000 SIT 

■'J.«/ "V. A 
• / TŽ |t'V; 
- % c:.-t!i 
\'* *' C. c?-'/ 
\v v> 

i </ 

% 
Marina Cankar, univ. d.i.a. 
svecovalka vlade 

*1. april 1999 27 poročevalec, št. 25 



t 

© 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 

Kardeljeva ploščad 21,1000 Ljubljana 
telefon: (061) 131 8184, fax: (061) 131 8117 

Številka: J~ ~ 
Datum:05.04.1999 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Uprava za varstvo narave 
Dunajska cesta 47 
1000 Ljubljana 

v Zadeva: Realizacija zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri 
odpravljanju posledic poplav 

V zvezi z Vašim dopisom št. 012-11/98 z dne 03.03.1999 Vas obveščamo, da smo 
dodeljena sredstva na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri 
odpravljanju posledic poplav, ki so v obdobju september - november 1998 prizadele 
RS, po sklepu Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in v sodelovanju z Gasilsko 
zvezo Slovenije namenili za nabavo: 

- 30 električnih potopnih muljnih črpalk, 
- 40 hidravličnih potopnih muljnih črpalk, 
- 15 motornih muljnih črpalk in 
- 4 reševalne čolne. 

Nabava navedenih sredstev je v skladu z zakonom o javnih naročilih v fazi zbiranja 
ponudb najugodnejših ponudnikov. 

/"V' ^DIREKTOR 
-- • « "Bojan Ušeničnik 

i -T < 

poročevalec, št. 25 28 21. april 1999 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 USTANOVITVI OBČIN TER 0 

DOLOČITVI NJIHOVIH ODMOČIJ 

(ZU0DN0-?) 

- EPA 764 - skrajšani postopek 

; 

Vlada Republike Slovenije je dne 29. marca 1999 
predložila v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij - skrajšani 
postopek (EPA 764-II) 

Dne 9. oktobra 1998 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Tonetom Anderličem predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembi In dopolnitvi zakona o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij, hitri postopek (EPA 
588), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 25/3-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI 
NJIHOVIH OBMOČIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 

območij obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za 
uskladitev zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih 
območij z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
(št. U-l-301/98 z dne 17.9.1998) 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65 . člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dolodčila, 
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren 
za področje lokalne samouprave, 

- Milan ŽELEZNIK, državni podsekretar v Službi Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo. 

21. april 1999 29 poročevalec, št. 25 



UVOD 

1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(Uradni list RS, štev. 60/94, 69/94; v nadaljnjem besedilu - zakon 
o ustanovitvi občin), so bile v letu 1994, po poprej opravljenem 
referendumu, ustanovljene občine in določena njihova območja, 
imena in sedeži ter število članov prvih občinskih svetov. Ta zakon 
je določil tudi občine, ki imajo status mestne občine. Državni zbor 
je s tem zakonom ustanovil 147 občin, od tega enajst mestnih 
občin. 

Ustavno sodišče je po ustanovitvi prve mreže novih občin prejelo 
vrsto pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. in 3. 
člena zakona o ustanovitvi občin. Z dvema odločbama je tako 
Ustavno sodišče (Uradni list RS, št. 73/94 in 73/95) ugotovilo, da 
2. in 3. člen zakona o ustanovitvi občin nista v skladu z ustavo in 
določilo rok za odpravo neskladnosti novih občin z ustavo, ki jih 
mora državni zbor odpraviti najkasneje šest mesecev pred 
razpisom naslednjih lokalnih volitev leta 1998. V obrazložitvi druge 
odločbe je sodišče posebej ugotovilo, da Mestna občina Koper 
močno in očitno odstopa od ustavnega koncepta mestne občine. 

Državni zbor je v skladu z Zakonom o postopku za ustanovitev 
občin ter za določitev njihovih območij - ZPUODO (Uradni list RS, 
št. 44/96), ki je nadomestil zakon o referendumu za ustanovitev 
občin in vzpostavil pravne temelje za ozemeljsko preoblikovanje 
občin ter ob upoštevanju ugotovitev ustavnega sodišča, z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98, 73/ 
98-popravek) ustanovil dodatnih 45 novih občin. Vlada je v 
predhodnem postopku pred sprejemom navedenega zakona v 
skladu s 6. členom ZPUODO predlagala na območju sedanje 
mestne občine Koper izločitev treh območij in oblikovanje treh 
novih občin, in sicer občine Ankaran-Škofije, občine Dekani in 
občine Šmarje-Marezige. V predlogu je bil upoštevan poseben 
ustavni status mestne občine. 15. a člen Zakona o lokalni 
samoupravu (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/ 
97,10/98 in 74/98), glede na 141. člen ustave, definira mesto kot 
večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, 
prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskem razvoju 
razlikuje od drugih naselij. Mestna občina se ustanovi zato, da bi 
njeni občani lahko smiselno in funkcionalno sodelovali pri 
opravljanju lokalnih javnih zadev na območju mesta kot specifične 
urbane lokalne skupnosti. Vključitev lokalnih skupnosti, ki ne 
spadajo v urbani sestav mesta, nasprotuje tako funkcionalnim 
kot demokratskim načelom lokalne samouprave. V mestno občino 
tako ne morejo biti vključena ruralna naselja, posebej tista, ki niti 
po funkcionalnih kriterijih ne sodijo v mestno občino. Le-ta niso 
medsebojno vzajemno povezana in ne predstavljajo zaokrožene 
strnjene celote, ki bi omogočila vzpostavitev mreže medsebojnih 
in sosedskih odnosov ter potrebne zavesti o pripadnosti občin, 
kot specifične in funkcionalno povezane urbane celote. V mestno 
občino ne more biti vključeno tudi širše primestno območje, ki 
izpolnjuje pogoje za ustanovitev samostojne občine. 

Poizvedovalni referendum za ustanovitev občin ter za določitev 
oziroma spremembo njihovih območij je bil izveden na podlagi 
Odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij 
za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih 
območij in razpisa referenduma za spremembo imen in sedežev 
občin (Uradni list RS, št. 21/98) dne 19.4.1998. S tem odlokom je 
državni zbor na podlagi 14.člena ZPUODO ugotovil, na katerih 
območjih so izpolnjeni pogoji za ustanovitev občin in razpisal 
referendume. Poizvedovalni referendum za izločitev območij in 
ustanovitev novih občin je bil izveden tudi na območju Mestne 

občine Koper oziroma na območjih predlaganih novih občin 
Ankaran-Škofije, občine Dekani in občine Šmarje-Marezige. Volivci 
se niso izrekli za izločitve območij treh predlaganih občin iz 
območja Mestne občine Koper. 

V zakonodajnem postopku, ki je nato sledil, je Vlada Republike 
Slovenije predlagala spremembe in dopolnitve zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij. Predlog je v Državnem zboru 
doživel več sprememb, ki so bile predlagane z amandmaji. Državni 
zbor pa z zakonom ni ustanovil novih občin na območju Mestne 
občine Koper. 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti 2. točke 3. 
člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij - 
ZUODNO - (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) v septembru 
1998 (Odločba št. U-l-301/98 z dne 17.9.1998 -Uradni list RS, št. 
67/98) znova ugotovilo, da je Mestna občina Koper v neskladju z 
ustavo. V drugi točki izreka odločbe je sodišče odločilo, da mora 
državni zbor najkasneje v enem letu po uveljavitvi odločbe 
spremeniti in dopolniti zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij tako, da bodo na območju sedanje Mestne občine 
Koper ustanovljene občine v skladu z ustavo. Obenem je ustavno 
sodišče organom Mestne občine Koper podaljšalo mandat do 
nastopa mandata organov novih občin, ki bodo ustanovljene na 
tem območju. 

2 CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij je pripravljen zaradi uskladitve 
območja Mestne občine Koper z ustavo in zakonom v skladu z 
razlogi odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l- 
183/94 z dne 9.11.1994 (Uradni list RS, št. 73/94), št. U-l-304/94- 
9 z dne 9.11.1995 in št. U-l-301/98 z dne 17.9.1998 (Uradni list 
RS, št. 67/98). Predlog upošteva dejstvo, da je bil v letu 1998 
sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi 
občin, katerega je potrebno po odločbi Ustavnega sodišča uskladiti 
tako, da se na območju Mestne občine Koper ustanovi več občin. 

Predlog zakona izhaja iz odločitve ustavnega sodišča, ki je 
državnemu zboru naložilo, da v roku enega leta na območju 
Mestne občine Koper ustanovi občine v skladu z ustavo. Glede 
na to, da je državni zbor v postopku pred sprejemom zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin že ugotovil, 
da predlagano območje izpolnjuje pogoje za ustanovitev občine, 
izvedeni pa je bil tudi referendum, predlaga Vlada Republike 
Slovenije, izhajajoč iz odločitve Ustavnega sodišča in drugega 
odstavka 26. člena ZPUODO Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da območje Mestne občine Koper uskladi z ustavo in 
zakonom tako, da na izločenem delu območja sedanje Mestne 
občine Koper z zakonom ustanovi novo občino Dekani. 

3 FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Na podlagi določbe 142. člena Ustave RS se občina financira iz 
lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti 
ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v 
skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna 
sredstva. Financiranje lokalnih zadev javnega pomena izvajajo 
občine na podlagi zakona o lokalni samoupravi iz lastnih virov, 
sredstev države in iz zadolžitve. Načela in merila za zagotovitev 
dodatnih sredstev občinam Iz državnega proračuna so določen« 
predvsem z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/ 
94 in 56/98). 

Po finančnih izračunih bi bila predlagana občina Dekani upravičena 
do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 131.547.000 
SIT za leto 1999. 

poročevalec, št. 25 30 21. april 1999 



BESEDILO ČLENOV Sedež občine Dekani je v Dekanih. 
Prvi občinski svet šteje 14 članov. 

I.člen 

V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni 
list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94-odločba US in 73/95-odločba US, 
56/98 in 73/98 - popravek) se 2. člen dopolni s točko: 

18. a Dekani 

Abitanti 
Belvedur 
Bezovica 
Brezovica pri Gradinu 
Brežec pri Podgorju 
Butari 
Čepki 
Črni Kal 
Črnotiče 
Dekani 
Dol pri Hrastovljah 
Dvori 
Gabrovica pri Črnem Kalu 
Galantiči 
Gračišče 
Gradin 
Hrastovlje 
Karli 
Kastelec 
Koromači-Boškini 
Kortine 
Krnica 
Kubed 
Loka 
Lukini 
Maršiči 
Močunigi 
Movraž 
Olika 
Osp 
Peraji 
Pisari 
Podgorje 
Podpeč 
Poletiči 
Popetre 
Praproče 
Predloka 
Pregara 
Rakitovec 
Rižana 
Rožar 
Sirčl 
Smokvica 
Socerb 
Sočerga 
Sokolići 
Stepani 
Seki 
Topolovec 
Trebeše 
Tuljaki 
Zabavlje 
Zanigrad 
Zazld 

2.člen 

V 3. členu se spremeni točka 2. tako, da se glasi: 

2. Koper 

Ankaran 
Babiči 
Barizoni 
Bertoki 
Bočaji 
Bonini 
Boršt 
Bošamarin 
Brič 
Cerej 
Čentur 
Čežarji 
Dilici 
Fijeroga 
Gažon 
Glem 
Grinjan 
Grintovec 
Hrvatini 
Jelarji 
Kampel 
Kolomban 
Koper 
Koštabona 
Kozloviči 
Krkavče 
Labor 
Lopar 
Manžan 
Marezige 
Montinjan 
Plavje 
Pobegi 
Pomjan 
Prade 
Premančan 
Puče 
Spodnje Škofije 
Srgaši 
Sv. Anton 
Šalara 
Škocjan 
Šmarje 
Tinjan 
Triban 
Trsek 
Truške 
Vanganel 
Zgornje Škofije 
Župančiči 

Sedež občine Koper je v Kopru. 
Prvi občinski svet šteje 32 članov. 
Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice 
izvolijo tri predstavnike v prvi občinski svet. 

21. april 1999 



3.člen 4.člen 

Volitve v občinska sveta in volitve županov v Mestni občini Koper 
in občini Dekani razpiše predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije najkasneje dvajset dni po uveljavitvi tega zakona. Volitve 
se opravijo najprej štirideset dni in najkasneje dva meseca po 
razpisu. 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. ODLOČITVE USTAVNEGA SODIŠČA GLEDE 
MESTNE OBČINE KOPER 

- Ustavno sodišče je od 6. do 26. oktobra 1994 prejelo eno zahtevo 
občinske skupščine in 79 pobud krajevnih skupnosti oziroma 
njihovih svetov ter posameznikov za začetek postopka za 
oceno ustavnosti posameznih točk 2. in 3. člena Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in vse te zadeve 
združilo zaradi skupnega obravnavanja in odločanja. Odločilo 
je, da mora državni zbor najkasneje v šestih mesecih pred 
razpisom naslednjih lokalnih volitev (leta 1998) odpraviti 
ugotovljene neskladnosti občin z ustavo. Za takšen rok se je 
ustavno sodišče odločilo tudi zaradi "upoštevanja zapletenosti 
in težavnosti usklajevanja območij občin in mestnih občin z 
ustavo". Ustavno sodišče je ocenilo, da gre pri oblikovanju občin, 
vključno z mestnimi občinami, za proces, v katerem se bodo te 
po svoji ustanovitvi še naprej oblikovale tako, da bodo čim bolj 
naravne in funkcionalne celote, seveda ob upoštevanju 
zakonskih meril. "Po konstituiranju novoustanovljenih občin bodo 
posamezna naselja ali več naselij v eni ali več občinah, kolikor 
bodo izpolnjevala pogoje za ustanovitev svoje občine ali če se 
bodo želela izločiti iz občine in priključiti drugi občini, lahko začela 
postopek po 14. ali 15. členu ZLS, ki omogočata izločitev dela 
občine in priključitev k drugi občini ali ustanovitev lastne občine. 
Takšno odločitev, ki se izglasuje na referendumu, bo po 
navedenem členu državni zbor potrdil, če bo odločitev skladna 
z ustavnim konceptom in pogoji za ustanovitev lastne občine". 

- Ustavno sodišče je v svoji odločbi z dne 9. 11. 1994 ugotovilo, 
da ustava predvideva poizvedovalni referendum, končno 
določitev območja občine pa je prepustila zakonodajalcu. Po 
mnenju ustavnega sodišča je bilo ustavno dopustno, da državni 
zbor pogoja števila prebivalcev ne upošteva togo, ampak v 
sorazmerju z razlogi, ki opravičujejo ustanovitev občin z manj 
kot 5.000 prebivalci. Ustavno sodišče je sicer ugotovilo "nekaj 
primerov očitne arbitrarnosti, ko niso bile ustanovljene 
samostojne občine, čeprav so bili izpolnjeni isti pogoji kot v 
primerih, ko so občine bile ustanovljene". V obrazložitvi navedene 
odločbe je ustavno sodišče zapisalo, da "so v nasprotju z ustavo 
tiste točke 2. člena zakona, s katerim se ustanavljajo občine, ki 
ne izpolnjujejo ustavnih in zakonskih pogojev, ki jih je državni 
zbor sam določil kot vsebinske pogoje z ZLS". Iz takšne 
obrazložitve po našem mnenju izhaja, da niso v neskladju z 
ustavo vse občine, ki jih določa 2. člen Zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij. Isto pa velja tudi za 3. člen 
istega zakona, ki določa 11 mestnih občin. Ustavno sodišče je 
ugotovilo, da druga točka 3. člena zakona (Mestna občina 
Koper) ni v skladu z ustavo in da isto velja za območje mestne 
občine Novo mesto. Ustavno sodišče se "po opravljenem 
tehtanju prizadetih ustavnih dobrin ni odločilo, da bi ocenjevalo, 
ali so vse mestne občine oblikovane v skladu z ustavo". 

■ Ustavno sodišče je v septembru 1998 (Odločba U-l-301/98 ■ 
Uradni list RS, št. 67/98) znova ugotovilo, da je Mestna občina 

Koper v neskladju z ustavo in da mora državni zbor najkasneje 
v enem letu po uveljavitvi te odločbe na območju Mestne občine 
Koper ustanoviti občine v skladu z ustavo. Hkrati je ustavno 
sodišče organom Mestne občine Koper podaljšalo mandat do 
nastopa mandata organov novih občin, ki bodo ustanovljene na 
tem območju. Pobudniki so ponovno opozorili, da je mestna 
občina teritorialno preobsežna in se sklicevali na prejšnje 
zadevne odločbe ustavnega sodišča, v katerih je to ugotovilo, 
da "Mestna občina Koper po teritorialnem obsegu, številu 
vključenih naselij in prebivalcev in po posledični notranji 
heterogenosti tako močno in očitno odstopa od ustavno 
določenega koncepta občin, da ne ustreza območju, na katerem 
bi bilo mogoče ustanoviti eno občino". Ustavno sodišče je 
ugotovilo, da po teritorialnem obsegu, po številu vključenih naselij 
in prebivalcev (311 km2, 105 naselij, 46.763 preb.) in po posledični 
notranji heterogenosti tako močno in očitno odstopa od ustavno 
določenega koncepta občin, da ne ustreza območju, na katerem 
bi bilo mogoče ustanoviti občino. Po izrecni navedbi v odločbi 
ustavnega sodišča je mestna občina Koper v teritorialnem smislu 
oblikovana v nasprotju s kriteriji za mestno občino. V obrazložitvi 
zadnje odločbe ustavno sodišče tudi ponovi, da " v mestno 
občino praviloma ne morejo biti vključena ruralna naselja....Od 
določitve območja, kjer bo še zagotovljena ozemeljska 
povezanost, na podlagi katere se oblikuje mreža medosebnih 
in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti (v tem primeru 
mestni) občini, lahko zakonodajalec odstopa le toliko, kolikor je 
to potrebno zaradi posebne narave nalog in problemov mestne 
občine..." Volivci so se na referendumu 19. 4. 1998 izrekli proti 
ustanovitvi treh novih občin ■ Ankaran-Škoflje, Dekani in Šmarje 
- Marezige, državni zbor pa s spremembami in dopolnitvami 
ZUODNO tudi ni posegel v območje mestne občine Koper 
oziroma jo je ohranil v nespremenjenem obsegu. 

II. PREGLED DOGAJANJA V OBČINI KOPER GLEDE 
OZEMELJSKE ORGANIZIRANOSTI 

■ strokovne podlage za opredelitev referendumskih območij (v 
skladu z 2. členom zakona o referendumu za ustanovitev občin) 
- predlog: občina Koper ter 3 občine ■ avtor dr. Vrišer -februar 
1994 

■26.4.1994 ■ Odlok o določitvi referendumskih območij 
ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 22/94) je določil območje 
bivše občine Koper In tri naselja iz bivše občine Sežana (Zazid, 
Rakitovec, Podgorje) 

■ trije ugovori na enotno referendumsko območje ter ustavna 
pobuda (v aprilu 1994) 

■ ustavno sodišče sprejme pobudo dne 20.5.1994 
■ 2.6.1994 ■ ponovni zbori občanov za opredelitev o predlogu 4 

referendumskih območjih ■ negativno stališče do predloga 
■ 29.6.1994 je državni zbor sprejel odlok o razpisu referenduma 

za ustanovitev občine Koper v nezmanjšanem obsegu (Uradni 
list RS, št. 38/94) 
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- ugovor na državni zbor in pobuda na ustavno sodišče s strani 
Državljanske pobude Slovenska Istra (21.6. in 5.7.1994) ter 
skupine krajanov in KS Dekani (10.7.1994) 

• 15.7.1994 odločitev ustavnega sodišča, da razveljavi določbe 
13. člena ZLS; referendum posvetovalne narave; referendumsko 
območje občine Koper ni v skladu z ustavo 

- 20.7.1994 je državni zbor sprejel odlok o spremembi odloka o 
razpisu referenduma za ustanovitev občine Koper (Uradni list 
RS, št. 22/94) referendum 11.9.1994 (za ustanovitev občine 
Koper - v starem obsegu z dodanimi tremi naselji - je glasovalo 
86%, proti je bilo 14% volilcev) 

- 3.10.1994 je bil sprejet Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi 
njihovih območij - določi Mestno občino Koper v starem obsegu 
povečano za tri naselja iz bivše občine Sežana 

- 10.10.1994 ponovna pobuda Državljanske pobude Slovenska 
Istra na ustavno sodišče (to ugotovi neskladnost 2. in 3. člena 
Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij) 

- sklep državnega zbora z dne 23.5.1997, s katerim je začel 
postopek za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij 
v zvezi z odločbama ustavnega sodišča o ugotovitvi 
neskladnosti 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij 

■ predhodno mnenje vlade k predlogom za začetek postopka za 
ustanovitev občin ter za določitev oziroma za spremembo 
njihovih območij v skladu s ZPUODO (Poročevalec DZ 45/97), 
predlog za ustanovitev Mestne občine Koper in treh novih občin 

■ 13 zborov občanov v Mestni občini Koper v oktobru in novembru 
1997 

- 19.4.1998 je izveden referendum o ustanovitvi novih občin 

III. VSEBINSKI RAZLOGIj S KATERIMI JE 
UTEMELJENA UPRAVIČENOST PREDLAGANE 
SPREMEMBE OBMOČJA MESTNE OBČINE OZIROMA 
UPRAVIČENOST USTANOVITVE NOVIH OBČIN NA 
IZLOČENIH DELIH OBMOČJA 

V skladu z določbo 9.člena ZPUODNO je predlagatelj dolžan 
predlog za začetek postopka za spremembo območja občine ter 
za ustanovitev nove občine oblikovati tako, da so podani razlogi, 
ki opravičujejo njegov predlog. V predlogu morajo biti navedeni 
tudi podatki, iz katerih je razvidno, da tako območje, na katerem 
naj bi se ustanovila nova občina, kot območje preostanka 
izpolnjuje z ustavo in zakonom določene pogoje za ustanovitev 
občine. Predlagatelj je v skladu z zakonom dolžan tudi navesti 
razloge za ustanovitev občine, če predlaga ustanovitev na 
območju, na katerem živi manj kot 5000 prebivalcev. 

Glede na navedene določbe je treba ugotoviti, da je vlada svoj 
predlog oblikovala zaradi uresničevanja ustavne in zakonske 
zamisli občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti in 
zaradi svoje pravice in odgovornosti za takšno ozemeljsko 
členitev Slovenije na nove občine, ki bo prispevala k skladnemu 
in stabilnemu razvoju celotne države ter bo tudi v skladu s 

skupnimi evropskimi standardi, ki jih opredeljuje ratificirana 
Evropska listina lokalne samouprave. Pri uvajanju lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji gre za proces, ki bo trajal dalj 
časa in v katerem bodo na posameznih območjih razmere še 
naprej dozorevale za razmislek lokalnega prebivalstva, kakšne 
občine si želijo. 

Območje predlagane nove občine je lokalna skupnost, ki se 
razlikuje od urbanega dela sedanje Mestne občine Koper in 
izpolnjuje vse zakonske pogoje za ustanovitev občine, tako 
materialne kot količinske. Z ustanovitvijo občine se v skladu z 
ustavo in zakoni ustrezno razmeji območje mestne občine, z 
območja katerega se izloči pretežni del neurbanega dela, 
prebivalcem predlagane občine Dekani pa se omogoči, da lahko 
uresničijo svojo pravico do udeležbe pri opravljanju lokalnih javnih 
zadev. Na predlaganem območju bo omogočen skladnejši in 
hitrejši gospodarski in socialni razvoj, ne bodo pa prekinjene že 
sedaj vzpostavlje vsestranske povezave z Mestno občino Koper. 
Ustanovitev nove občine Dekani ne prizadeva pogojev za mestno 
občino Koper, čeprav bo zmanjšan njen ozemeljski obseg. 

Pri predlaganju nove občine Dekani je bilo proučeno tudi vprašanje, 
ali nova razdelitev upošteva interese italijanske narodne skupnosti 
in jim omogoča udeležbo v predlagani lokalni samoupra vi, ki jim jo 
zagotavlja Ustava RS. Strokovna presoja pokaže, da ustanovitev 
predlagane nove občine na območju sedanje mestne občine Koper 
ne zmanjšuje pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti, ki 
so jim zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije in 
Memorandumom o soglasju med vlado Italije, Združenega 
kraljestva, ZDA in Jugoslavije o svobodnem ozemlju Trsta iz leta 
1954 in memorandumu priložen Specialni statut, v katerem je tudi 
določba, da se "ne smejo izvršiti nikakršne spremembe meja 
temeljnih administrativnih enot na področjih, ki prihajajo pod civilno 
upravo Italije ali Jugoslavije, z namenom, da se ogrozi etnična 
sestava teh enot. Predlagano območje namreč ne obsega naselij, 
kijih statut Mestne občine Koper v 7. členu določa kot narodnostno 
mešano območje občine. 

Območje predlagane nove občine obsega naselja (55 naselij), ki 
niso mestnega značaja in ki gravitirajo k Dekanom, ki se jih 
predlaga za sedež občine. Dekani so naselje, ki za navedeno 
območje opravljajo centralne funkcije nižje stopnje in v katerih 
prebivalstvo zadovoljuje potrebe lokalnega značaja. Območje po 
svojem obsegu (površina 172 km2) izrazito odstopa od območja 
mestnega značaja in s predlagano novo teritorialno 
organiziranostjo na območju sedanje Mestne občine Koper se po 
mnenju predlagatelja ustrezno opredeljuje območje mestne občine 
z ustreznim območjem obmestnih naselij, katerih prebivalci so 
lokalno vezani na mestno občino v skladu z določbami zakona o 
lokalni samoupravi. 

Po finančnih izračunih, ki jih je na osnovi zakona o financiranju 
občin pripravilo Ministrstvo za finance, bi bila pripadajoča sredstva 
predlagane občine Dekani naslednja: 

(v SIT) 

občina ocena lastnih 
prihodkov po 

21. in 23. 
členu ZFO 

ocena lastnih 
prihodkov po 
22. členu ZFO 

ocena 
skupnih 
lastnih 

prihodkov 

izračun 
primrne 

porabe (PPi) 

presežek 
prihodkov 
nad PPi 

primanjkljaj, 
ki se pokrije 

z dopoln. 
sredstvi 

Dekani 189.538.000 6.921.000 196.459.000 328.006.000 0 131.547.000 
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Glede na to, da ima sedanja MO Koper presežek prihodkov nad 
izračunano primerno porabo, bi na Koprskem z ustanovitvijo nove 
občine Dekani prejeli 131 milj. SIT (v letu 1999) dodatnih sredstev 
iz državnega proračuna . 

Pri svojem predlogu je vlada posebej upoštevala status Mestne 
občine Koper. Kot je ugotovilo tudi ustavno sodišče, mestnih občin 
glede na 141. člen ustave ni mogoče razlagati drugače kot v 
smislu 15. a člena ZLS, ki mesto definira kot večje urbano naselje, 
ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti prebivalcev, 
naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. 

1. Mestna občina Koper 

Ožje območje Mestne občine Koper, ki nastane z izločitvijo 
predlagane občine Dekani, izpolnjuje vse kriterije za ustanovitev 
mestne občine (16.člen ZLS)", saj mesto lahko dobi status mestne 
občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 
delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih 
dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče 
svojega gravitacijskega območja. Mesto (naselje) Koper ima 

^ "v . 

24.499 prebivalcev ter 15.082 delovnih mest, med katerimi 
prevladujejo terciarne in kvartarne dejavnosti. Mesto Koper je 
izrazito geografsko, gospodarsko in kulturno središče širšega 
gravitacijskega območja. 

Z opredelitvijo ožjega območja Mestne občine Koper ta izpolnjuje 
zakonske pogoje (16.a člen ZLS)" za ustanovitev mestne občine, 
kot so: 

■ poklicne in srednje šole ter oddelke visokih šol in fakultet; 
- omrežje javnih služb; 
• telekomunikacijsko središče; 
■ univerzitetne in specialne knjižnice, specializirani INDOK centri; 
- objekti za izvajanje kulturne dejavnosti; 
- lokalna RTV postaja in tisk; 
- športno rekreacijskih prostori in objekti; 
- pogoji za znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

saj so vse navedene dejavnosti in vsi objekti na območju mestne 
občine Koper. 

Tabela 1 
OBČINA število 

prebivalcev 
30.6. 1998 

površina v km2 število naselij 16. člen*ZLS 16.a člen**ZLS 

MO Koper 41.679 139 50 da da 

Tabela 2 
OBČINA število 

prebivalcev 
popis 1961 

kmečko 
prebivalstvo 
1961 

število 
prebivalcev 
popis 1991 

kmečko 
prebivalstvo 
1991 

delež 
kmečkega 
prebivalstva 
1961 1991 

število 
gospodinjstev 
popis 1991 

M O Koper 20.693 5.689 39.259 1147 27,4 2,9 13.992 
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Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo po 
Koper - 30.6.1998  

naseljih stalnega prebivališča in dejavnosti v mestni občini 

OBČINA 
DEJAVNOST 

SKUPAJ 
ZAPOSL 
OSEBE V 
PODJET. 

OSEBEja 
SAMOSTO. 
OPRAVU. 
DEJAVNOST 

ZAPOSLENE 
OSEBE PRI 
ZASEBNIKIH 

KMETJE 

KOPER -SKUPAJ 16515 13901 1551 
KMET1ISTVO,LOV,GOZDARSTVO 222 91 7 
RIBIŠTVO 38 15 22 
RUDARSTVO ' 21 18 2 
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 2748 2370 242 
OSKRBA Z ELEKTRIKOfLINOM, VODO 146 146 O 
GRADBENIŠTVO 998 645 262 
TRGOVINA;POPRAVILA MOT.VOZIL 2780 2317 237 
GOSTINSTVO 833 492 111 
PROMET,SKLADIŠČENJE,ZVEZE 2219 ,19(9 202 
FINANČNO POSREDNIŠTVO 719 716 2 
NEPREM1ČN1NE,NAJEM,POSLOVNE ŠTOR 1057 716 254 
JAVNA UPRA V A, OBRAMBA,SOCIALZA VAROV. 1139 1139 O 
IZOBRAŽEVANJE 1264 1254 4 
ZDRAVSTVO,SOCIALNO VARSTVO 1433 1368 39 
DRJAVNESKUPNE IN OSEBNE STOR 890 645 167 
ZASEBNA GOSPZ ZAPOSLENIM OSEBJEM 8 0 0 

942 
3 
1 
1 

136 
0 
91 

226 
230 
48 
1 
87 
O 
6 
26 
78 
8 

121 
121 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 

Tabela 4 
OBČINA delovno aktivno preb. po naselju 

stalnega bivališča - 1.1996 
delovno aktivno prebivalstvo po sedežu 
dela - 1.1996 

MO Koper 16.405 18.295 

2. Občina Dekani 

Osrednji, južni in jugovzhodni predel mestne občine (KS Marezige, 
Šmarje, Boršt, Gradin, Gračišče in Črni Kal) je v obdobju po II. 
svetovni vojni zajela depopulacija. V obdobju 1948-1991 se je 
število prebivalcev zmanjšalo skoraj za polovico. Kljub zmanjšanju 
števila prebivalcev pa se obseg oziroma število hiš v naseljih ni 
bistveno spremenilo. 

Razlogov za odseljevanje prebivalcev iz notranjosti občine v Koper 
in primestna naselja je bilo več. Med pomembnejšimi razlogi je 
vsaj za prvo obdobje relativna oddaljenost teh območij od 
zaposlitvenih in oskrbnih središč, slaba komunalna infrastruktura 
na podeželju. Majhna in razdrobljena posest v tedanjih družbenih 
razmerah ni dajala ustreznega dohodka. Razvoj Kopra in ostalih 
obalnih mest je zagotavljal zaposlitvene možnost/, stanovanja ter 
oskrbo. V obdobju po letu 1980 pa so opazne spremembe v 
razvoju, saj število prebivalcev na teh območjih stagnira, kar 
Pomeni, da se je praznenje prostora ustavilo . Navedeno je 
Posledica načrtnega razvoja infrastrukture na podeželskem 
območju mestne občine Koper. Pri tem ga za posodabljanje cest, 
gradnjo nekaterih novih, izgradnjo "višinskega vodovoda", 

ohranjanja mreže osnovnih šol, skrb za osnovno zdravstveno 
varstvo ter nenazadnje manjše zaposlitvene možnosti v 
obmorskih krajih in zmanjšanje stanovanjske gradnje. 

Predlagana nova občina Dekani v celoti izpolnjuje vseh osem 
pogojev za ustanovitev občine po 13. členu ZLS. Predlagana 
občina Dekani ne izpolnjuje kriterija, da na območju občine prebiva 
5.000 prebivalcev, vendar predlagatelj to izjemo utemeljuje s 
določbami tretjega odstavka 13.a člena ZLS, da zaradi 
geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali 
gospodarskih razlogov sme imeti občina izjemoma tudi manj kot 
5.000 prebivalcev, predlagano območje bistveno ne odstopa od 
zakonskih pogojev. Predlog upošteva tudi pobudo za ustanovitev 
občine Dekani (na ožjem območju kot je predlog), kije bila poslana 
komisiji državnega zbora za lokalno samoupravo. Pobuda je bila 
poslana že 17.4.1992 kot pripomba na objavljene strokovne 
podlage za ustanovitev in objavljena v posebni številki Poročevalca 
Državnega zbora RS z dne 21. 2.1994. 

Predlagana občina Dekani je v skladu s 13. členom ZLS sposobna 
zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev, saj so za to 
zagotovljeni vsi pogoji: 
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OBČINA 13. člen * 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13.a člen 
štev. preb. 

površina 
v km2 

število 
naselij 

1. Dekani da da da da da | da da da 4.589 172 55 

* izpolnjevanje posameznih pogojev za ustanovitev občine : 
L- osemletno šolanje (popolna osnovna šola); 
2.- primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja); 
3.- preskrba z življenjskimi potrebščinami (trgovina z živili in mešanim blagom); 
4.- komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 

oskrba z električno energijo); 
5.- poštne storitve; 
6.- finančne storitve hranilnice ali banke; 
7.- knjižnica (splošno izobraževalna ali šolska); 
8.- prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 

Tabela 5 
OBČINA štev. preb. 

30.6.1998 
naravni prirast 
preb. 1997 

štev. preb. do 
15 let 

štev. preb. 
nad 65 let 

selitveni prirast 
preb. 1997 

Dekani 4.589 - 34 649 881 23 

Tabela 6 
OBČINA število 

prebivalcev 
popis 1961 

kmečko 
prebivalstvo 
1961 

število 
prebivalcev 
popis 1991 

kmečko 
prebivalstvo 
1991 

delež 
kmečkega 
prebivalstva 
1961 1991 

število 
gospodinjstevpopi 
s 1991 

Dekani 6.109 3.364 4.550 511 55 11 1.584 

Tabela 7 
OBČINA delovno aktivno preb. po naselju 

stalnega bivališča ■ 1.1996 
delovno aktivno prebivalstvo po sedežu 
dela - 1. 1996 

Dekani 1.532 1.057 
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Tabela 8: Delovno aktivno prebivalstvo po 
- 30.6.1998 

naseljih stalnega prebivališča in dejavnosti v občini Dekani 

OBČINA 
DEJAVNOST 

SKUPAJ 
ZAPOSL 
OSEBE V 
PODJET. 

OSEBEJG 
SAMOSTO. 
OPRAVU. 
DEJAVNOST 

ZAPOSLENE 
OSEBE PRI 
ZASEBNIKIH 

KMETJE 

DEKANI - S K U P A J 1640 1345 131 
KMETUSTVOJjOV,GOZDARSTVO 56 14 1 
RIBIŠTVO 110 
RUDARSTVO 8 6 1 
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 383 336 23 
OSKRBA Z ELEKTRIKOfUNOM VODO 21 21 O 
GRADBENIŠTVO 88 61 20 
TRGOVINA;POPRA VILA MOTVOZU 299 253 18 
GOSTINSTVO 78 33 12 
PROMET,SKLADIŠČENJE,ZVEZE 267 219 33 
FINANČNO POSREDNIŠTVO 60 60 O 
NEPREMIČNINENAJEMPOSLOVNE SIOR 61 44 11 
lAVNA UPRAVAOBRAMBASOCIALZAVAROV. 81 81 O 
IZOBRAŽEVANJE 94 94 O 
ZDRAVSTVO,SOCIALNO VARSTVO 75 73 O 
DRJAVNE,SKUPNE IN OSEBNE ŠTOR 66 49 12 
ZASEBNA GOSP.Z ZAPOSLENIM OSEBJEM 2 0 0 

123 
O 
0 
1 
24 
O 
7 
28 
33 
15 
O 
6 
O 
O 
2 
5 
2 

41 
41 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

(2.člen je le dopolnjen z novo točko) 
V 3.členu se spremeni ločka 2. 

2. Koper 

Abitantl 
Ankaran 
Bablči 
Barižoni 
Belvedur 
Bertokl 
Bezovica 
Bočaji 
Bonini 
Boršt 
Bošamarin 
Brezovica pri Gradinu 
Brežec pri Podgorju 
Brič 
Butari 
Čepki 
Cerej 
čentur 
čežarji 

Črni Kal 
Črnotiče 
Dekani 
Dilici 
Dol pri Hrastovljah 
Dvori 
Fijeroga 
Gabrovica pri Črnem Kalu 
Galantiči 
Gažon 
Glem 
Gračišče 
Gradin 
Grinjan 
Grintovec 
Hrastovlje 
Hrvatini 
Jelarji 
Kampel 
Karli 
Kastelec 
Kolomban 
Koper 
Koromači-Boškini 
Kortine 
Koštabona 
Kozloviči 
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Krkavče Rožar 
Krnica Sirči 
Kubed . Smokvica 
Labor Socerb 
Loka Sočerga 
Lopar Sokolići 
Lukini Spodnje Škofije 
Manžan Srgaši 
Marezige Stepani 
Maršiči Sv. Anton 
Močunigi Šalara 
Montinjan Šeki 
Movraž Škocjan 
Olika Šmarje 
Os p Tinjan 
Peraji Topolovec 
Pisarji Trebeše 
Plavje Triban 
Pobegi Trse k 
Podgorje Truške 
Podpeč Tuljaki 
Poletiči Vanganel 
Pomjan Zabavlje 
Popetre Zanigrad 
Prade Zazid 
Praproče Zgornje Škofije 
Predloka Župančiči 
Pregara 
Premančan Sedež občine Koper je v Kopru. 
Puče Prvi občinski svet šteje 32 članov. 
Rakitovec Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice 
Rižana izvolijo tri predstavnike v prvi občinski svet. , 

poročevalec, št. 25 38 21. april 1999 







Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

CARINSKEGA ZAKONA (CZ-B) 

- EPA 423 - II - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 104. seji dne 8/4-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 12. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/3-1999, 
drugega odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. Hkrati pošilja v 
obravnavo amandmaje Vlade Republike Slovenije k 
navedenemu predlogu zakona. 

Državni zbor Republike Slovenije je sklenil, da se tretja 
obravnava navedenega zakona v skladu z drugim odstavkom 

194. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 
zato Vlada Republike Slovenije predlaga uvrstitev tega 
zakona na aprilsko zasedanje Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja Gaspari, minister za finance, 
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Milan M. Cvikl, državni sekretar v Ministrstvu za finance. 

1. člen 

Besedilo 1. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 
28/95) se spremeni tako, da se glasi: 

"Carinski zakon ureja pravice in obveznosti oseb ter pooblastila 
carinskih organov v zvezi z blagom v potniškem in blagovnem 
prometu med carinskim območjem Republike Slovenije in tujimi 
carinskimi območji." 

2. člen 

2a 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi: 

"1.a člen 
(uporaba zakona za plačevanje drugih dajatev) 

Ta zakon se uporablja tudi za plačevanje drugih dajatev, ki se 
Pobirajo pri uvozu oziroma izvozu, če s predpisi, ki določajo te 
dajatve ni drugače določeno." 

3. člen (prej 2.a člen) , 

V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 
"(3) Posamezne določbe tega zakona se lahko v skladu z 
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami izvajajo tudi izven 
carinskega območja." 

4. člen (prej 3. člen) 

(1) V 3. členu carinskega zakona se besedilo 1. točke spremeni 
tako, da se glasi: 
"1.izraz "carinski organ" pomeni Carinsko upravo Republike 
Slovenije, carinarnico ali organizacijsko enoto carinarnice, ki 
je pristojna za vodenje vseh ali le nekaterih formalnosti, 
določenih s carinskimi in drugimi predpisi;" 

(2) Za 1. točko se doda nova 1.a točka, ki se glasi: 
"1 .aizraz "odločba" pomeni vsako uradno dejanje carinskega 
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organa, s katerim le-ta v skladu s carinskimi predpisi odloči o 
določeni zadevi, pri čemer ima to dejanje pravni učinek za 
eno ali več določenih ali določljivih oseb; ta izraz vključuje tudi 
zavezujoče informacije iz 7. člena tega zakona;" 

(3) V 6. točki se za besedo "pomeni" doda beseda "splošne". 

(4) V 7. točki se za besedami "nosijo s seboj" dodajo besede "ali 
na sebi". 

(5) Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi: 
"9.a izraz "odložni postopek" pomeni enega od naslednjih 
postopkov: 
(a) tranzitni postopek, 
(b) carinsko skladiščenje, 
(c) uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz po sistemu odloga 
plačila carine, 
(d) predelava pod carinskim nadzorom, 
(e) začasni uvoz." 

(6) Besedilo 10. točke se spremeni tako, da se glasi: 
"10. izraz "carinska deklaracija" pomeni ravnanje oziroma 
dejanje s katerim oseba na predpisan način izrazi namen, da 
se za blago začne določen carinski postopek;" 

(7) Besedilo 11. točke se spremeni tako, da se glasi: 
"11. izraz "carinski deklarant" pomeni osebo, ki odda 
carinskemu organu carinsko deklaracijo v svojem imenu ali 
osebo v imenu katere je oddana carinska deklaracija;" 

(8) Besedilo 14. točke se spremeni tako, da se glasi: 
"14. izraz "imetnik dovoljenja" pomeni osebo, ki ji je bilo izdano 
dovoljenje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi;" 

(9) V 15. točki se besedi "v imenu" nadomestita z besedami "za 
račun". 

(10)Besedilo alinee (d) 16. točke se spremeni tako, da se glasi: 
"(d) uporabo posameznih vrst blaga, določenega s 
predpisom iz 72. člena tega zakona, ki ni vključeno v 
pridobljene proizvode, vendar omogoča njihovo proizvodnjo, 
četudi se v celoti porabi v tem proizvodnem procesu;" 

(11)Za 16. točko se dodata novi 16.a in 16.b točki, ki se glasita: 
"16.a izraz "uvozno blago" pomeni blago, za katero je bil 
začet odložni postopek in blago, za katero so bile, v skladu s 
postopkom uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po sistemu 
povračila plačane carine, izvedene formalnosti za sprostitev 
v prosti promet in formalnosti iz drugega odstavka 99. člena 
tega zakona; 
16,b izraz "blago v nespremenjenem stanju" pomeni uvozno 
blago, ki, v skladu s postopkom uvoza za proizvodnjo za 
izvoz ali postopkom predelave pod carinskim nadzorom, ni 
bilo predmet nikakršne predelave;" 

(12)V 17. točki se besede "iz prejšnje točke" nadomestijo z 
besedami "iz 16. točke tega člena". 

(13)Besedilo 19. točke se spremeni tako, da se glasi: 
"19. izraz "normativ" pomeni količino ali delež pridobljenih ali 
predelanih proizvodov, ki se proizvedejo iz določene količine 
uvoznega blaga." 

5. člen (prej 4. člen) 

V celotnem zakonu se beseda "upravičenec" v ustreznem sklonu 
in številu nadomesti z besedama "imetnik dovoljenja" v ustreznem 
sklonu in številu. 

6. člen (prej 5. člen) 

Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi: "(carinski 
status blaga - domače in carinsko blago)". 

Besedilo 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
"(1 JDomače blago je: 
1. blago v celoti pridobljeno ali proizvedeno na carinskem 

območju v skladu s pogoji iz 13. člena tega zakona, ki mu ni 
bilo dodano blago uvoženo iz drugih držav. Vendar pa se 
blago pridobljeno iz blaga, za katerega je začet kateri od 
odložnih postopkov, v primerih posebnega ekonomskega 
pomena, ki so določeni s predpisom iz 72. člena tega zakona, 
ne šteje za domače blago; 

2. uvoženo blago, ki je na carinskem območju sproščeno v 
prosti promet in 

3. blago, pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju samo 
iz blaga, navedenega v 2. točki tega odstavka ali iz blaga, 
navedenega v 1. in 2. točki tega odstavka. 

(2) Carinsko blago je vse blago, razen tistega, ki je navedeno v 
prejšnjem odstavku. 

(3) Razen v primerih iz 126. člena tega zakona, se domače blago 
ne šteje več za domače blago, če je dejansko iznešeno iz 
carinskega območja." 

7. člen (prej 6. člen) 

Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita: 

"4.a člen 
(pravica do zastopanja) 

(1) Pod pogoji iz 47. člena tega zakona lahko vsakdo v postopku 
pred carinskimi organi določi pooblaščenca, da izvaja dejanja 
in opravlja formalnosti, ki so določene s carinskimi predpisi. 

(2) Zastopanje iz prejšnjega odstavka je lahko: 
neposredno, pri čemer pooblaščenec opravlja dejanja v imenu 
in za račun druge osebe (pooblastitelja) ali 
posredno, pri čemer pooblaščenec opravlja dejanja v svojem 
imenu in za račun druge osebe (pooblastitelja). 

(3) Pooblaščenec se mora za zahtevo carinskega organa 
izkazati s pisnim pooblastilom, da lahko nastopa za račun 
osebe, ki jo zastopa. Iz pooblastila mora biti razvidno, ali j® 
zastopanje posredno ali neposredno. 

(4) Če oseba ne more verodostojno in neposredno izkazati, da 
nastopa kot pooblaščenec v rmenu ali za račun druge osebe, 
se šteje, da nastopa v svojem imenu in za svoj račun. 

4.b člen 
(pogoji za opravljanje poslov zastopanja) 

(1) Pooblaščenec v skladu s 4.a členom tega zakona je lahko le 
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. ima sedež ali stalno prebivališče na carinskem območju, 
razen v primeru iz četrtega odstavka 47. člena tega zakona, 

2. je na carinskem območju registriran za opravljanje dejavnosti 
posredovanja v carinskih zadevah; 

3. ima najmanj srednješolsko Izobrazbo in je opravil poseben 
strokovni izpit ali zaposluje najmanj eno osebo, ki ima ustrezno 
strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit. 

(2) Program posebnega strokovnega izpita določi Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), za izvajanje 
izpitov pa skrbi Carinska uprava. Carinska uprava lahko na 
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podlagi javnega razpisa pooblasti za izvajanje posebnih 
strokovnih izpitov ustrezno usposobljeno organizacijo, ki se 
ukvarja z izobraževanjem. 

(3) Vlada določi podrobnosti o pogojih in o načinu ter postopku 
dokazovanja drugih pogojev iz prvega odstavka tega člena." 

8. člen (prej 7. člen) 

V 5. členu se besede "vodenje carinskih postopkov" na obeh 
mestih nadomestita z besedami "postopanje pred carinskimi 
organi" in črta beseda "blaga". 

9. člen (prej 8. člen) 

Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi "(uporaba zakona, 
ki ureja davčni postopek)". 

Besedilo prvega odstavka, ki ostane edini odstavek se spremeni 
tako, da se glasi: 
"Če s tem zakonom ni drugače določeno, carinski organ postopa 
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek." 

Črtata se drugi in tretji odstavek. 

10. člen (prej 9. člen) 

Za 6. členom se dodajo novi 6.a do 6,e člen, ki se glasijo: 

"6.a člen 
(odločbe v zvezi z izvajanjem carinskih predpisov) 

(1) Če oseba zahteva, da carinski organ izda odločbo v zvezi z 
izvajanjem carinskih predpisov, mora navesti vsa potrebna 
dejstva ter predložiti vse potrebne dokaze, ki jih carinski or- 
gan potrebuje, da bi lahko odločil o zahtevku. 

(2) Odločbo carinski organ izda in vroči vložniku zahtevka kakor 
hitro je to mogoče. 

(3) Če je zahtevek vložen pisno, mora biti pisna odločba izdana 
v predpisanem roku, ki začne teči na dan prejema popolnega 
zahtevka in vročena vložniku zahtevka. 

(4) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša, če v tem času 
carinski organ ni mogel izdati odločbe. V tem primeru mora 
carinski organ še pred potekom roka o njegovem podaljšanju 
obvestiti vložnika zahtevka in navesti razloge, ki opravičujejo 
podaljšanje roka ter navesti rok, v katerem bo carinski organ 
odgovoril na zahtevek. 

6.b člen 
(izvršljivost odločb carinskih organov) 

(1) Odločbe carinskih organov so izvršljive takoj, razen v primeru, 
ko je s tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi 
določeno, da pritožba zadrži izvršitev odločbe. 

(2) Carinski organ na zahtevo stranke s sklepom v celoti ali 
deloma odloži izvršitev odločbe, če utemeljeno domneva, da 
je izpodbijana odločba v neskladju s carinskimi predpisi ali da 
bi takojšnja izvršitev lahko povzročila nepopravljivo škodo. 

(3) če se izpodbijana odločba carinskega organa nanaša na 
obračun uvoznih ali izvoznih dajatev, se njena izvršitev lahko 
odloži le, če je predložen ustrezen instrument zavarovanja. 
Izjemoma lahko carinski organ oprosti zadevno osebo 
predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja, če bi ta 

zahteva, glede na dolžnikovo stanje, lahko povzročila resne 
ekonomske ali socialne težave. 

6.c člen 
(odprava odločbe) 

(1) Odločba, s katero carinski organ v celoti ali deloma ugodi 
vložniku zahtevka, se odpravi, če je bila izdana na podlagi 
netočnih ali nepopolnih informacij in: 

1. je vložnik zahtevka vedel ali bi moral vedeti, da so bile 
informacije netočne ali nepopolne in 

2. takšna odločba ne bi mogla biti sprejeta na podlagi točnih in 
popolnih informacij. 

(2) Osebo, na katero se odločba nanaša je treba obvestiti o 
odpravi odločbe. 

(3) Odprava odločbe učinkuje od dne sprejema prvotne odločbe. 

6.d člen 
(razveljavitev ali sprememba odločbe) 

(1) Če carinski organ na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti 
ugotovi, da eden ali več pogojev, pod katerimi je bila odločba 
izdana ne velja več ali ni več izpolnjen, ne gre pa za primere 
iz 6.c člena tega zakona, se izdana odločba razveljavi ali 
spremeni. 

(2) Če carinski organ za zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti 
ugotovi, da oseba, na katero se odločba nanaša, ne izvršuje 
naloženih obveznosti ali ne upošteva omejitev v zvezi z 
blagom, se lahko odločba razveljavi. 

(3) Razveljavitev ali sprememba odločbe učinkuje od dneva, ko 
je bila osebi, na katero se odločba nanaša, vročena odločba 
o razveljavitvi ali spremembi. V izjemnih primerih lahko carinski 
organ zaradi upravičenih interesov osebe, na katero se 
odločba nanaša, določi kasnejši dan, kdaj razveljavitev ali 
sprememba začne učinkovati. 

(4) Razveljavitev odločbe ne vpliva na obravnavanje blaga, za 
katerega je bil na podlagi razveljavljene odločbe še pred njeno 
razveljavitvijo začet določen postopek. Vendar pa carinski 
organi lahko zahtevajo, da se v določenem roku za to blago 
določi druga primerna oblika carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe. 

(5) Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka ne zadrži njene 
izvršitve. 

6.e člen 
(pravica do pritožbe) 

(1) Vsakdo, ki ima pravni interes v zvezi z odločbo carinskega 
organa, ima pravico do pritožbe. 

(2) Pravico do pritožbe ima tudi oseba, ki je zahtevala, da carinski 
organi izdajo odločbo v zvezi z izvajanjem carinskih 
predpisov, pa le-ta ni bila izdana v predpisanem roku v skladu 
z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 6.a člena tega zakona. 

(3) Pritožba se vloži pri carinskem organu, ki je izdal ali bi moral 
izdati odločbo. 
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(4) O pritožbi zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izdajajo 
carinarnice ali njihove organizacijske enote, odloča Carinska 
uprava Republike Slovenije. O pritožbi zoper odločbe, ki jih 
na prvi stopnji izdaja Carinska uprava, Odloča Ministrstvo za 
finance." 

11. člen (prej 10. člen) 

Naslov in besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"7. člen 

(zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 
carinske tarife in o poreklu blaga) 

"(1) Carinski organ izdaja zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga 
v nomenklaturo carinske tarife in o poreklu blaga na podlagi 
pisne zahteve, na način in po postopku, ki ga določi vlada. 

(2) Zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 
carinske tarife in o poreklu blaga so zavezujoče za carinske 
organe v odnosu do imetnika informacije samo glede 
razvrstitve blaga v nomenklaturo carinske tarife oziroma glede 
porekla blaga in le za blago, za katero so carinske formalnosti 
izvedene po dnevu, ko so bile informacije izdane. 

(3) Carinske formalnosti iz prejšnjega odstavka so v primeru 
zavezujoče informacije o poreklu blaga tiste, ki jih je treba 
izpeljati v skladu z 11.a oziroma 14,a členom tega zakona. 

(4) Imetnik zavezujoče informacije mora biti zmožen dokazati, 
da: 

(a) v primeru zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v 
nomenklaturo carinske tarife: blago, ki ga deklarira v vseh 
elementih ustreza blagu, ki je opisano v informaciji; 

(b) V primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga: zadevno 
blago in okoliščine, na podlagi katerih se določa poreklo blaga 
v vseh elementih ustreza blagu in okoliščinam, ki so opisane 
v informaciji. 

(5) Informacija iz prvega odstavka tega člena je veljavna tri leta 
od dneva izdaje. Vendar pa se informacija šteje za nično, če 
temelji na netočni ali nepopolni informaciji vložnika zahtevka 
za izdajo informacije. 

(6) Ne glede na prejšnji odstavek zavezujoča informacija preneha 
veljati: 

(a) v primeru informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 
carinske tarife: 

(i) če, zaradi spremembe predpisov, informacija ni več v skladu 
z veljavno zakonodajo, 

(ii) če informacija ni več v skladu z uradnimi tolmačenji 
nomenklature carinske tarife zaradi: 
spremembe pojasnjevalnih opomb k carinski nomenklaturi, 
ki se sprejmejo na nacionalni ravni ali zaradi odločbe sodišča 
ali 
mnenja o uvrstitvi blaga ali spremembe pojasnjevalnih opomb 
k nomenklaturi harmoziranega sistema poimenovanj in šifrskih 
oznak blaga, ki jo sprejme Svetovna carinska organizacija, 
ustanovljena leta 1952 kot "Svet za carinsko sodelovanje". 

(iii) če je informacija razveljavljena ali spremenjena v skladu s 
6.d členom tega zakona, pri čemer mora biti imetnik 
informacije obveščen o razveljavitvi ali spremembi. 

V primeru prenehanja veljavnosti zavezujoče informacije iz 
podtočk (i) in (ii) te točke informacija preneha veljati naslednji dan 
po uradni objavi spremembe. 

(b) v primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga: 
(i) če informacija, zaradi spremembe predpisov ali sklenitve 

mednarodnega sporazuma, ni več v skladu z veljavnimi 
predpisi 

(ii) če informacija ni več v skladu s: 
pojasnjevalnimi opombami in mnenji, ki se sprejmejo na 
nacionalni ravni ali zaradi odločbe sodišča ali 
sporazumom o pravilih o poreklu blaga, sprejetim v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije ali s pojasnjevalnimi 
opombami oziroma mnenji, sprejetimi za razlago tega 
sporazuma; 

(iii) če je informacija razveljavljena ali spremenjena v skladu s 
6.d členom tega zakona, pri čemer mora biti imetnik 
informacije obveščen o razveljavitvi ali spremembi. 
V primeru prenehanja veljavnosti zavezujoče informacije iz 
podtočk (i) in (ii) te točke informacija preneha veljati naslednji 
dan po uradni objavi predpisa, mednarodnega sporazuma, 
pojasnjevalnih opomb ali mnenj ali njihovi spremembi. 

(7) Imetnik zavezujoče informacije, ki preneha veljati v skladu s 
točko (a)(i) ali (ii) ali točko (b)(i) ali (ii) prejšnjega odstavka, 
se lahko sklicuje na to informacijo tudi po njeni razveljavitvi in 
sicer tri mesece od dneva uradne objave, če je, še pred 
razveljavitvijo informacije, sklenil zavezujoče kupoprodajne 
pogodbe za zadevno blago na podlagi te zavezujoče 
informacije. V primerih iz točk (a)(i) in (b)(i) lahko predpis ali 
sporazum določita rok, v katerem se je še mogoče sklicevati 
na informacijo v skladu s tem odstavkom. 

(8) Zavezujočo Informacijo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 
carinske tarife oziroma o poreklu blaga je mogoče uporabiti v 
skladu s tem členom samo za določitev uvoznih ali izvoznih 
dajatev ali določitev višine izvoznih spodbud ali drugih povračil, 
povezanih z vodenjem kmetijske politike. 

12. člen (prej 11. člen) 

Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita: 

"8.a člen 
(obseg pooblastil carinskih organov) 

Carinski organi so pooblaščeni, da v skladu s predpisi izvajajo 
kontrolo, ki je potrebna, da bi se zagotovilo pravilno izvajanje 
carinskih predpisov. 

8.b člen 
(zaupnost podatkov) 

(1) Vse informacije, ki so zaupne po svoji naravi ali so bile 
carinskim organom predložene kot zaupne se obravnavajo 
kot uradna tajnost. 

(2) Carinski organ ne sme razkriti informacij iz prejšnjega odstavka 
brez Izrecnega dovoljenja osebe ali institucije, ki je informacije 
zagotovila, razen v primerih, ko so v skladu z veljavno 
zakonodajo carinski organi dolžni ali pooblaščeni razkriti 
informacije v zvezi s konkretnimi pravnimi postopki." 

13. člen (prej 12. člen) 

V naslovu 9. člena se črta vejica in besede "potrebnih v carinskem 
postopku". 

V napovednem stavku se besede "tri leta od dneva, ko 
nadomestijo z besedami: "deset let po poteku leta, v katerem" 
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V točki (d) se črta beseda "bilo", beseda "ali" pa nadomesti z 
besedo "bilo"." 

14. člen (prej 13. člen) 

Črta se 11. člen. 

15. člen (prej 14. člen) 

Za naslovom 2. poglavja: "Poreklo blaga" se doda nov 11.a člen, 
ki se glasi: 

"11 .a člen 
(nepreferencialno poreklo blaga) 

12. do 14. člen tega zakona določajo osnovna pravila za 
določitev nepreferencialnega porekla blaga, kadar je le-to 
potrebno zaradi: 

1. uporabe carinske tarife, razen preferencialnih carinskih 
stopenj; 

2. uporabe drugih ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi 
s prometom posameznih vrst blaga ter 

3. izdaje nepreferencialnih potrdil o poreklu blaga." 

16. člen (prej 15. člen) 

Črtajo se prvi, tretji in četrti odstavek 12. člena. 

Dosedanji drugi odstavek 12. člena postane celotno besedilo tega 
člena. 

17. člen (prej 15.a člen) 

V drugem odstavku 14. člena se besedilo točke (g) spremeni 
tako, da se glasi: 

"(g)zakol uvožene žive živine pred potekom roka, ki ga predpiše 
vlada s predpisom iz 14.b člena tega zakona." 

18. člen (prej 16. člen) 

Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita: 

"14.a člen 
(preferencialno poreklo blaga) 

Kadar je ugotavljanje porekla blaga potrebno zaradi 
ugotavljanja upravičenosti preferencialnega carinskega 
obravnavanja posameznega blaga, se le-to ugotavlja v skladu: 

1. z mednarodnimi pogodbami, ki jih je uveljavila Slovenija in, ki 
določajo preferencialno carinsko obravnavanje ali 

2. s tem zakonom in predpisom iz 14.b člena tega zakona, če je 
preferencialno carinsko obravnavanje posameznega blaga 
določeno z enostranskimi ukrepi Slovenije. 

14.b člen 
(podrobnejši predpisi) 

Vlada določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje in način 
dokazovanja porekla blaga." 

19. člen (prej 17. člen) 

V prvi alinei 1. točke prvega odstavka 18. člena in drugi alinei 2!. 
točke 18. člena se besede "enakega ali podobnega blaga' 
nadomestijo z besedami "blaga enakega razreda ali vrste". 

20. člen (prej 18. člen) 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1)Če se carinska vrednost za uvoženo blago ne more ugotoviti 
na podlagi 16., 17. in 18. člena tega zakona se ugotovi s 
pomočjo razpoložljivih podatkov na način, ki je skladen z 
načeli in splošnimi določbami: 
sporazuma o uporabi VII. člena GATT 1994, 
VII. člena GATT 1994 in 
tega poglavja." 

21. člen (prej 19. člen) 

V 2. točki prvega odstavka 20. člena se črta beseda "posebne". 

Besedilo 4. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 

"4. naslednji stroški dostave do kraja vnosa na carinsko območje: 
(a) stroški prevoza in zavarovalnine za uvoženo blago in 
(b) stroški natovarjanja, pretovarjanja in manipulacije, ki so 
nastali v zvezi z dobavo uvoženega blaga;" 

Besedilo 8. točke prvega odstavka 20. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

"8. nadomestila in stroški v zvezi z licenčninami, ki jih kupec 
plača neposredno ali posredno, če je prodaja pogojena s 
takšnim plačevanjem;" 

Besedilo drugega odstavka 20. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2)Nadomestila in stroški za pravico do reprodukcije uvoženega 
blaga se ne vštevajo v carinsko vrednost blaga." 

22. člen (prej 20. člen) 

Črta se tretji odstavek 21 ■ člena. 

23. člen (prej 21. člen) 

Črta se drugi odstavek 23. člena. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se 
besede "po tđčaju, ki v skladu z zakonom, ki ureja devizno 
poslovanje, velja na dan nastanka obveznosti plačila carine" 
nadomestijo z besedami "po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki 
ga ugotovi minister, pristojen za finance." 

Besedilo dosedanjega četrtega odstavka, ki postane tretji 
odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) če faktura iz opravičenih vzrokov ni priložena oziroma če 
vrednost blaga, ki je navedena v fakturi, ne ustreza določbam 
tega zakona o dogovorjeni ceni, ugotovi carinski organ carinsko 
vrednost v skladu s 17. do 19. členom tega zakona." 

Dosedanji peti odstavek se črta. 

24. člen (prej 22. člen) 

V drugi točki 24. člena se besede "če so obresti vsebovane v 
ceni" nadomestijo z besedami "če na zahtevo organizacijske 
enote carinarnice" in črta beseda "pa". 

25. člen (prej 23. člen) 

Prvi odstavek 25. člena se črta. 

V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek se: 
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za besedo "Vsa" doda beseda "običajna" ter 
beseda "predpisanem" nadomesti z besedo "dogovorjenem". 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

26. člen (prej 24. člen) 

Črta se drugi odstavek 26. člena. 

Dosedanji prvi odstavek postane celotno besedilo tega člena. 

27. člen (prej 25. člen) 

Za prvim odstavkom 27. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"(2)Ne glede na 16. do 19. člen tega zakona se lahko carinska 
vrednost hitro pokvarljivega blaga, običajno dobavljenega za 
komisijsko prodajo, na zahtevo carinskega delaranta ugotovi 
na poenostavljen način, določen s predpisom iz tretjega 
odstavka tega člena." 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
besede "Minister, pristojen za finance" nadomestijo z besedo 
"vlada". 

28. člen (prej 26. člen) 

V naslovu in besedilu 28. člena se besedilo "carinski mejni 
prehod" v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom 
"mejni prehod" v ustreznem sklonu in številu. 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(1 (Carinsko blago je dovoljeno vnesti na carinsko območje le 

preko mejnih prehodov, v času, ko so odprti za promet." 

V drugem odstavku se beseda "klasifikacijo" nadomesti z 
besedo "kategorizacijo". 

V tretjem odstavku se beseda "fitopatološki" nadomesti z 
besedo "fitosanitarni". 

Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"(4)S predpisom iz drugega odstavka tega čleVia lahko vlada 
omeji ali prepove vnos posameznih vrst blaga preko določenih 
mejnih prehodov." 

Črta se peti odstavek. 

29. člen (prej 27. člen) 

Besedilo prvega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"(1)Blago, ki se vnaša na carinsko območje, je pod carinskim 
nadzorom od trenutka vnosa na carinsko območje in je lahko 
predmet kontrole carinskih organov." 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2)Blago iz prejšnjega odstavka ostane pod carinskim nadzorom 

dokler se ne določi njegov carinski status in, v primeru 
carinskega blaga dokler ni spremenjen njegov carinski sta- 
tus, razen v primeru iz 67. člena tega zakona, oziroma dokler 
ni vnešeno v prosto carinsko cono, ponovno izvoženo 
oziroma uničeno v skladu s 141. členom tega zakona." 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. • 

Dosedanji četrti odstavek se črta. 

30. člen (prej 28. člen) 

Naslov 30. člena se nadomesti z naslednjim 
naslovom:"(prevoz blaga od carinske črte do mesta 
predložitve)". 

Besedilo 30. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
"(1)Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje, mora 

nemudoma to blago v nespremenjenem stanju, po poti, ki jo 
določi Carinska uprava in v skladu z morebitnimi navodili 
carinskega organa prepeljati do: 

(a) prvega mejnega carinskega organa iz drugega odstavka 28. 
člena ali na drugo mesto, ki ga določi carinski organ ali 

(b) do proste carinske cone, če se blago vnaša v to cono 
neposredno v pomorskem ali zračnem prometu. 

(2) Prevoznik, ki je prevzel blago po vnosu na carinsko območje, 
je prav tako odgovoren za izvršitev obveznosti iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Blago, ki se nahaja izven carinskega območja in je v skladu z 
mednarodnim ali meddržavnim sporazumom, ki ga je uveljavila 
Slovenija, lahko predmet carinske kontrole, se obravnava 
enako kot blago, vnešeno na carinsko območje. 

(4) Obveznost iz alinee (a) prvega odstavka tega člena se zaradi 
izvajanja predpisov o turističnem, maloobmejnem ali poštnem 
prometu ali prometu blaga neznatne ekonomske vrednosti, 
opusti, če s tem ni ogroženo izvajanje carinskega nadzora in 
kontrole. Podrobnejše predpise za izvajanje izjem iz tega 
odstavka določi minister, pristojen za finance. 

(5) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za blago na ladjah in 
zrakoplovih, ki prečkajo teritorialno morje ali zračni prostor 
Slovenije, če njihov namembni kraj ni na carinskem območju. 

(6) Če oseba iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne more 
izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali nepredvidljivih 
okoliščin, mora takoj obvestiti najbližji carinski organ o razlogih 
za neizpolnitev obveznosti in sporočiti, kje se blago nahaja, 
če ni v celoti izgubljeno, ter v kakšnem stanju je. 

(7) Če mora ladja ali zrakoplov iz petega odstavka tega člena 
zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile začasno pristati v 
pristanišču oziroma na letališču na carinskem območju in 
zaradi teh okoliščin ni mogoče izvršiti obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena, mora oseba, ki je pripeljala ladjo ali 
zrakoplov na carinsko območje ali druga oseba, ki nastopa v 
njenem imenu, nemudoma obvestiti carinske organe o nastali 
situaciji. 

(8) Carinski organ določi ukrepe, ki jih je treba izvršiti, da se 
zagotovi carinski nadzor nad blagom iz šestega odstavka 
tega člena in blagom na ladjah in zrakoplovih v primerih iz 
sedmega odstavka tega člena ter da se zagotovi, da se blago, 
če je to potrebno, prepelje do carinskega organa ali drugega 
mesta, ki ga določi ali odobri carinski organ." 

31. člen (prej 29. člen) 
H 

V 31. členu se besede "Posebnosti carinskega nadzora 
nadomestijo z besedami "Ukrepi carinskega nadzora in 

posebnosti". 
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32. člen (prej 30. člen) 

Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1)Blago, ki je v skladu z alieno (a) prvega odstavka 30. člena 

tega zakona pripeljano do carinskega organa ali na drugo 
mesto, ki ga je določil ali odobril carinski organ, mora oseba, 
ki je blago vnesla na carinsko območje ali prevoznik, ki je 
prevzel blago po vnosu na carinsko območje, predložiti 
carinskemu organu. 

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka se odpusti, če je to 
potrebno zaradi izvajanja predpisov o blagu, ki ga potnik nosi 
s seboj ali o blagu, za katero je začet carinski postopek, ni pa 
predloženo carinskemu organu. 

(3) Blago je lahko predloženo na kakršen koli ustrezen način, ki 
carinskemu organu omogoča, da lahko nedvoumno ugotovi, 
kje se prevozno sredstvo in blago nahajata. Blago, ki ni očitno 
videno in blago, ki se ne prevaža v običajnem prostoru za 
tovor, je treba predložiti izrecno." 

33. člen (prej 31. člen) 

Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1 )V skladu z dovoljenjem carinskega organa in na način, ki ga 

določi vlada, je dovoljeno predloženo blago pregledati in odvzeti 
vzorce, zato da bi se lahko izbrala carinsko dovoljena raba 
ali uporaba blaga. 

(2) Carinski organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na 
podlagi zahtevka osebi, ki je pooblaščena, da izbere carinsko 
dovoljeno rabo ali uporabo blaga." 

34. člen (prej 32. člen) 

Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1 )Če ta zakon ne določa drugače, je treba za blago, predloženo 

carinskemu organu, vložiti skupno prijavo. 

(2) Skupna prijava mora biti vložena, ko je blago predloženo, 
razen če je carinski organ dovolil, da se skupna prijava vloži 
naknadno, vendar ne kasneje kot prvi delovni dan po dnevu, 
ko je bilo blago predloženo. 

(3) Skupno prijavo mora vložiti: 
(a) oseba, ki je vnesla blago na carinsko območje oziroma 

prevoznik, ki je prevzel blago po vnosu na carinsko območje 
ali 

(b) oseba, v imenu katere je nastopala oseba iz prejšnje točke. 

(4) Ne glede na določbe o uvozu blaga v potniškem prometu in 
poštnih pošiljk, lahko carinski organi odpustijo obveznost 
vložitve skupne prijave, če to ne ogroža carinskega nadzora 
nad blagom in če so pred potekom roka iz drugega odstavka 
tega člena izpeljane tormalnosti za določitev carinsko dovoljene 
rabe ali uporabe blaga." 

35. člen (prej 33. člen) 

Črta se prvi odstavek 35. člena. 

Besedilo dosedanjega drugega odstavka, ki postane prvi 
odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1 (Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki ga določi minister, 
pristojen za finance. Kot skupna prijava se lahko, pod pogoji, 
ki jih določi vlada, uporabljajo tudi komercialni in drugi 
dokumenti, ki vsebujejo podatke, potrebne za identifikacijo 
blaga" 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek 
se besede "v skladu s pogoji iz drugega odstavka 46. člena 
tega zakona" nadomestijo z besedami "v skladu s predpisom 
vlade iz prejšnjega odstavka". 

36. člen (prej 34. člen) 

Prvi odstavek 36. člena se črta. 

V drugem odstavku, ki postane celotno besedilo tega člena, 
se besede "vložena carinska deklaracija za izvedbo 
določenega carinskega postopka" nadomestijo z besedami 
"vložena zahteva za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo 
blaga". 

37. člen (prej 35. člen) 

Za 36. členom se doda nov 36a. člen, ki se glasi: 

"36.a člen 
(obveznost določitve carinsko dovoljene rabe ali 

uporabe blaga) 

(1) Za carinsko blago, predloženo carinskim organom je treba 
določiti carinsko rabo ali uporabo, ki je dovoljena za takšno 
carinsko blago. 

(2) Oseba, ki poseduje začasno hranjeno blago mora skrbeti za 
to, da bo blago pridobilo eno od carinsko dovoljenih rab ali 
uporab." 

38. člen (prej 36. člen) 

V prvem odstavku 37. člena se: 
besede "mora deklarant vložiti carinsko deklaracijo" 
nadomestijo z besedami "je treba vložiti zahtevo" 
številka "30" nadomesti s številko "45", 
številka "10" pa nadomesti s številko "20". 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(2)Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, lahko 

carinski organ skrajša rok iz prejšnjega odstavka ali pa ga 
podaljša. Podaljšanje roka v skladu s tem odstavkom je 
mogoče odobriti le toliko, kolikor je to potrebno zaradi izjemnih 
okoliščin konkretnega primera." 

39. člen (prej 37. člen) 

Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi: 

"37.a člen 
(ravnanje s predloženim blagom) 

(1) Prekladanje ip raztovarjanje s prevoznih sredstev v prostore 
določene ali odobrene s strani carinskih organov, je dovoljeno 
le ob predhodnem soglasju carinskih organov. 

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru 
nepredvidene in neposredne nevarnosti. V tem primeru je 
treba carinske organe nemudoma obvestiti o prekladanju, 
raztovarjanju ali premeščanju. 

(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme carinski 
organ kadarkoli zahtevati, da se blago razloži ali razpakira. 

(4) Premestitev predloženega blaga iz prvotnega položaja ni 
dovoljena brez dovoljenja carinskega organa." 
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40. člen (prej 38. člen) 46. člen (prej 43. člen) 

Besedilo prvega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"(1) Dokler za predloženo blago ni določena carinsko dovoljena 
raba ali uporaba, se to blago, od predložitve carinskemu 
organu v skladu z 32. členom tega zakona dalje, šteje za 
začasno hranjeno blago (v nadaljevanju: začasno hranjeno 
blago)" 

V drugem odstavku se besedi "v prostorih" nadomesti z 
besedama "na mestih". 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3)Carinski organ lahko od osebe, ki poseduje začasno hranjeno 

blago zahteva predložitev instrumenta zavarovanja za plačilo 
morebitnega carinskega dolga iz 145. ali 146. člena tega 
zakona." 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) Vlada določi podrobnejša pravila za začasno hrambo blaga v 

skladu s tem zakonom." 

41. člen (prej 39. člen) 

V 39. členu se za besedami "začasno hranjeno, je" doda 
vejica in besede "ne glede na 33. člen tega zakona,". 

42. člen (prej 40. člen) 

Besedilo prvega odstavka 40. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"(1 (Carinski organ sprejme potrebne ukrepe v skladu s tem 
zakonom, vključno z vnovčenjem blaga, če oseba, ki poseduje 
začasno hranjeno blago ne opravi formalnosti za začetek 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga v rokih, predvidenih 
v 37. členu tega zakona." 

V drugem odstavku se besedi "imetnika blaga" nadomestita 
z besedami "osebe, ki poseduje začasno hranjeno blago." 

43. člen (prej 41. člen) 

V 41. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
"(1)Za blago, ki je ob vnosu na carinsko območje v tranzitnem 

postopku, se ne uporabljajo 30. člen, razen alinee (a) prvega 
odstavka, ter 32. do 40. člen tega zakona." 

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek 
se za besedo "določbe" dodajo besede "33. člena tega zakona 
ter". 

44. člen (prej 42. člen) 

V prvem odstavku 42. člena se besedi "imetnik blaga" v 
ustreznem sklonu nadomestita z besedami "oseba, ki 
poseduje blago" v ustreznem sklonu. 

45. člen (prej 42.a člen) 

V naslovu 43. člena se na koncu dodajo besede "in kršitev 
obveznosti". 

Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek se doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2)V primeru kršitev obveznosti po tem zakonu postane blago, 
ki je predmet kršitve obveznosti jamstvo za plačilo v zvezi z 
njim nastalega carinskega dolga." 

Besedilo drugega odstavka 44. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2)Prejšnji odstavek ne preprečuje uvedbo prepovedi in omejitev 
v zvezi z vnosom in iznosom blaga iz carinskega območja po 
posebnih predpisih, predvsem zaradi interesov javne mo- 
rale, varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, 
varstva okolja, varstva nacionalnih vrednot umetniške, 
zgodovinske ali arheološke vrednosti ali zaradi varstva pravic 
intelektualne lastnine." 

47. člen (prej 44. člen) 

Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1)Za vse blago, ki naj bi bilo predmet carinskega postopka je 

treba vložiti carinsko deklaracijo za ta postopek. 

(2) Domače blago, deklarirano za izvoz, začasni izvoz na 
oplemenitenje, tranzit ali postopek carinskega skladiščenja 
je pod carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske 
deklaracije do trenutka, ko zapusti carinsko območje, je 
uničeno ali je carinska deklaracija umaknjena." 

48. člen (prej 45. člen) 

Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glaSi: 
"(1 (Carinska deklaracija je lahko: 
(a) izpolnjena in oddana v pisni obliki, 
(b) narejena in oddana z uporabo tehničnih pripomočkov za 

elektronsko izmenjavo podatkov, če takšno uporabo odobri 
carinski organ v skladu s predpisom vlade ali 

(c) oddana v ustni obliki ali z dejanjem s katerim oseba, ki 
razpolaga z blagom izrazi svojo namero, da začne določen 
carinski postopek za zadevno blago, vendar le, če je to 
dovoljeno v skladu s predpisom vade. 

(2) Obliko in način izpolnjevanja carinskih deklaracij določi vlada." 

49. člen (prej 46. člen) 

V 47. členu se črta drugi odstavek. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi dostavek, 
se: 
črtajo besede "ne glede na prejšnji odstavek", 
besede "biti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki odda 
deklaracijo v imenu te osebe" pa nadomestijo z besedami 
"carinsko deklaracijo izpolniti ta oseba ali druga oseba za 
račun prve". 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

50. člen (prej 47. člen) 

Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi: 

"47.a člen 
(obveznosti carinskega deklaranta) 

Carinski deklarant mora zagotoviti: 
1. točnost podatkov, ki jih navaja v carinski deklaraciji, 
2. verodostojnost dokumentov in dokazil, ki jih je priložil deklaraciji 

in 
3. spoštovanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz odobritve 

zahtevanega postopka." 
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51. člen (prej 48. člen) 58. člen (prej 55. člen) 

V prvem odstavku 48. člena se beseda "tretjega" nadomesti 
z besedo "drugega". 

Črta se drugi odstavek. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek 
se beseda "fitopatološka" nadomesti z besedo "fitosanitarna". 

52. člen (prej 49. člen) 

Naslov 49. člena se spremeni tako, da se glasi "(prevzem in 
sprejem carinske deklaracije ter merodajni trenutek)" 

V prvem odstavku se: 
za besedo "organ" beseda "mora" nadomesti z besedo 
"sprejme" in črta beseda "sprejeti" ter 
beseda "tretjega" nadomesti z besedo "drugega". 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ prevzame 

carinsko deklaracijo preden je blago predloženo carinskemu 
organu, vendar takšna deklaracija začne učinkovati, ko je 
blago predloženo." 

V tretjem odstavku se besedi "ob sprejemu" nadomestita z 
besedama "ob prevzemu", beseda "pomanjkljivost" v 
ustreznem sklonu pa se nadomesti z besedama "formalne 
nepravilnosti" v ustreznem sklonu. 

Črta se četrti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane 
četrti. 

53. člen (prej 50. člen) 

V drugem odstavku 50. člena se besedilo 3. točke nadomesti 
z naslednjim besedilom: 

"3. prepustil blago deklarantu." 

54. člen (prej 51. člen) 

V prvem odstavku 51. člena se beseda "izjave" nadomesti z 
besedo "zahtevka". 

V tretjem odstavku se besede "minister, pristojen za finance" 
nadomestijo z besedo "vlada". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4)Umik carinske deklaracije ne vpliva na uporabo kazenskih 

določb." 
55. člen (prej 52. člen) 

V 52. členu se črtata tretji in četrti odstavek. 

56. člen (prej 53. člen) 

V 53. členu se črta četrti odstavek. 

57. člen (prej 54. člen) 

V prvem odstavku 54. člena se besede "za celotno pošiljko" 
nadomestijo z besedami "za vse v deklaraciji prijavljeno blago". 

V tretjem odstavku se: 
• besede "več različnih vrst blaga" nadomestijo z besedami 

"blago iz različnih postavk nomenklature carinske tarife" in 
- besede "vsako vrsto blaga" nadomestijo z besedami "blago 

iz vsake postavke". 

V prvem odstavku 55. člena se črta beseda "lahko". 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3)Za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak sta 

odgovorna prevoznik ali carinski deklarant." 

59. člen (prej 56. člen) 

V prvem dostavku 56. člena se beseda "sprejeta" nadomesti 
z besedo "potrjena". 

V drugem odstavku se: 
besede "zajetih več vrst blaga" nadomestijo z besedami 
"zajeto blago iz večih postavk nomenklature carinske tarife" 
in 
besede "vsako vrsto blaga" nadomestijo z besedami "blago 
iz vsake postavke". 

V tretjem odstavku se številka "152." nadomesti s številko 
"157.a" Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: "Ta 
odstavek se ne uporablja za postopek začasnega uvoza z 
delno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev." 

V četrtem odstavku se besedi "carinski zavezanec" 
nadomestita z besedami "carinski deklarant". 

Črta se peti odstavek. 

60. člen (prej 57. člen) 

V 57. členu se: 
črta beseda "lahko", 
v 2. točki črtajo besede "iz začasnega skladišča". 

61. člen (prej 58. člen) 

Naslov 58. člena se spremeni tako, da se glasi: "(podrobnejši 
predpisi)" 

Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Vlada določi podrobnosti v zvezi s carinskimi deklaracijami, 
njihovim preverjanjem, pregledom blaga ter jemanjem 
vzorcev." 

62. člen (prej 59. člen) 

Besedilo prvega odstavka 59. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"(1 )Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi vlada, 
odobri eno od naslednjih poenostavitev: 

1. v posameznih primerih opustitev navedbe določenih podatkov 
v carinski deklaraciji, ki bi morali biti navedeni v skladu z 48. 
členom tega zakona ali opustitev predložitve določenih 
dokumentov, ki bi morali biti v skladu z 48. členom tega zakona 
predloženi skupaj z deklaracijo (nepopolna deklaracija); 

2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega dokumenta, 
skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega postopka 
namesto deklaracije iz 48. člena tega zakona ali uporabo 
nepopolne deklaracije za začetek dovoljenih carinskih 
postopkov v določenem obdobju (poenostavljeni postopek 
deklariranja) ali 

3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov blaga; v 
tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta 
obveznosti predložitve blaga." 

V drugem odstavku se besede "ugotavljanje njegove 
istovetnosti" nadomestijo z besedami "identifikacijo blaga ter 
ugotavljanje njegove narave". , 

21. april 1999 49 



Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
"(6) Poenostavitve v zvezi s tranzitnim postopkom se določijo v 

skladu s predpisom iz 121. člena tega zakona." 

63. člen (prej 60. člen) 

Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Za carinske deklaracije, ki so narejene in oddane z uporabo 
tehničnih pripomočkov za elektronsko izmenjavo podatkov v 
skladu s točko (b) 46. člena tega zakona, ali so bile oddana v 
ustni obliki ali z drugim dejanjem v skladu s točko (c) 46. 
člena tega zakona, se smiselno uporabljajo 48. do 59. člen 
tega zakona." 

64. člen (prej 61. člen) 

Za 60. členom se doda naslov novega 2.a oddelka, ki se 
glasi: 

"2.a oddelek: 
Ravnanje drugih državnih organov, pravnih in fizičnih 

oseb ter ravnanje z odvzetim blagom" 

65. člen (prej 62. člen) 

Za 61. členom se dodata nova 61 .a in 61 .b člena, ki se glasita: 

"61 .a člen 
(ravnanje drugih pravnih in fizičnih oseb) 

(1) Pravne ali fizične osebe morajo takoj predložiti najbližjemu 
carinskemu organu blago, za katerega izvedo ali na katerega 
naletijo, če glede na okoliščine vedo ali bi morale vedeti, da 
gre za blago, ki je nezakonito vnešeno na carinsko območje 
ali se tu nezakonito nahaja oziroma uporablja kot da bi bilo 
sproščeno v prosti promet. 

(2) Če carinski organ izve za blago iz prejšnjega odstavka, 
nemudoma izvede ukrepe, ki so potrebni, da vzpostavi 
zakonito stanje. 

61.b člen 
(prodaja ali brezplačen odstop odvzetega blaga) 

(1) Blago, ki je odvzeto po določbah tega zakona, se praviloma 
da na prodaj. Izjemoma lahko vlada odvzeto blago brezplačno 
odstopi državnim organom in človekoljubnim organizacijam, 
če to blago potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, če pa 
gre za predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, 
kulturne, umetniške ali znanstvene vrednosti pa javnim 
zavodom za varstvo kulturne dediščine. 

(2) Natančnejše predpise o pogojih in načinu prodaje in o ravnanju 
z blagom iz prejšnjega odstavka ter o razdelitvi s prodajo 
pridobljenih sredstev določi vlada." 

66. člen (prej 63. člen) 

V drugem odstavku 62. člena se beseda "pregleda" nadomesti 
z besedo "preveri", beseda "postopke" pa z besedo "posle". 

Za dosedanjim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 

"(3) če naknadno preverjanje deklaracij pokaže, da je bila 

odločitev o zadevnem carinskem postopku sprejeta na podlagi 
netočnih ali nepopolnih informacij, carinski organi sprejmejo 
potrebne ukrepe, da uredijo nastalo situacijo v skladu z novimi 
informacijami, ki so jim na razpolago." 

67. člen (prej 64. člen) 

Besedilo tretjega odstavka 63. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"(3)Blago, sproščeno v prosti promet izgubi status domačega 
blaga, če je plačana carina, ki je predpisana za takšno blago 
povrnjena ali plačilo carinskega dolga odpuščeno: 
v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz v 
obliki povračila plačane carine; 
v skladu z osmim odstavkom 158. člena tega zakona zaradi 
poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam 
pogodbe; 
v drugih primerih, predvidenih v 158. členu tega zakona, kjer 
je povrnitev uvoznih dajatev ali odpustitev carinskega dolga 
pogojena z izvozom oziroma ponovnim izvozom blaga 
oziroma odobritvijo kakšne druge carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga." 

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, 
ki se glasita: 

"(4) Blago sproščeno v prosti promet izgubi status domačega 
blaga tudi, če je carinska deklaracija za sprostitev v prosti 
promet umaknjena potem, ko je bilo blago že prepuščeno. 

(5) Vlada določi podrobnosti v zvezi s sprostitvijo blaga v prosti 
promet in spremembo carinskega statusa blaga." 

68. člen (prej 65. člen) 

V 65. členu se črta drugi odstavek. Dosedanji prvi odstavek 
postane celotno besedilo člena. 

69. člen (prej 66. člen) 

V prvem odstavku 66. člena se: 
številka "11." nadomesti s številko "10.". 
v 1. točki za besedico "za" doda beseda "nekomercialno". 

70. člen (prej 66.a člen) 

Za 67. členom se v naslovu 3. podpoglavja na koncu dodajo 
besede "in odložni postopki". 

71. člen (prej 67. člen) 

Besedilo drugega odstavka 68. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2) Za uporabo katerega koli carinskega postopka z ekonomskim 
učinkom je potrebno dovoljenje carinskega organa." 

Črta se tretji odstavek. 

72. člen (prej 68. člen) 

Besedilo 2. točke prvega odstavka 69. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

"2. stroški, ki jih imajo carinski organi v zvezi z nadzorom in 
kontrolo postopka ne smejo biti nesorazmerno visoki v 
primerjavi z ekonomskimi koristmi odobritve postopka." 

črta se tretji odstavek. 
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73. člen (prej 69. člen) 78. člen (prej 74. člen) 

Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi: 

"69.a člen 
(carinsko obravnavanje pridobljenih proizvodov) 

V primerih določenih v skladu z drugim stavkom prve točke 
prvega odstavka 4. člena tega zakona se šteje, da je za 
blago ali proizvode pridobljene iz blaga v odložnem postopku, 
začet isti postopek." 

74. člen (prej 70. člen) 

V prvem odstavku 70. člena se besede "Oseba, kateri je 
dovoljenje izdano (v nadaljevanju: upravičenec)" nadomesti 
z besedama "Imetnik dovoljenja". 

« 
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"(2)Carinski organ lahko začetek odložnega postopka za 
določeno blago pogojuje s predložitvijo ustreznega 
instrumenta zavarovanja za zavarovanje plačila morebitnega 
carinskega dolga." 

V tretjem odstavku se beseda "upravičenca" nadomesti z 
besedo "imetnika dovoljenja". 

75. člen (prej 71. člen) 

Naslov 71. člena se spremeni tako, da se glasi: "(zaključek 
odložnega carinskega postopka z ekonomskim učinkom)". 

V prvem odstavku se beseda "Carinski" nadomesti z besedo 
"Odložni". 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(2)Odložni postopek z ekonomskim učinkom se konča tudi z 

razveljavitvijo dovoljenja za izvajanje odložnega postopka z 
ekonomskim učinkom v skladu s 6.d členom tega zakona " 

V tretjem odstavku se: 
besede "iz prejšnjega odstavka" nadomestijo z besedami 
"razveljavitve dovoljenja lahko", 
besedi "carinski deklarant" nadomestita z besedama "imetnik 
dovoljenja" 
besedi "carinski postopek" nadomestita z besedama "odložni 
postopek". 

V petem odstavku se: 
besedi "carinski deklarant" nadomestita z besedama "imetnik 
dovoljenja" 
za besedama "carinski organ" dodajo besede "sprejme vse 
potrebne ukrepe za ureditev primera" in črta besedilo do 
konca stavka. 

76. člen (prej 72. člen) 

Besedilo 2. točke 73. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"2. domače blago, za katerega je v skladu s posebnimi predpisi 

določeno, da je z začetkom postopka carinskega skladiščenja 
potrebno zanj uporabiti ukrepe, ki se običajno uporabijo pri 
izvozu blaga." 

77. člen (prej 73. člen) 

Besedilo drugega odstavka 74. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2)Vlada v predpisu iz 72. člena lega zakona določi primere, v 
katerih se za blago iz 73. člena tega zakona lahko začne 
postopek carinskega skladiščenja, ne da bi bilo skladiščeno 
v carinskem skladišču." 

V drugem odstavku 75. člena se črtajo besede "domača ali 
tuja". 

79. člen (prej 75. člen) 

V tretjem odstavku 76. člena se besede "dati v hrambo v 
carinsko skladišče" nadomestijo z besedami "začeti postopek 
carinskega skladiščenja". 

80. člen (prej 76. člen) 

V prvem dostavku 77. člena se besede "podatke, ki 
dokazujejo ekonomske učinke obstoja takšnega skladišča," 
nadomestijo z besedami "podatke o gospodarski 
upravičenosti takšnega skladišča,". 

V drugem odstavku 77. člena se črtajo besede "druge" ter 
"splošne in posebne". 

81. člen (prej 77. člen) 

V prvem odstavku 79. člena se besede "iz 1. in 2. točke 
prvega odstavka tega člena" nadomestijo z besedami "iz 1. 
ali 2. točke oziroma 1. in 2. točke prvega odstavka 78. člena 
tega zakona". 

82. člen (prej 78. člen) 

V prvem odstavku 80. člena se za besedo "izjemoma" dodajo 
vejica in besede "če obstojijo ekonomski razlogi in carinski 
nadzor ni ogrožen," 

Črta se drugi odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek 
se besedilo "o blagu iz prvega odstavka vodi posebna 
evidenca, kot je to določeno s predpisom iz 81. člena tega 
zakona" nadomesti z besedilom: "blago iz prvega odstavka 
evidentira v skladu z 81. členom tega zakona". 

83. člen (prej 79. člen) 

Besedilo prvega odstavka 81. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

"(1 (Imetnik carinskega skladišča mora o blagu, za katero je začet 
postopek carinskega skladiščenja voditi evidence v obliki in 
na način, ki ga določi vlada." 

84. člen (prej 80. člen) 

Besedilo 82. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1 (Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skladišču brez 

časovne omejitve. , 

(2) V izjemnih primerih lahko carinski organ določi rok, v katerem 
mora depozitar začeti novo carinsko dovoljeno rabo ali 
uporabo za skladiščeno blago. 

(3) V predpisu iz 72. člena tega zakona lahko vlada določi posebne 
roke za postopek carinskega skladiščenja za blago iz 2. točke 
73. člena tega zakona." 

85. člen (prej 81. člen) 

V prvem odstavku 83. člena se za besedo "prodajo" postavi pika 
in črta besedilo do konca odstavka. 
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Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2) Domače blago iz 2. točke 73. člena tega zakona, za katero 

veljajo posebni ukrepi kmetijske politike, je lahko predmet le 
tistih postopkov in ravnanj, ki so izrecno dovoljena za to 
blago." 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek 
se besedi "prejšnjim odstavkom" nadomesti z besedami 
"prvim in drugim odstavkom tega člena." 

Besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane četrti 
odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(4) Postopke in ravnanja iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določi vlada." 

86. člen (prej 82. člen) 

V naslovu 84. člena se pred besedo "premeščanje" dodajo 
besede "začasna odstranitev in". 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3)Carinski organ lahko dovoli premestitev carinsko 

skladiščenega blaga iz enega carinskega skladišča v drugo 
skladišče istega tipa." 

87. člen (prej 83. člen) 

V naslovu 85. člena se za besedo "vrednost" dodata besedi 
"in narava". 

V prvem odstavku se za besedami "v zvezi z" doda beseda 
"uvoznim". 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti 
odstavek, ki se glasijo: 

"(3) Za uvozno blago, ki bo sproščeno v prosti promet v skladu s 
3. točko prvega odstavka 59. člena tega zakona se za uporabo 
151. člena tega zakona upošteva tista narava, carinska 
vrednost in količina blaga, ki so veljale v trenutku začetka 
postopka carinskega skladiščenja za to blago. 

(4) Prejšnji odstavek se uporablja, če so bile podlage za določitev 
carinskega dolga določene ali priznane v času, ko je bil za 
blago začet postopek carinskega skladiščenja, razen če 
deklarant zahteva uporabo podlag v trenutku nastanka 
carinskega dolga. 

(5) Tretji odstavek tega člena ne vpliva na naknadno kontrolo 
deklaracij v skladu z 62. členom tega zakona." 

88. člen (prej 84. člen) 

V prvem odstavku 87. člena se črtajo besede "in prihajajo 
nanj". 

Besedila drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi: 
"(2)Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ izda 

samo pod naslednjimi posebnimi pogoji: 
1. predvidena prosta carinska prodajalna se nahaja na letališču, 

odprtem za mednarodni promet ali v pristanišču, odprtem za 
mednarodni promet na lokaciji, ki zagotavlja ustrezen carinski 
nadzor in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam 

2. bodoči imetnik proste carinske prodajalne predloži zadovoljive 
dokaze za to, da bodo lahko spoštovani pogoji, pod katerimi 
lahko poslujejo proste carinske prodajalne." 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3)lmetnik proste carinske prodajalne sme posameznemu 

potniku ob vsakem nakupu prodati le takšno količino tobačnih 

izdlekov, alkoholnih pijač ter parfumov, kot je količina tega 
blaga, za katero potnik v potniškem prometu lahko uveljavlja 
pravico do carinske oprostitve." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda 
"hrambo" nadomesti z besedo "skladiščenje". 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

89. člen (prej 85. člen) 

Črta se 88. člen. 

90. člen (prej 86. člen) 
i 

Besedilo 2. točke 89. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"2. carinsko blago, namenjeno za ponoven izvoz v obliki 

pridobljenih proizvodov, ne da bi bilo to blago zavezano plačilu 
uvoznih dajatev in ne da bi se zanj izvajali ukrepi trgovinske 
politike (sistem odloga plačila carine)." 

Črta se 3. točka. 

91. člen (prej 87. člen) 

V prvem odstavku 90. člena se črta zadnji stavek. 

V tretjem odstavku se beseda "izbere" nadomesti z besedami 
"odloči, ali bo zahteval". 

Črtata se četrti in peti odstavek. 

92. člen (prej 88. člen) 

V 2. točki prvega odstavka 91. člena se za besedama "pred 
uvozom" doda beseda "uvoznega". 

93. člen (prej 89. člen) 

V prvem odstavku 92. člena se črtajo besede "1. do 3. točke". 

V drugem odstavku se v 1. točki: 
za besedo "sedežem" dodajo besede "oziroma stalnim 
prebivališčem" in 
na koncu podpičje nadomesti s piko in doda nov stavek, ki se 
glasi: "Vendar pa se dovoljenje lahko izda tudi osebi, ki nima 
sedeža oziroma stalnega prebivališča v Sloveniji, če gre za 
uvoz blaga nekomercialnega značaja;" 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3)Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka, gospodarskih 

pogojev ni treba dokazovati ali preverjati v primeru, ko se 
dovoljenje za uvoz zaradi izvoza zahteva zaradi izvedbe 
oplemenitenja, dogovorjenega s pogodbo med domačo in tujo 
osebo, če plačilo za opravljeno oplemenitenje ne zajema 
drugega kot plačilo stroškov oplemenitenja (začasni uvoz na 
oplemenitenje)." 

94. člen (prej 90. člen) 

V 93. členu se v prvem odstavku črtajo besede "vendar ne 
sme biti daljši od dvanajst mesecev". 

V drugem odstavku se za besedo "dnem" črta vejica, besede 
"ko je odobren" pa nadomestijo z besedami "prepustitve blaga 
v". V drugem stavku pa se črta beseda "pravočasne". 
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Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3)Zaradi poenostavitve lahko carinski organ v dovoljenju določi, 

da roki, ki pričnejo teči med koledarskim mesecem ali 
četrtletjem, potečejo zadnjega dne naslednjega koledarskega 
meseca ali četrtletja." 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek 
se beseda "tuje" nadomesti z besedo "carinsko". 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

95. člen (prej 91. člen) 

V naslovu 94. člena se besedi "evidence normativov" 
nadomestita z besedo "normativi". 

Besedilo 94. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
"(1)Carinski organ določi normativ porabe carinskega blaga ali, 

če je to primerneje, metodo za določitev takšnega normativa. 
Normativ porabe se določa na podlagi dejanskih okoliščin v 
katerih se ali naj bi se izvajale proizvodne operacije. 

(2) Če to okoliščine primera dopuščajo in predvsem v primeru, 
kjer gre za proizvodne operacije, ki se izvajajo običajno in v 
skladu z jasno določenimi tehničnimi pogoji in pri katerih se 
uporablja blago bistveno enotnih značilnosti ter katerih rezultat 
je proizvodnja pridobljenih proizvodov enotne kvalitete, se 
lahko s predpisom iz 72. člena tega zakona določijo standardni 
normativi porabe. Le-ti se določijo na podlagi vnaprej 
preverjenih dejanskih podatkov." 

96. člen (prej 92. člen) 

Besedilo 95. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Uvoženo blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni 
proizvodi se lahko sprostijo v prost promet v skladu z 
določbami tega zakona in predpisom iz 72. člena tega zakona, 
ki veljajo za sprostitev v prosti promet." 

97. člen (prej 93. člen) 

V prvem odstavku 96. člena se črtajo besede "ali na 
oplemenitenje začasno uvoženo blago". 

Besedilo drugega odstavka 96. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2)Če nastane obveznost plačila carinskega dolga za ponovno 
uvožene proizvode, se obračunajo: 

1. uvozne dajatve za pridobljene proizvode ali nespremenjeno 
uvozno blago v skladu s 97. in 97.a členom tega zakona in 

2. uvozne dajatve za proizvode, ponovno uvožene po predelavi 
izven carinskega območja v skladu z določbami, ki se 
nanašajo na postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, 
pod enakimi pogoji, kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem 
postopku in pred izvozom sproščeni v prosti promet." 

98. člen (prej 94. člen) 

Besedilo prvega odstavka 97. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"(1)Če nastane carinski dolg, se višina dolga določi na osnovi 
podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale za carinsko 
blago v času sprejema carinske deklaracije za postopek 
uvoza zaradi izvoza za to blago." 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3)Če nastane carinski dolg v zvezi s pridobljenimi proizvodi ali 

uvoženim blagom v nespremenjenem stanju, se za zapadle 
uvozne dajatve obračunajo tudi kompenzacijske obresti." 

21. april 1999 

99. člen (prej 95. člen) 

Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi: 

"97.a člen 
(posebni primeri določitve carinskega dolga) 

(1) Ne glede na 97. člen tega zakona, se: 

(a) za pridobljene proizvode obračunajo uvozne dajatve, ki se 
plačujejo zanje, če: 
so pridobljeni proizvodi sproščeni v prost promet in so 
uvrščeni na seznam, ki je določen s predpisom iz 72. člena 
tega zakona, vendar le, če so v sorazmerju z izvoženim 
delom pridobljenih proizvodov, ki niso uvrščeni na ta seznam. 
Imetnik dovoljenja lahko zahteva, da se dajatve za te proizvode 
določi v skladu s 97. členom tega zakona; 
so predmet posebnih kmetijskih dajatev, vednar le, če tako 
določa predpis iz 72. člena tega zakona; 

(b) za pridobljene proizvode, za katere je bil začet kateri od 
odložnih postopkov ali so bili vnešeni v prosto carinsko cono, 
obračunajo uvozne dajatve, ki se določijo v skladu s predpisi, 
veljavnimi za zadevni carinski postopek ali za proste carinske 
cone. 
Ne glede na to točko: 
- lahko upravičena oseba zahteva, da se dajatve obračunajo 
v skladu s 97. členom; 
- mora, v primeru, ko je bila za pridobljene proizvode začeta 
druga carinsko dovoljena raba ali uporaba kot pa je predelava 
pod carinskim nadzorom, biti znesek obračunanih uvoznih 
dajatev vsaj enak znesku, ki se izračuna v skladu s 97. 
členom tega zakona; 

(c) za pridobljene proizvode obračunajo uvozne dajatve v skladu 
s predpisi, ki veljajo za postopek predelave pod carinskim 
nadzorom, če bi za uvoženo blago lahko bil odobren ta 
postopek; 

(d) za pridobljene proizvode uporabi ugodnejše obravnavanje 
zaradi posebne uporabe za katero so namenjeni, če bi enako 
uvoženo blago bilo predmet takšnega ugodnejšega 
obravnavanja; 

(e) za pridobljene proizvode lahko uveljavi oprostitev plačila carine, 
če bi takšno oprostitev bilo mogoče uveljaviti v skladu s 159. 
do 166. členom tega zakona ali mednarodno pogodbo za 
enako uvoženo blago." 

100. člen (prej 96. člen) 

V prvem odstavku 98. člena se: 
črtajo besede "začasen uvoz blaga na oplemenitenje ali" ter 

- številka "152." nadomesti s številko "157.a" 

101. člen (prej 97. člen) , 

V prvem odstavku 99. člena se: 
črtajo besede "Upravičenec lahko zahteva" in 
za besedo "dolga" dodajo besede "v okviru postopka uvoza 
zaradi izvoza po sistemu povračila carine se lahko zahteva". 

V drugem odstavku se beseda "zahteval" nadomesti z besedo 
"uveljavil". 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3)Če se uporabi sistem povračila carine, se določbe 2. točke 

prvega odstavka, drugi in četrti odstavek 91. člena, tretji 
odstavek 93. člena, 95. in 97. člen, 2. alinea točke (a) in točka 
(c) prvega odstavka 97.a člena ter 99,a, člen ne uporabljajo." 
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V petem odstavku se v 2. točki črtajo besede "izvoženo ali" 
ter besede "začasnega uvoza na oplemenitenje oziroma". 

Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi 
odstavek, ki se glasita: 

"(7) Pridobljeni proizvodi ali uvoženo blago v nespremenjenem 
stanju se lahko sprostijo v prosti promet, potem ko je bil zanje 
že začet carinski postopek ali so bili vnešeni v prosto carinsko 
cono v skladu s petim odstavkom tega člena, v primerih, ki jih 
določi vlada. V teh primerih se, ne glede na točko (b) prvega 
odstavka 97.a člena tega zakona, šteje, da je carinski dolg 
enak znesku v skladu s tem členom povrnjenih oziroma 
odpuščenih dajatev. 

(8) Za določitev zneska uvoznih dajatev, ki jih je treba povrniti ali 
njihovo plačilo odpustiti, se primerno uporablja prva alinea 
točke (a) prvega odstavka 97.a člena tega zakona." 

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek 
se besede "v enem letu" nadomestijo z besedami "v šestih 
mesecih". 

102. člen (prej 98. člen) 

Za 99. členom se doda nov 99.a člen, ki se glasi: 

"99.a člen 
(uporaba drugih določb) 

"Postopek uvoza zaradi izvoza (sistem odloga plačila carine) 
se uporablja tudi z namenom, da so pridobljeni proizvodi lahko 
oproščeni plačila izvoznih dajatev, katere bi bilo treba plačati 
za enake proizvode, pridobljene iz domačega blaga namesto 
uvoženega." 

103. člen (prej 99. člen) 

Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča, da 
se uporabi uvoženo blago na carinskem območju za predelavo, 
ki spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo uvoženo 
blago zavezano plačilu carine ali predmet drugih ukrepov 
trgovinske politike in dovoljuje, da se proizvode, ki so rezultat 
takšne predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so ti 
proizvodi zavezani plačilu carine po stopnji, ki je predpisana 
zanje (v nadaljevanju: predelani proizvodi)" 

104. člen (prej 100. člen) 

V 1. točki tretjega odstavka 101. člena se za besedo "sedež" 
dodajo besede "oziroma stalno prebivališče". 

V 5. točki tretjega odstavka se beseda "proizvodnjo" nadomesti 
z besedama "predelovalne dejavnosti". 

• 105. člen (prej 101. člen) 

Besedilo 103. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvoženega 
blaga ali vmesnih proizvodov glede odobrenega postopka 
predelave pod carinskim nadzorom, se višina carinskega 
dolga določi na osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki 
so veljale za uvoženo blago v času sprejema deklaracije za 
začetek postopka predelave pod carinskim nadzorom." 

106. člen (prej 102. člen) 

V 105. členu se besede "Upravičenec lahko v postopku 
začasnega uvoza" nadomestijo z besedami "V postopku 
začasnega uvoza se lahko". 

107. člen (prej 103. člen) 

Besedilo prvega odstavka 107. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1)Carinski organ določi rok, v katerem mora biti začasno 
uvoženo blago ponovno izvoženo ali zanj dovoljena druga 
oblika carinsko dovoljene rabe ali uporabe." 

V drugem odstavku 107. člena se številka "12" nadomesti s 
številko "24" in na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Carinski 
organi lahko v soglasju z de^larantom določi tudi krajši rok 
začasnega uvoza." 

V tretjem odstavku se besedi "upravičene okoliščine" 
nadomestita z besedama "izjemne okoliščine". 

108. člen (prej 104. člen) 

Besedilo prvega odstavka 108. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1 JPopolna oprostitev plačila carine pri začasnem uvozu se lahko, 
v skladu s pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 72. člena 
tega zakona odobri za: 

1. poklicno opremo, 
2. blago za razstavljanje ali uporabo na razstavi, sejmu ali podobni 

prireditvi, 
3. pedagoški material in znanstveno opremo, 
4. medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, 
5. material za pomoč ob nesrečah, 
6. embalažo, 
7. kalupe, matrice, klišeje, slike, modele, skice in podobne 

predmete, 
8. instrumente za merjenje in testiranje ter podobne proizvode, 
9. specialno orodje in instrumente za proizvodnjo blaga, ki bo v 

celoti izvoženo, 
10. vsakovrstne blago, predmet preizkušanja, raziskovanja ali 

predstavitev, vendar ne za pridobitne dejavnosti, 
11. vsakovrstno blago za izvajanje preizkusov, raziskav ali 

predstavitev, vendar ne za pridobitne dejavnosti, 
12. vzorce baga, 
13. nadomestna proizvodna sredstva, 
14. rabljeno blago za prodajo na dražbi, 
15. blago, začasno uvoženo na podlagi pogodbe o kupu na 

poskušnjo, 
16. umetniške in zbirateljske predmete ter starine za razstavljanje 

in morebitno prodajo, 
17. pošiljke konfekcijskih izdelkov iz krzna, dragih kamnov, 

preprog In zlatarskih izdelkov, poslanih na ogled, če njihove 
posebne karakteristike preprečujejo, da bi bili uvoženi kot 
vzorci, 

18. pozitivi kinematografskih filmov, posneti in razviti ter drugi 
posneti nosilci slike namenjeni za predvajanje pred 
komercialno uporabo, 

19. filme, magnetne trakove in žice ter druge nosilce zvoka ali 
slike, namenjene za dopolnitev s tonskim zapisom, za 
sinhroniziranje ali kopiranje, 

20. filme, ki prikazujejo naravo ali delovanje tujega proizvoda ali 
opreme, če niso namenjeni javnemu predvajanju za plačilo; 

21. nosilce podatkov, poslane brezplačno za uporabo pri 
avtomatski obdelavi podatkov; 
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22. predmete (vključno z vozili), ki so zaradi svoje vrste in narave 
neprimerni za kakršne koli namene, razen za oglaševanje 
določenih proizvodov ali določenih namenov, 

23. predmete za osebno rabo potnikov med potovanjem in 
predmete za šport, 

24. turistični reklamni material, 
25. opremo in vsakovrstne žive živali za posebej določene 

namene, 
26. razvedrilni material za pomorščake, 
27. raznovrstno opremo, ki se uporablja pod nadzorom in 

odgovornostjo upravnih organov za gradnjo, popravilo ali 
vzdrževanje infrastrukture splošnega pomena v mejnih 
območjih, 

28. blago, ki glede na posebne okoliščine primera, nima 
nikakršnega ekonomskega pomena, 

29. prevozna sredstva, 
30. predmete za gospodinjstvo, ki jih začasno uvažajo tuje fizične 

osebe, ki prihajajo na začasno bivanje v Slovenijo." 

črtajo se drugi do četrti odstavek 108. člena. Dosedanji prvi 
odstavek postane celotno besedilo tega člena. 

109. člen (prej 104.a člen) 

Za108. členom se doda nov 108a. člen, ki se glasi: 

"108.a člen 
(delna oprostitev plačila carine) 

(1) Delna oprostitev plačila carine se lahko odobri pri začasnem 
uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ni navedeno v 108. 
členu tega zakona. 

(2) Vlada določi natančnejše pogoje za uveljavljanje delne 
oprostitve plačila carine v skladu s tem oddelkom. 

(3) Vlada lahko v primerih, ko je to potrebno zaradi ohranjanja 
proizvodnje v državi in varovanja bistvenih interesov domačih 
proizvajalcev podobnega blaga (gospodarski pogoji) določi 
listo blaga, za katerega pri začasnemu uvozu ni mogoče 
zahtevati delne oprostitve plačila carine." 

110. člen (prej 105. člen) 

V prvem odstavku 109. člena se za besedo "določi" dodajo 
besede "za vsak mesec ali vsak začeti mesec začasnega 
uvoza" in črta drugi stavek. 

Črtata se peti in šesti odstavek. 

111. člen (prej 106. člen) 

Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi: 

"109.a člen 
(zavarovanje plačila carinskega dolga) 

(1) Imetnik dovoljenja mora za začasni uvoz blaga predložiti 
carinskemu organu ustrezen instrument zavarovanja za 
zagotovitev plačila morebitnega carinskega dolga v skladu s 
157.a členom tega zakona. 

(2) Pogoje, pod katerimi ni treba predložiti instrumenta 
zavarovanja v skladu s prejšnjim odstavkom, določi vlada v 
predpisu iz 72. člena tega zakona." 

112. člen (prej 107. člen) 

Besedilo prvega odstavka 110. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1 )Če nastane carinski dolg v zvezi z začasno uvoženim blagom, 
se ta določi na osnovi podlag za določitev carinskega dolga, 

ki so veljale za to blago v času sprejema carinske deklaracije 
za začasni uvoz blaga. V primerih iz prvega odstavka 108. 
člena tega zakona se višina carinskega blaga določi na osnovi 
podlag za določitev carinskega dolga, ki so veljale na dan 
nastanka carinskega dolga." 

V drugem odstavku se za besedami "je višina carinskega 
dolga" dodajo besede "za zadevno začasno uvoženo blago". 

113. člen (prej 108. člen) 

Besedilo prvega odstavka 111. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1)Ne glede na 96. člen in 117. člen tega zakona, postopek 
začasnega izvoza blaga na oplemenitenje dovoljuje 
upravičencu, da se domače blago začasno izvozi iz 
carinskega območja, da bi bilo oplemeniteno in da se 
proizvode, ki so rezultat teh proizvodnih operacij, vrne na 
carinsko območje in sprosti v prost promet s popolno ali 
delno oprostitvijo plačila carine." 

114. člen (prej 109. člen) 

V 2. točki prvega odstavka 112. člena se besede "zaradi 
narave končne uporabe blaga" nadomestijo z besedami 
"zaradi uporabe blaga v posebne namene". 

115. člen (prej 110. člen) 

Besedilo prvega odstavka 113. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1) Carinski organi dovolijo začasni izvoz na oplemenitenje na 
zahtevo osebe, ki naroči izvajanje oplemenitenja." 

V drugem odstavku se: 
besedi "prvi odstavek" nadomestita z besedama "prejšnji 
odstavek" 
besedi "nadomestni proizvodi" nadomestita z besedami 
"pridobljeni proizvodi", 
besedilo v oklepaju pa se nadomesti z naslednjim besedilom 
"(samo glede blaga po poreklu iz Slovenije v smislu 11 .a do 
14. člena tega zakona)" 

116. člen (prej 110.a člen) 

"V prvem odstavku 114. člena se črta beseda "pravočasno". 

117. člen (prej 111. člen) 

V prvem odstavku 115. člena se za besedo "odobri" dodajo 
besede "v skladu z drugim odstavkom tega člena". 

V tretjem odstavku se besede"na podlagi drugih podatkov" 
nadomestijo z besedami "na osnovi drugih podlag za določitev 
uvoznih dajatev". 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
"(5)Če je bilo začasno izvoženo blago, preden je bil zanj začet 

postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, sproščeno v 
prosti promet po nižji carinski stopnji zaradi namena njegove 
uporabe in so pogoji za njeno uporabo še vedno izpolnjeni, se 
vrednost, ki jo je treba odšteti določi v višini uvoznih dajatev, 
ki so bile dejansko zaračunane v trenutku, ko je bilo blago 
sproščeno v prosti promet." 

Besedilo dosedanjega petega odstavka, ki postane šesti 
odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(5)Če je predmet proizvodne operacije popravilo začasno 
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prosti promet 
s popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, če se pristojnemu 
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carinskemu organu dokaže, da je bilo popravilo brezplačno 
zaradi pogodbene ali zakonske garancijske obveznosti ali 
zaradi proizvodne napake. Ta ugodnost se ne more uporabiti, 
če je bila takšna napaka upoštevana že pri prvi sprostitvi 
blaga v prosti promet." 

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

118. člen (prej 112. člen) 

V naslovu 116. člena se na koncu dodajo besede "in carinske 
ugodnosti" 

V prvem odstavku se za besedo "carine" dodajo besede "ali 
bi se lahko zanj uporabila znižana carinska stopnja". 

V drugem odstavku 116. člena se številka "116." nadomesti s 
številko "115.". 

119. člen (prej 113. člen) 

V drugem odstavku 117. člena se na koncu prvega stavka 
pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: "razen 
blaga, ki je predmet ukrepov kmetijske politike ali posebnih 
pravil, ki veljajo za blago, ki je rezultat predelave kmetijskih 
proizvodov." 

V tretjem odstavku 117. člena se za besedo "veljajo" doda 
besedilo "ne glede na 119. člen tega zakona,". 

V šestem odstavku se besedica "bo" nadomesti z besedami 
"naj bi bilo". 

V sedmem odstavku se besede "zaradi garancije ali 
proizvodne napake" nadomestijo z besedami "na podlagi 
pogodbene ali zakonske garancijske obveznosti ali zaradi 
proizvodne napake." 

120. člen (prej 114. člen) 

Besedilo 118. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če se pri predhodnem uvozu v skladu s četrtim in petim 
odstavkom prejšnjega člena uvozne dajatve plačajo v skladu 
z drugim do četrtim odstavkom 115. člena ali 116. členom 
tega zakona, se vrednost, ki jo je treba odšteti, določi na 
osnovi podlag za obračun uvoznih dajatev, ki so veljale za 
začasno izvoženo blago na dan sprejema carinske 
deklaracije za začetek carinskega postopa začasnega izvoza 
blaga na oplemenitenje." 

121. člen (prej 115. člen) 

Za 118. členom se doda nov 118.a člen, ki se glasi: 

"118.a člen 
(uporaba določb v druge namene) 

Postopki, predvideni v okviru postopka začasnega izvoza na 
oplemenitenje se uporabljajo tudi z namenom izvajanja ne- 
tarifnih ukrepov trgovinske politike." 

122. člen (prej 116. člen) 

V drugem odstavku 120. člena se: 
- za besedo "vse" doda beseda "domače" in 

za besedama "tranzitnega blaga" dodajo besede "iz 126. člena 
tega zakona". 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3)Vlada določi podrobnosti v zvezi z izvajanjem izvoznega 

postopka in določi primere ter pogoje pod katerimi za blago, 
ki zapušča carinsko območje, ni treba vložiti izvozne 
deklaracije." 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

123. člen (prej 117. člen) 

Za 120. členom se doda nov 120.a člen, ki se.glasi: 

"120.a člen 
(pristojni carinski organ) 

Izvozna carinska deklaracija se praviloma vloži pri carinskem 
organu, ki je krajevno pristojen za carinski nadzor tam, kjer je 
blago pakirano ali naloženo zaradi izvoza oziroma tam, kjer 
ima izvoznik svoj sedež ali stalno prebivališče. Izjeme določi 
vlada." 

124. člen (prej 118. člen) 

Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1)V okviru tranzitnega carinskega postopka se lahko prenese 

od enega do drugega kraja na carinskem območju: 
(a) carinsko blago, ne da bi bilo to blago zavezano plačilu uvoznih 

dajatev ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike ter 
(b) domače blago, ki je predmet posebnih ukrepov zaradi izvoza 

in v zvezi s katerim so bile izpolnjene izvozne carinske 
formalnosti." 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do peti odstavek, 
ki se glasijo: 

"(3)Tranzit blaga v skladu s tem podpoglavjem je mogoč: 
(a) z uporabo enotne carinske listine, Izpolnjene v skladu s 

predpisom iz 46. člena tega zakona; 
(b) z uporabo zvezka TIR, če se je prevoz začel ali se konča 

izven carinskega območja ali če gre za pošiljke blaga, ki 
morajo biti razložene na carinskem območju in so prepeljane 
skupaj z blagom, ki bo razloženo v drugi državi ali če gre za 
prevoz med dvema krajema na carinskem območju preko 
tujega carinskega območja; 

(c) z uporabo zvezka ATA kot tranzitnega dokumenta: 
(d) po pošti (vključno s paketno pošto); 
(e) z uporabo drugih dokumentov, če je tako določeno s 

predpisom, ki ureja poenostavitve formalnosti v tranzitnih 
postopkih. 

(4) 121. do 125. člen tega zakona se uporabljajo ne glede na 
posebne določbe glede prevoza blaga v okviru carinskih 
postopkov z ekonomskim učinkom. 

(5) Vlada določi podrobnejša pravila za izvajanje tranzitnega 
postopka, poenostavitve formalnosti v tranzitnih postopkih in 
izjeme od posameznih pravil." 

125. člen (prej 119. člen) 

Za prvim odstavkom 122. člena se doda nov drugI odstavek, 
ki se glasi: 

"(2)121. do 125. člen tega zakona se uporabljajo tudi za blago, Ki 
se prevaža preko tujega carinskega območja, če je prevoz 
preko tega območja opravljen na podlagi tranzitnega 
dokumenta, izdanega na carinskem območju. V tem primeru 
se Izvajanje tranzitnega postopka prekine dokler je blago na 
tujem carinskem območju." 

56 



126. člen (prej 120. člen) Črta se četrti odstavek. 

Črta se 123. člen. 

127. člen (prej 121. člen) 

V prvem odstavku 124. člena se: 
beseda "vstopnem" nadomesti z besedo "odhodnem", 
beseda "carine" pa nadomesti z besedami "uvoznih dajatev 
v skladu s 157.a členom tega zakona". 

128. člen (prej 122. člen) 

V prvem odstavku 125. člena se za besedo "zavezanec" 
doda besede "(glavni zavezanec)". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2)Carinski organ lahko kot poseben ukrep carinskega nadzora 

določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati, 
zavezanec pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano po tej 
poti." 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek 
se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita z besedami 
"prvega in drugega odstavka tega člena". 

129. člen (prej 123. člen) 

V prvem odstavku 126. člena se črtajo besede "v tranzitnem 
postopku". 

V drugem odstavku se številka "123." nadomesti s številko 
"122." 

130. člen (prej 124. člen) 

Nad 127. členom se doda nov naslov oddelka: "1. oddelek: 
Splošno" 

131. člen (prej 125. člen) 

Besedilo 127. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Prosta carinska cona je del carinskega območja, ki je ločen 
od preostalega carinskega območja in v katerem se šteje: 

(a) da, glede plačila carine in drugih ukrepov trgovinske politike, 
ki se uporabljajo ob uvozu, carinsko blago ni na carinskem 
območju, vendar le pod pogojem, da to blago ni deklarirano 
za sprostitev v prosti promet ali ni porabljeno ali uporabljeno 
drugače, kot pod pogoji in na način, kot ga določajo carinski 
predpisi 

(b) da se za domače blago, če tako določajo posebni predpisi, z 
vnosom v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi, ki se 
praviloma uporabijo za izvoz blaga." 

132. člen (prej 126. člen) 

Besedilo prvega odstavka 128. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1) Vlada lahko na predlog katerekoli domače pravne osebe (v 
nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) izda predhodno soglasje 
za ureditev določenega dela carinskega območja kot proste 
carinske cone in istočasno določi prostorsko omejitev proste 
carinske cone." • 
V tretjem odstavku se beseda "odvzame" nadomesti z 
besedama "razveljavi ali spremeni", besede "in uporabniki ne 
izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več" pa se nadomestijo z 
besedami "ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več". 

133. člen (prej 127. člen) 

Naslov in besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"129. člen 
(začetek dela proste carinske cone) 

(1) Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni, ko 
vlada izda predhodno sloglasje iz prejšnjega člena, pridobi 
odločbo Carinske uprave v skladu s 129.a členom tega 
zakona ter pridobi uporabno dovoljenje v skladu z veljavnimi 
predpisi. 

(2) Zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti 
tudi odločbo Carinske uprave, s katero le-ta ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v prosti 
carinski coni." 

134. člen (prej 128. člen) 

Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi: 

"129.a člen 
(odločba Carinske uprave) 

(1) Carinska uprava izda odločbo iz prejšnjega člena s katero 
dovoli začetek poslovanja nove proste carinske cone ali 
spremenjene proste carinske cone, če so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje carinskega nadzora v prosti carinski coni ter 
zagotovljeni ustrezni prostori za delo carinskih organov. 

(2) Carinska uprava opravi pregled objektov, namenjenih 
zagotavljanju izvajanja carinskega nadzora v prosti carinski 
coni v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka 
ustanovitelja. 

(3) Carinska uprava v roku 8 dni po opravljenem pregledu izda 
zapisnik o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev za carinski 
nadzor, v katerem določi tudi rok za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti. Na podlagi zapisnika Carinska uprava izda 
odločbo, s katero ugotovi, da so izponjeni pogoji za izvajanje 
carinskega nadzora v prosti c&rinski coni ali zahtevku ne 
ugodi. 

(4) Ustanovitelj proste carinske cone je prisoten pri pregledu 
poslovnih prostorov." 

135. člen (prej 129. člen) 

Naslov 130. člena se spremeni tako, da se glasi: "(ograditev 
proste carinske cone, vhodi in izhodi ter posegi v prostor)". 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Razen v primerih iz 130.a člena tega zakona mora biti prosta 

carinska cona ograjena in označena." 

136. člen (prej 130. člen) 

Za 130. členom se dodajo novi 130.a do 130.C členi, ki se 
glasijo: 

"130.a člen 
(odprte proste carinske cone) 

(1) Vlada lahko določi odprto prosto carinsko cono, v kateri se 
izvajajo carinske kontrole in formalnosti ter upoštevajo pravila 
za določitev carinskega dolga, kot je to določeno za carinska 
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skladišča. Za takšne proste carinske cone se ne upoštevajo 
drugi odstavek 130., 133., 137.d in 140.b člen tega zakona. 

(2) Proste carinske cone iz prejšnjega odstavka se ne štejejo za 
proste carinske cone iz 29., 30. oziroma 147. člena tega 
zakona. 

(3) Kadar drugi predpisi urejajo proste carinske cone, se te 
določbe ne nanašajo na proste carinske cone iz tega člena. 

130.b člen 
(izvajanje carinske kontrole) 

(1) Če so proste carinske cone ograjene, so ograja, vhodi in 
izhodi iz prostih carinskih con pod carinskim nadzorom. 

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in prevozna 
sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske cone 
lahko podvržene carinskemu pregledu. 

(3) Carinski organ lahko v primeru, ko je sprejel ukrepe iz petega 
oziroma šestega odstavka 137. člena tega zakona ali ko je 
proti uporabniku ali ustanovitelju sprožil postopek zaradi 
carinskega prekrška oziroma ga je ovadil pristojnim organom 
zaradi suma storitve kaznivega dejanja, prepove ali omeji 
zadevnim fizičnim osebam dostop do proste carinske cone. 

130.c člen 
(preverjanje blaga) 

(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali 
zadržuje v prosti carinski coni. 

(2) Z namenom, da omogoči preverjanje v skladu s prejšnjim 
odstavkom morajo uporabniki proste carinske cone predložiti 
oziroma zagotoviti carinskim organom kopijo prevoznega 
dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem vnosu oziroma 
iznosu blaga iz proste carinske cone. 

(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim 
odstavkom tega člena, so mu uporabniki dolžni omogočiti 
dostop do blaga in dokumentacije o blagu, ki je predmet 
preverjanja." 

137. člen (prej 131. člen) 

Za 131. členom se doda nov naslov oddelka "2. oddelek: 
Vnos blaga v prosto carinsko cono". 

138. člen (prej 132. člen) 

Besedilo prvega odstavka 132. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1)V prosto carinsko cono se lahko vnaša: 
(a) domače blago, pri čemer pa se upošteva 138. člen tega 

zakona, in 
(b) carinsko blago." 

139. člen (prej 133. člen) 

V prvem odstavku 133. člena se besede "Razen, če je to 
potrebno v skladu z drugim odstavkom 135. člena tega 
zakona," nadomestijo z besedmi "Ne glede na 130.C člen 
tega zakona,". 

V drugem odstavku se besedi "carinski postopki" nadomestita 
z besedo "postopki", v točki (a) pa se črtata besedi "kateri 
drug". 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4)Na zahtevo upravičene osebe carinski organ potrdi, da je 

blago, vnešeno v prosto carinsko cono carinsko oziroma 
domače blago." 

140. člen (prej 134. člen) 

Črtajo se 134. do 136. člen. 

141. člen (prej 135. člen) 

Nad 137. členom se doda nov naslov oddelka "3. oddelek: 
Ravnanje z blagom v prosti carinski coni". 

142. člen (prej 136. člen) 

V prvem odstavku 137. člena se na koncu doda nov stavek, 
ki se glasi: "Opravljanje teh dejavnosti je treba vnaprej sporočiti 
carinskemu organu." 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se 
glasi: 

"(7) Carinski organ lahko uvede posamezne omejitve ali prepovedi 
dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena, če je to 
potrebno zaradi vrste oziroma narave blaga." 

143. člen (prej 137. člen) 

Za 137. členom se dodajo novi 137.a do 137.d členi, ki se glasijo: 

"137.a člen 
(dovoljeno ravnanje s carinskim blagom v prosti carinski 

coni) 

(1) Carinsko blago, ki ga uporabnik vnese v prosto carinsko 
cono za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena, je, medtem 
ko se nahaja v prosti carinski coni, lahko: 

1. sproščeno v prost promet; 
2. predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prvega in četrtega 

odstavka 83. člena tega zakona brez posebnega dovoljenja 
carinskega organa, razen v primerih iz drugega odstavka 
140. člena tega zakona, 

3. predmet carinskega postopka uvoza blaga za proizvodnjo 
za izvoz v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek, 

4. predmet carinskega postopka predelave pod carinskim 
nadzorom v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek, 

5. predmet postopka začasnega uvoza v skladu s predpisanimi 
pogoji za ta postopek, 

6. prepuščeno carinskemu organu v prosto razpolaganje v skladu 
s 141. členom tega zakona, 

7. uničeno, če uporabnik predhodno zagotovi carinskemu 
organu vse informacije, ki jih ta carinski organ šteje za potrebne 
glede na okoliščine posameznega primera. 

(2) Blago, vnešeno v prosto carisnko cono se lahko uporabi tudi 
za oskrbovanje ladij v mednarodnem prometu. 

137.b člen 
(omejitve ravnanja z domačim blagom, ki je predmet 

posebnih ukrepov kmetijske politike) 

Domače blago Iz točke (b) 127. člena tega zakona, ki js 
predmet posebnih ukrepov kmetijske politike, je lahko predmet 
le tistih ravnanj, ki so Izrecno dovoljena za to blago v skladu 
z drugim odstavkom 83. člena tega zakona.Takšnega ravnanja 
ni treba odobriti vnaprej. 
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137.C člen 
(drugačno ravnanje z blagom v prosti carinski coni) 

(1) Carinskega blaga in domačega blaga iz točke (b) 127. člena 
tega zakona ni dovoljeno uporabiti ali porabiti v prosti carinski 
coni drugače, kot je to določeno v 137.a in 137.b členu. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa se lahko dovoli, da se v 
prosti carinski coni porabi ali uporabi blago, ki, v primeru 
sprostitve v prosti promet ali začasnega uvoza, ne bi bilo 
zavezano plačilu uvoznih dajatev ali drugim ukrepom 
trgovinske ali kmetijske politike. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka vložitev deklaracije za 
sprostitev v prosti promet ali za začasni uvoz ni potrebna, 
razen, če je blago v okviru carinskih kvot oproščeno plačila 
uvoznih dajatev ali ni zavezano ukrepom trgovinske ali 
kmetijske politike. 

137,d člen 
(evidence v prosti carinski coni) 

(1) Vsakdo, ki se ukvarja s skladiščenjem, predelavo, dodelavo, 
obdelavo, prodajo ali nakupom blaga v prosti carinski coni, 
mora voditi evidence o blagu, ki se: 
vnaša v prosto carinsko cono, 
iznaša iz proste carinske cone ter 
v prosti carinski coni porabi, rabi ali ravna z njim v skladu s 
tem zakonom. 

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo osebe voditi v obliki, 
ki jo odobri carinski organ in morajo zagotoviti carinskim 
organom, da lahko identificirajo blago kakor tudi nadzor nad 
gibanjem blaga v coni. 

(3) Oseba iz prvega odstavka mora vpisati blago v predpisane 
evidence kakor hitro je blago vnešeno v njihov poslovni 
prostor." 

144. člen (prej 138. člen) 

V prvem odstavku 138. člena se beseda "predelavi" nadomesti 
z besedami "dodelavi ali obdelavi". 

V tretjem odstavku se besede "v skladu s predpisom iz tretjega 
odstavka 136. člena" nadomestijo z besedami "v skladu s 
137.d členom". 

145. člen (prej 139. člen) 

Za 138. členom se doda nov naslov oddelka: "4. oddelek: 
Iznos blaga iz proste carinske cone". 

146. člen (prej 140. člen) 

Besedilo drugega odstavka 139. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2)Če je blago vnešeno na preostalo carinsko območje se 
uporabi III. del tega zakona. Določbe 36.a in 37. do 40. člena 
tega zakona ne veljajo za domače blago, ki se vnaša na 
preostalo območje. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3)Prejšnjl odstavek se ne uporablja za blago, ki je iznešeno iz 

cone v pomorskem ali zračnem prometu, ne da bi bilo predmet 
tranzitnega ali kakšnega drugega carinskega postopka." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

147. člen (prej 141. člen) 

Za 140. členom se dodajo novi 140.a do 140.c členi, ki se 
glasijo: 

"140.a člen 
(ravnanje in iznos kmetijskega blaga na preostalo 

carinsko območje) 

(1) Za domače blago iz točke (b) 127. člena tega zakona, ki je 
predmet posebnih ukrepov kmetijske politike, vnešeno v 
prosto carinsko cono, je treba določiti uporabo ali rabo, ki je 
določena v skladu s predpisi, na podlagi katerih se lahko za 
to blago z vnosom v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi, 
ki so sicer uporabljivi pri izvozu blaga. 

(2) Če je blago iz prejšnjega odstavka ponovno iznešeno na 
preostalo carinsko območje ali zanj ni bila v roku iz tretjega 
odstavka 132. člena tega zakona vložena zahteva za rabo ali 
uporabo iz prejšnjega odstavka, carinski organi sprejmejo 
ukrepe, ki jih določajo posebni predpisi za primer kršitve 
predpisanih pogojev. 

140.b člen 
(dokazilo o statusu blaga) 

(1) Če je blago iznešeno ali ponovno iznešeno na preostalo 
carinsko območje ali je zanj začet carinski postopek, se lahko 
kot dokazilo o carinskem statusu blaga uporabi potrdilo iz 
četrtega odstavka 133. člena tega zakona. 

(2) Če ni mogoče dokazati, s potrdilom ali na drug ustrezen način, 
da je zadevno blago domače oziroma carinsko blago, se 
šteje, da je blago: 

(a) domače blago, če je treba obračunati izvozne dajatve ali 
uporabiti druge ukrepe, ki zadevajo izvoz blaga in so določeni 
v skladu s trgovinsko politiko; 

(b) carinsko blago - za vse druge primere. 

140.C člen 
(podrobnejši predpisi) 

Vlada izda podrobnejše predpise o ustanavljanju, prenehanju 
in poslovanju prostih carinskih con, o evidencah iz 137.d 
člena tega zakona ter o izvajanju carinskega nadzora, 
predvsem glede ograditve cone, določitve vhodov in izhodov, 
osvetlitve ter dostopov do ograje." 

148. člen (prej 142. člen) 

V drugem odstavku 141. člena se na koncu doda stavek, ki 
se glasi: "Vlada določi primere, v katerih se lahko za carinsko 
blago začne kateri od odložnih postopkov, zato da ne bi bilo 
treba pri ponovnem izvozu izpolniti formalnosti v skladu s 
tem odstavkom." 

Besedilo tretjega do petega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(3) Razen v primerih, ki jih določi vlada je treba ponovni izvoz ali 
uničenje blaga predhodno napovedati carinskemu organu, ki 
zavrne ponovni izvoz, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 
odstavka. Če je bilo blago predmet katerega koli postopka z 
ekonomskim učinkom, je treba za ponovni izvoz vložiti 
carinsko deklaracijo, kot je to predpisano za carinsko 
deklaracijo za izvoz blaga. V tem primeru se uporablja tretji 
odstavek 120. člena in 120.a člen tega zakona. 

(4) Uničenje blaga in prepustitev blaga carinskemu organu ne 
sme povzročiti stroškov za proračun. Odpadki in ostanki, ki 
preostanejo po uničenju blaga se obravnavajo kot carinsko 
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blago in se morajo deklarirati za s tem zakonom predvideno 
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga ter ostanejo pod 
carinskim nadzorom v skladu z 29. členom tega zakona. 

(5) Z blagom, ki se prepusti carinskemu organu v prosto 
razpolaganje se ravna v skladu z 61 .b členom tega zakona." 

149. člen (prej 143. člen) 

Za 141. členom se doda naslov novega IV.a dela, ki se glasi: 
"IV.a DEL: BLAGO, KI SE IZNAŠA IZ CARINSKEGA 
OBMOČJA", besedilo 142. člena pa se spremeni tako, da se 
glasi: 

"142. člen 
(iznos blaga iz carinskega območja) 

(1) Blago se lahko iznaša iz carinskega območja le preko mejnih 
prehodov, določenih v skladu z drugim odstavkom 28. člena 
tega zakona. 

(2) Blago, ki se iznaša iz carinskega območja je pod carinskim 
nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov, 
kakor je le-ta določena s tem zakonom, predpisom, izdanim 
na njegovi podlagi ali drugimi predpisi. 

(3) Pri iznosu blaga iz carinskega območja se upoštevajo 
carinske poti, določene v skladu s prvim odstavkom 30. člena 
tega zakona." 

150. člen (prej 144. člen) 

V tretjem odstavku 143. člena se beseda "indirektnega" 
nadomesti z besedo "posrednega" ter besedi "v imenu" 
nadomestita z besedama "za račun". 

151. člen (prej 145. člen) 

V prvem odstavku 144. člena se črta beseda 'ludi". 

152. člen (prej 146. člen) 

V prvem odstavku 145. člena se črta beseda 'ludi". 

153. člen (prej 147. člen) 

V prvem odstavku 146. člena se črta beseda "tudi"; na koncu 
odstavka pa se doda stavek, ki se glasi: "Kdaj se šteje, da 
napaka ni imela pomembnega vpliva na pravilno izvajanje 
začasne hrambe ali carinskega postopka, določi vlada." 

V drugem odstavku se besede "ko je za blago, sproščeno v 
določen carinski postopek, ugotovljeno" nadomestijo z 
besedami "ko je blago, prepuščeno v določen carinski 
postopek, če je ugotovljeno". 

V tretjem odstavku se beseda "sprostitev" nadomesti z 
besedo "prepustitev". 

154. člen (prej 148. člen) 

Četrti odstavek 147. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(4)Kadar carinski organ šteje izginulo blago, kot da je bilo 

porabljeno ali uporabljeno v prosti carinski coni in ni mogoče 
uporabiti prejšnjega odstavka, je carinski dolžnik oseba, ki je 
znana carinskemu organu kot zadnji imetnik blaga." 

155. člen (prej 149. člen) 

V prvem odstavku 148. člena se za besedo "oseba" dodajo 
besede "v skladu s predpisom vlade". 

V tretjem odstavku se za besedo "oprostitvijo" dodajo besede 
"ali po znižani carinski stopnji". 

156. člen (prej 150. člen) 

V drugem odstavku 149. člena se črtajo točke (b), (c) in (d). 

V tretjem odstavku se črta beseda 'ludi". 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4)V primeru iz točke (a) prejšnjega odstavka nastane carinski 

dolg pri izvozu v trenutku, ko se blago dejansko iznese iz 
carinskega območja. V primeru iz točke (b) prejšnjega 
odstavka pa nastane carinski dolg pri izvozu v trenutku, ko 
blago prispe v drug namembni kraj, kot je namembni kraj 
kamor bi blago moralo biti prepeljano, da bi bilo lahko v celoti 
ali deloma oproščeno plačila carinskega dolga pri izvozu ali, 
če tega trenutka ni mogoče določiti, v trenutku, ko poteče 
rok, ki ga določijo carinski organi za predložitev dokazil o 
tem, da so bili pogoji za popolno ali delno oprostitev plačila 
carinskega dolga pri izvozu izpolnjeni." 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek 
se besedi "v imenu" obakrat nadomestita z besedama "za 
račun". 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

157. člen (prej 151. člen) 

Besedilo prvega odstavka 151. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1 )Če ni s tem zakonom drugače določeno, se višina carinskega 
dolga pri uvozu oziroma izvozu določi na temelju predpisov, 
ki so v veljavi na dan nastanka carinskega dolga." 

158. člen (prej 152. člen) 

Za 151. členom se dodajo novi 151 a do 151 .d členi, ki se 
glasijo: 

"151 .a člen 
(carinski dolg v zvezi z blagom, ki je predmet prepovedi 

ali omejitev) 

(1) Carinski dolg iz 143. do 147. člena ter 149. člena tega zakona 
nastane tudi, če gre za blago, ki je predmet kakršnih koli 
prepovedi ali omejitev glede uvoza ali izvoza. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa carinski dolg ne nastane v 
zvezi z nezakonitim vnosom na carinsko območje 
ponarejenega denarja, mamil in psihotropnih substanc, ki ne 
postanejo del nadzorovanega ekonomskega prometa zaradi 
uporabe v medicinske ali znanstvene namene. 

(3) Če predpis določa, da se kazen za carinski prekršek ali 
kaznivo dejanje opredeli v odvisnosti od zneska carinskega 
dolga ali če je obstoj carinskega dolga podlaga za začetek 
kazenskega postopka oziroma postopka zaradi prekrška, 
se ne glede na prejšnji odstavek šteje, da je carinski dolg 
nastal. 

151 b člen 
(obračun carinskega dolga pri popolnih ali delnih 

oprostitvah) 

Če je v skladu s prvim odstavkom 11. člena ali 159. do 167 • 
členom tega zakona ali mednarodno pogodbo, ki jo je uveljavila 
Slovenija, predvidena delna ali popolna oprostitev plačila 
uvoznih ali izvoznih dajatev, se ta popolna ali delna oprostite^ 
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uveljavi tudi v primeru, ko se carinski dolg obračuna v skladu 
s 144. do 147. členom ali tretjim odstavkom 149. člena tega 
zakona, vendar le, če ravnanje deklaranta kaže na to, da ne 
gre za namerno kršitev predpisov ali za ravnanje iz 
malomarnosti in če dokaže, da so izpolnjeni vsi ostali pogoji 
za uveljavitev popolne oziroma delne oprostitve plačila dajatev. 

151.c člen 
(kraj nastanka carinskega dolga) 

(1) Carinski dolg nastane tam, kjer nastanejo okoliščine, zaradi 
katerih nastane carinski dolg. 

(2) Če ni mogoče določiti kraja nastanka carinskega dolga v 
skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je carinski dolg 
nastal tam, kjer carinski organi ugotovijo, da se je nahajalo 
blago, ko so nastale okoliščine, ki so privedle do nastanka 
carinskega dolga. 

(3) Če carinski postopek ni bil zaključen, se šteje, da je carinski 
dolg nastal tam, kjer je za blago začet ta carinski postopek. 

(4) Če informacije, ki jih imajo na razpolago carinski organi 
omogočajo ugotovitev, da je carinski dolg nastal že prej, ko je 
bilo blago na drugem mestu, se šteje, da je carinski dolg 
nastal v kraju, ki ga je mogoče določiti kot lokacijo blaga v 
najzgodnejšem trenutku po nastanku carinskega dolga. 

151.d člen 
(carinski dolg in preferencialno obravnavanje) 

(1) Če mednarodne pogodbe, ki jih je uveljavila Slovenija, 
omogočajo pri izvozu blaga iz Slovenije v državo pogodbenico 
preferencialno obravnavanje blaga po poreklu iz Slovenije 
pod pogojem, da se, če je bilo to blago pridobljeno v okviru 
postopka uvoza zaradi izvoza, plačajo uvozne dajatve za 
materiale brez porekla, vdelane v omenjeno blago s poreklom, 
nastane uvozni carinski dolg v trenutku izdaje dokumentov, 
ki jih je treba predložiti v državi uvoznici zaradi uveljavitve 
takega preferencialnega obravnavanja. 

(2) Šteje se, da je carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastal v 
trenutku, ko je carinski organ sprejel izvozno carinsko 
deklaracijo za izvoz zadevnega blaga. 

(3) Carinski dolžnik za plačilo carinskega dolga iz prvega 
odstavka tega člena je deklarant. V primeru posrednega 
zastopanja je dolžnik tudi oseba, za račun katere je bila 
deklaracija vložena. 

(4) Višina uvoznih dajatev, ki predstavljajo carinski dolg iz prvega 
odstavka tega člena se določi na enak način, kot če bi carinski 
dolg nastal isti dan zaradi sprejema deklaracije za sprostitev 
v prosti promet za zadevno blago z namenom, da se zakjuči 
postopek uvoza zaradi izvoza." 

159. člen (prej 153. člen) 

Črta se 152. člen. 

160. člen (prej 154. člen) 

V naslovu 153. člena se beseda "obračun" nadomesti z 
besedo "določitev". 

Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(1)Če carinski dolg nastane zaradi sprejema deklaracije za 

carinski postopek razen postopka začasnega uvoza blaga z 
delno oprostitvijo plačila carine ali zaradi drugega dejanja, ki 

ima enak pravni učinek kot sprejem carinske deklaracije, 
določi višino tega dolga carinski organ kakor hitro pridobi za 
to potrebne podatke." 

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo: 

"(2)Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ ob 
sprejemu carinske deklaracije potrdi carinski dolg, kakor ga 
je izračunal deklarant na carinski deklaraciji. V tem primeru 
se šteje, daje dolžnik prejel obračun v trenutku, koje deklarant 
prevzel s strani carinskega organa potrjeno carinsko 
deklaracijo. 

(3) V primeru poenostavljenega deklariranja in deklariranja na 
podlagi knjigovodskih vpisov v skladu z 59. členom tega 
zakona se carinski dolg določi naenkrat za posamezno v 
dovoljenju določeno časovno obdobje, ki ne more biti daljše 
od enega meseca. 

(4) Znesek carinskega dolga, določen na podlagi tega člena se 
carinskemu dolžniku sporoči nemudoma. Znesek carinskega 
dolga, ki ga carinski dolžnik izračuna sam, se šteje za 
sporočenega." 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odstavek, 
se črta prvi stavek. 

Za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi: 

(6) Carinski organ ne obračuna zneska carinskega dolga, ki ne 
presega zneska, ki ga določi vlada." 

Dosedanja tretji in četrti odstavek se črtata. 

161. člen (prej 155. člen) 

Besedilo prvega odstavka 154. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1)Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da: 
(a) je zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom nastal 

carinski dolg, ali 
(b) že nastali carinski dolg ni bil obračunan ali 
(c) je obračunani znesek carinskega dolga nižji, kot je to določeno 

s tem zakonom, 

izda po uradni dolžnosti ali na zahtevo dolžnika, odločbo o 
nastali obveznosti. Odločbo v skladu s tem odstavkom 
carinski organ izda takoj, ko pridobi podatke, potrebne za 
izračun dolga ter podatke, ki omogočijo določitev carinskega 
dolžnika." 

V drugem odstavku se črta drugi stavek. 

V tretjem odstavku se številka "152." nadomesti s številko 
"157.a". 

V četrtem odstavku se besede "v enem letu" nadomestijo z 
besedami "v treh letih". 

Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(5)V skladu s tem členom carinskega dolga ni treba naknadno 

obračunati, če: 
(a) je bila odločitev, da se carinski dolg ne obračuna ali obračuna 

v nižjem znesku kot je to določeno s tem zakonom sprejeta 
na podlagi napake carinskega organa, ki je carinski dolžnik ni 
mogel opaziti in je ravnal v dobri veri in v skladu z veljavnimi 
carinskimi predpisi v zvezi s carinskimi deklaracijami 

(b) bi bilo treba naknadno obračunati znesek carinskega dolga, 
ki ne presega zneska, ki ga določi vlada." 
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162. člen (prej 155.a člen) 

Za 154. členom se doda nov 154.a člen, ki se glasi: 

"154.a člen 
(plačilo in plačnik carinskega dolga) 

(1) Plačilo carinskega dolga se opravi v domači valuti z uporabo 
veljavnih plačilnih sredstev. 

(2) Carinski dolg lahko namesto carinskega dolžnika plača tretja 
oseba." 

163. člen (prej 156. člen) 

V drugem odstavku 155. člena se besedilo točke (b) spremeni 
tako, da se glasi: 

"(b)carinska deklaracija;". 

164. člen (prej 157. člen) 

V 3. točki 156. člena se črtajo besede "v skladu z 51. členom 
tega zakona" 

V 4. točki se besede "odvzeto ali zaplenjeno" nadomestijo z 
besedami "zaseženo ali odvzeto". 

V 5. točki se za besedo "nastal" dodajo besede "v skladu s 
144. členom tega zakona". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2)Carinski dolg iz 151 .d člena tega zakona ugasne tudi, če so 

razveljavljene formalnosti, ki so bile izpeljane z namenom, da 
bi se uveljavilo preferencialno obravnavanje blaga." 

165. člen (prej 158. člen) 

Za 157. členom se doda novo 1 a poglavje in 157,a do 157.h 
člen, ki se glasijo: 

"1.a poglavje 
Zavarovanje carinskega dolga 

157.a člen 
(obvezna predložitev instrumenta zavarovanja 

carinskega dolga) 

(1) Kadar carinski organ v skladu s carinskimi predpisi zahteva 
predložitev instrumenta zavarovanja zaradi zagotovitve 
plačila carinskega dolga, mora takšno zavarovanje priskrbeti 
carinski dolžnik oziroma oseba, ki bi lahko v zvezi z določenim 
blagom postala carinski dolžnik. Lahko pa carinski organ 
dovoli, da instrument zavarovanja predloži kdo drug. 

(2) Carinski organ sme za zavarovanje enega samega 
carinskega dolga zahtevati le en ustrezen instrument 
zavarovanja. 

(3) Vlada določi primere in vrednost carinskega dolga za 
katerega ni treba predložiti instrumenta zavarovanja. 

157.b člen 
(drugi primeri predložitve instrumenta zavarovanja) 

(1) Če carinski predpisi določajo, da carinski organ lahko zahteva 
predložitev instrumenta zavarovanja, bo le-ta zahteval 
njegovo predložitev kadar meni, da je carinski dolg nastal ali 
bi lahko nastal in ni gotovo, da bo dolžnik obveznost tudi 
izpolnil v predpisanem roku. 

(2) Če v skladu s prejšnjim odstavkom ni treba predložiti 
instrumenta zavarovanja lahko carinski organ kljub temu od 
carinskega dolžnika ali osebe, ki bi lahko postala carinski 
dolžnik v zvezi z določenim blagom, zahteva druga jamstva 
za spoštovanje njenih obveznosti. 

(3) Predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja iz prvega 
odstavka tega člena se lahko zahteva v trenutku, ko so 
izpolnjeni pogoji za zavarovanje plačila carinskega dolga, 
predpisani s carinskimi predpisi ali v trenutku, ko carinski 
organ ugotovi, da izpolnitev že nastalega ali morebitnega 
carinskega dolga ni gotova. 

157.c člen 
(splošno zavarovanje) 

Na zahtevo osebe iz prvega odstavka 157.a ali prvega 
odstavka 157.b člena lahko carinski organ dovoli uporabo 
splošnega instrumenta zavarovanja, s katerim se lahko 
zavaruje plačilo carinskega dolga, ki izvira ali bi lahko izviral 
iz dveh ali več carinskih operacij. 

157.d člen 
(višina obveznega zavarovanja) 

(1) Kadar je v skladu s carinskimi predpisi obvezno treba predložiti 
instrument zavarovanja, carinski organ določi njegovo višino, 
ki mora biti enaka: 

a. višini carinskega dolga ali dolgov, ki naj bi bili zavarovani s 
tem instrumentom zavarovanja, če je to mogoče z gotovostjo 
ugotoviti v trenutku, ko je treba predložiti instrument 
zavarovanja, 

b. v vseh drugih primerih enaka maksimalni višini carinskega 
dolga, ki ga oceni carinski organ in ki je ali bi lahko nastal. 

(2) Če je predložen splošni instrument zavarovanja za carinske 
dolgove, ki se spreminjajo v času veljavnosti instrumenta 
zavarovanja, se višina instrumenta zavarovanja določi tako, 
da so carinski dolgovi zavarovani ves čas. 

(3) Če carinski predpisi določajo, da se instrument zavarovanja 
lahko zahteva in ga carinski organ tudi zahteva, se višina 
takšnega zavarovanja določi tako, da ne presega zneska, 
določenega v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

(4) Vlada določi primere in pogoje pod katerimi je mogoče predložiti 
splošno zavarovanje v pavšalnem znesku. 

157.e člen 
(vrste instrumentov zavarovanja) 

(1) Plačilo carinskega dolga se lahko v skladu s carinskimi predpisi 
zavaruje z: 

a. bančno garancijo, 
b. garantnim pismom, 
c. cirkularnim certificiranim čekom, 
d. avalirano menico ali 
e. gotovinskim pologom. 

(2) Pogoje in primere, v katerih se lahko uporabijo instrumenti 
zavarovanja iz prejšnjega odstavka določi vlada. 

(3) Carinski organi lahko zavrnejo instrument zavarovanja, če 
le-ta ne nudi zadostnega jamstva, da bo carinski dolg plačan 
v predpisanem roku. 

(4) Oseba, ki mora predložiti instrument zavarovanja, lahko, č0 
so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, prosto 
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izbira med vrstami instrumentov zavarovanja iz prvega 
dostavka tega člena. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek pa carinski organ lahko zavrne 
sprejem predlaganega instrumenta zavarovanja, če le-ta ni v 
skladu s pravilnim izvajanjem zadevnega carinskega 
postopka. Carinski organ lahko zahteva, da se izbrana vrsta 
instrumenta zavarovanja uporablja določeno časovno 
obdobje. 

157.f člen 
(dodatni oziroma nadomestni instrument zavarovanja) 

Če carinski organ ugotovi, da položeni instrument zavarovanja 
ne zagotavlja, ne zagotavlja v celoti ali ni več gotovo, da še 
zagotavlja plačilo carinskega dolga v predpisanem obdobju, 
zahteva, da oseba iz prvega odstavka 157.a člena oziroma 
prvega odstavka 157.b člena predloži bodisi dodatni bodisi 
nadomestni instrument zavarovanja-. 

157.g člen 
(vrnitev instrumenta zavarovanja) 

(1) Instrumenta zavarovanja ni mogoče vrniti dokler carinski dolg, 
ki ga zavaruje, ne ugasne oziroma ne more več nastati. Ko 
carinski dolg ugasne ali ne more več nastati, se instrument 
zavarovanja vrne nemudoma. 

(2) Če carinski dolg ugasne le deloma ali bi lahko Carinski dolg 
nastal le še glede dela zneska, ki je bil zavarovan, se lahko 
instrument zavarovanja vrne delno, v skladu z zahtevo osebe, 
ki je instrument zavarovanja položila, razen če zadevni znesek 
tega ne opravičuje. 

157.h člen 
(podrobnejši predpisi) 

Vlada izda podrobnejše predpise o zavarovanju plačila 
carinskega dolga v skladu s tem zakonom kakor tudi določi 
posebnosti glede zavarovanja plačila carinskega dolga v 
skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je uveljavila Republika 
Slovenija." 

166. člen (prej 159. člen) 

Besedilo drugega odstavka 158. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(2)Plačan carinski dolg se v skladu s predpisom vlade povrne 
do tistega zneska, za katerega se dokaže, da v času plačila 
ni bil zakonsko dolgovan ali je bil naknadno obračunan v 
nasprotju s 154. členom tega zakona. Obresti za plačan 
carinski dolg se plača le, če je do zahtevka za povračilo 
plačane carine prišlo zaradi velike malomarnosti carinskega 
organa." 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"(3)Plačilo carinskega dolga se odpusti do tistega zneska, za 

katerega se dokaže, da v času obračuna ni bil zakonsko 
dolgovan ali je bil naknadno določen v nasprotju s 154. členom 
tega zakona." 

V petem odstavku se besede "v roku enega leta" v ustreznem 
sklonu nadomestijo z besedami "v roku treh let"; besede "od 
dneva pošiljatve obračuna carinskemu zavezancu" pa 
nadomestijo z besedami "od dneva, ko je bil obračun vročen 
carinskemu dolžniku". 

V šestem odstavku se besede "v roku enega leta" v ustreznem 
sklonu nadomestijo z besedami "v roku treh let". 

V devetem odstavku se besedi "pred uvozom" nadomestita 
z besedami "pred sprostitvijo blaga v prosti promet". 

V desetem odstavku se besede "ko je bil obračun poslan 
dolžniku" nadomestijo z besedami "ko je bil obračun vročen 
carinskemu dolžniku". 

Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se 
glasi: 

"(11)Plačani carinski dolg se lahko povrne ali plačilo odpusti tudi 
v drugih primerih, ki niso zajeti v tem členu, če: 

1. okoliščine posameznih primerov, ki jih določi vlada, ne kažejo 
na prevaro ali veliko malomarnost dolžnika in so izpolnjeni 
tudi posebni pogoji, ki jih določi vlada; 

2. je zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane 
carine vložen pri pristojnem carinskem organu v roku enega 
leta od dneva, ko je bil obračun vročen dolžniku. Ta rok lahko 
carinski organi v posebej utemeljenih primerih tudi podaljšajo." 

Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek. 

Besedilo dosedanjega dvanajstega odstavka, ki postane 
trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 

"(13)Vlada določi višino carinskega dolga, za katero se ne izvede 
postopek za odpustitev plačila carinskega dolga oziroma 
povrnitev preveč plačanega carinskega dolga." 

167. člen (prej 160. člen) 

Za 164. členom se doda nov 164.a člen, ki se glasi: 

"164.a člen 
(carinske oprostitve - proizvodi morskega ribolova) 

Ne glede na točko (f) 13. člena tega zakona so pri sprostitvi 
v prosti promet oproščeni plačila carine: 

1. proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni iz 
teritorialnega morja druge države z ladjami, ki so registrirane 
v Sloveniji in plujejo pod slovensko zastavo in 

2. proizvodi, pridobljeni iz proizvodov iz prejšnje točke na krovu 
ladij-tovarn, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke." 

168. člen (prej 160.a člen) 

V prvem odstavku 166. člena se besede "na podlagi 3 do 9. in 
11. do 14. točke 161. člena" nadomestijo z besedami "na 
podlagi 3. do 6., 8. in 11. do 14. točke 161. člena". 

V drugem odstavku se beseda "podatkov" nadomesti z besedo 
"podlag"." 

169. člen (prej 161. člen) 

V prvem odstavku 167. člena se besedi "dveh let" nadomestita 
z besedami "treh let". 

Za prvim odstavkom 167. člena se doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

"(2)Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih na podlagi 
pravočasne pisne zahteve upravičenca podaljša rok iz 
prejšnjega odstavka." 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

Besedilo dosedanjega četrtega odstavka, ki postane peti 
odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(5)Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega 
člena ni mogoče odobriti za: 
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(a) blago, ki je bilo izvoženo v okviru postopka začasnega izvoza 
blaga na predelavo, razen če to blago ostane v 
nespremenjenem stanju v državi, v katero je bilo izvoženo; 

(b) blago, ki je bilo pri izvozu predmet posebnih ukrepov kmetijske 
ali trgovinske politike. Vlada določi okoliščine in pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni za odobritev izjeme od tega pravila." 

Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek 
se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"(6) Določbe tega člena se smisleno uporabljajo tudi za pridobljene 
proizvode, ki so bili prvotno izvoženi ali povnovno izvoženi 
zaradi zaključka postopka uvoza zaradi izvoza. Znesek 
zakonsko dolgovanega carinskega dolga, ki ga je treba v 
tem primeru plačati, se določi v skladu s predpisi za postopek 
uvoza zaradi izvoza, pri čemer se šteje dan ponovnega izvoza 
za dan sprostitve v prosti promet." 

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 

170. člen (prej 162. člen) 

Besedilo 168. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(l)Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 120.000 do 15.000.000 tolarjev, pravna oseba pa 
z denarno kaznijo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev, če: 

1. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti blago iz 
carinskega območja mimo mejnih prehodov ali to stori v času, 
ko mejni prehod ni odprt (prvi in tretji odstavek 28. člena, 142. 
člen); 

2. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez mejni 
prehod skrito blago ne da bi ga izrecno predložil (29., 32. člen 
in drugi odstavek 142. člena); 

3. ravna v nasprotju s 30. členom tega zakona; 
4. ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom 

tega zakona; 
5. ne predloži skupne prijave v skladu z 34. členom tega zakona; 
6. ravna v nasprotju z 37.a členom tega zakona; 
7. začasno hrani blago v nasprotju s tem zakonom (prvi, drugi 

in četrti odstavek 38. člena); 
8. uporablja začasno hranjeno blago v nasprotju s tem zakonom 

(39. člen); 
9. ne vloži carinske deklaracije za blago, ki naj bi bilo predmet 

carinskega postopka (prvi odstavek 45. člena); 
10. v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede količino, vrsto, 

kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne navede vsega 
blaga ali pa zaradi izpolnitve uvozne carinske deklaracije 
deklarantu ali njegovemu zastopniku predloži listine v katerih 
so navedeni nepravilni podatki o količini, vrsti, kakovosti, 
vrednosti ali poreklu blaga, ta pa tako deklaracijo vloži pri 
carinskemu organu, če bi to povzročilo plačilo uvoznih dajatev 
v manjšem znesku (48. člen); 

11. v uvozni carinski deklaraciji navede pomanjkljive podatke o 
vrsti blaga, če so ti podatki odločilni za pravilno uvrščanje v 
nomenklaturo carinske tarife in to povzroči ali bi lahko 
povzročilo manjše plačilo carinskih dajatev (drugi odstavek 
46. člena, 47.a člen in 48. člen); 

12. carinskim organom posredno ali neposredno v zvezi z 
izvedbo carinskih postopkov predloži carinsko deklaracijo ali 
druge listine v katerih je navedena nepravilna vrsta, količina, 
vrednost, kakovost ali poreklo blaga ali v katerih so nepravilno 
navedeni drugi podatki, če bi to povzročilo ali bi lahko 
povzročilo, da se uvozne dajatve ne bi plačale ali bi se plačale 
v manjšem znesku ali pa bi se upravičencu priznala kakšna 
carinska ugodnost ali korist, ki mu rte pripada (8. člen, 48. 
člen, 108. člen, 158. - 164. člen); 

13. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim postopkom 
predloži posredno ali neposredno izvozno carinsko deklaracijo 
ali kakšno drugo listino, v kateri je navedena drugačna 
kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga, če bi to 
povzročilo, da se pri izvozu blaga izogne pravilnemu 
izkazovanju navedenih podatkov v carinski deklaraciji, ali v 
izvozno carinsko deklaracijo ali priložene listine navede druge 
nepravilne podatke, ki bi se lahko uporabili v kakšnem drugem 
carinskem postopku tako, da bi se upravičencu priznala 
kakšna ugodnost ali korist, ki mu ne pripada (8., 48. in 120. 
člen); 

14. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 61 .a člena tega zakona; 
15. ravna, kot da je bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav 

niso bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost 
promet in niso bile plačane uvozne dajatve (drugi odstavek 
29. člena in drugi odstavek 63. člena); 

16. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim dovoljenjem 
za carinski postopek z ekonomskim učinkom (drugi odstavek 
69. člena); 

17. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanja obveznosti v 
skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje carinskega 
skladišča (prvi odstavek 78. člena, tretji odstavek 84. člena); 

18. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carinskem 
skladišču (79. člen); 

19. v carinskem skladišču opravlja dejavnosti iz 80. člena tega 
zakona v nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (80. 
člen); 

20. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z izdanim 
dovoljenjem (87. člen); 

21. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ (drugi in tretji 
odstavek 125. člena); 

22. ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 125. člena; 
23. začne z delom v prosti carinski coni preden pridobi potrebno 

soglasje, odločbo in uporabno dovoljenje (prvi odstavek 129. 
člena); 

24. posega v prostor proste carinske cone brez soglasja 
carinskega organa (četrti odstavek 130. člena); 

25. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 130c. člena; 
26. ne omogoči carinskim organom dostopa do blaga in 

dokumentacije o blagu (tretji odstavek 130.C člena); 
27. kot uporabnik proste carinske cone ne ravna v skladu z 

drugim odstavkom 131. člena 
28. vnaša blago v prosto carinsko cono v nasprotju z drugim 

odstavkom 133. člena 
29. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v nasprotju s prvim, 

drugim ali tretjim odstavkom 137. člena tega zakona; 
30. v nasprotju z začasno prepovedjo ali omejitvijo carinskega 

organa opravlja dejavnost v prosti carinski coni (peti in šesti 
odstavek 137. člena); 

31. carinsko in domače blago uporablja ali rabi v prosti carinski 
coni v nasprotju s prvim odstavkom 137.c člena tega zakona; 

32. ne vodi evidence o blagu v prosti carinski coni ali evidence ne 
vodi v odobreni obliki (prvi ali drugi odstavek 137.d člena); 

33. skladišči domače blago v prosti carinski coni v nasprotju s 
prvim odstavkom 138. člena tega zakona; 

34. ne evidentira skladiščenega domačega blaga v skladu s 
predpisom iz 140.C člena (tretji odstavek 138. člena); 

35. v nasprotju z drugim odstavkom 139. člena prenese blago iz 
proste carinske cone na preostalo carinsko območje; 

36. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi 
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih 
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali kakšno 
drugo olajšavo (8., 48., 69., 70., 77., 99., 108., 115., 116. člen 
ter 158. do 164. člen, 167. člen) 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe." 
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171. člen (prej 163. člen) 172. člen (prej 164. člen) 

Besedilo 169. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(l)posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 

opravljanjem dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 75.000 do 10.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z 
denarno kaznijo od 300.000 do 20.000.000 tolarjev, če: 

1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne 
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8., 8.a člen in drugi 
odstavke 48. člena); 

2. ne hrani dokumentov v skladu s tem zakonom (9. člen); 
3. ne vloži zahteve za začetek carinsko dovoljene rabe ali 

uporabe blaga v predpisanih rokih (36.a in 37. člen); 
4. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije 

(52. do 54. člen); 
5. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred 

poškodbo oziroma uničenjem ali stori ali opusti karkoli 
drugega, da bi se brez poškodbe carinskih oznak izognil 
carinskemu nadzoru nad blagom (drugi in tretji odstavek 55. 
člena); 

6. ne vodi predpisane evidence v skladu z drugim odstavkom 
59. člena; 

7. ne predloži dopolnilne carinske deklaracije v skladu s tretjim 
odstavkom 59. člena; 

8. ne obvešča carinskega organa o dejstvih, ki nastopijo po 
izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino oziroma 
veljavnost dovoljenja (prvi odstavek 70. člena); 

9. ne konča carinskega postopka z ekonomskim učinkom v 
skladu z zakonom (peti odstavek 71. člena in 72. člen); 

10. ne vodi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem skladišču 
v skladu z 81. členom; 

11. ne izvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka uvoza 
zaradi izvoza pridobljenih proizvodov v določenem roku ali 
zanje ne zahteva drugega carinskega postopka (prvi odstavek 
93. člena); 

12. ne uvozi blaga v skladu z dovoljenjem za uporabo 
enakovrednega blaga v predpisanem roku (četrti odstavek 
93. člena); 

13. ne vodi evidence normativov porabe uvoženega oziroma 
začasno uvoženega blaga oziroma ne vodi te evidence v 
skladu z zakonom ali ne predloži carinskemu organu na 
njegovo zahtevo podatkov o normativih ali onemogoči oziroma 
ovira preverjanje točnosti teh podatkov (94. člen); 

14. ne spoštuje predpisanih rokov in načina vodenja evidenc v 
skladu s postopkom predelave pod carinskim nadzorom (102. 
člen); 

15. ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku, ali ne 
zahteva izvedbe drugega carinskega postopka (107. člen); 

16. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z namenom, 
za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev plačila 
carine v skladu s tem zakonom (105. in 108. člen); 

17. uporablja blago, začasno izvoženo na oplemenitenje, v 
nasprotju s tem zakonom (prvi in tretji odstavek 111. člena); 

18. ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 141. člena 
tega zakona; 

19. v nasprotju s 166. členom tega zakona odtuji blago, ga da v 
uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za 
namene za katere je bilo blago oproščeno plačila carine, 
oziroma blago, ki je bilo oproščeno plačila carine, zastavi, 
posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, 
preden je plačan carinski dolg. 

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe." 

Besedilo 170. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1)Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje 

za prekršek fizična oseba, ki: 

1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne 
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8.,8.a člen in drugi 
odstavek 48. člena); 

2. carinskim organom v zvezi z izvedbo postopkov predloži 
carinsko deklaracijo ali druge listine, v katerih je navedena 
drugačna kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga 
ali v kateri so napačno navedeni drugi podatki, če bi to 
povzročilo plačilo uvoznih dajatev v manjšem znesku (8. člen, 
48. člen, 108. člen, 158. člen do 164. člen); 

3. vnese ali iznese ali poskusi vnesti ali iznesti blago iz 
carinskega območja mimo mejnih prehodov ali v času, ko 
mejni prehod ni odprt (prvi in tretji odstavek 28. člena, 142. 
člen); 

4. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez mejni 
prehod skrito blago, ki ni bilo izrecno predloženo (29., 32. 
člen in drugi odstavek 142. člena); 

5. ravna v nasprotju z 30. členom tega zakona; 
6. ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom 

tega zakona; 
7. ne predloži skupne prijave oziroma zahteve za odobritev 

carinsko dovoljene rabe ali uporabe v skladu s 34. členom 
tega zakona; 

8. ne predloži blaga komercialnega značaja ali blaga za katerega 
so predpisane omejitve, posebne formalnosti ali prepovedi 
uvoza ali ne predloži skupne prijave ali carinske deklaracije 
za tako blago (32. člen, 34. člen, prvi odstavek 45. člena, 46. 
člen in 66. člen); 

9. ne vloži zahteve za začetek carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga v predpisanih rokih (36.a in 37. člen); 

10. ravna v nasprotju s 37.a členom tega zakona; 
11. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije 

(52. do 54. člen); 
12. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred 

poškodbo oziroma uničenjem ali stori ali opusti karkoli 
drugega, da bi se brez poškodbe carinskih oznak izognil 
carinskemu nadzoru nad blagom (drugi odstavek 55. člena) 

13. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 61 .a člena tega zakona; 
14. ravna, kot da je bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav 

niso bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost 
promet (drugi odstavek 29. člena in drugi odstavek 63. člena, 
144. člen); 

15. uporablja začasno uvoženo blago v nasprotju z namenom za 
katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev carine 
ali če takšno blago odtuji ali da v uporabo drugemu (105. in 
108. člen); 

16. ne izvozi začasno uvožena blaga v določenem roku ali ne 
zahteva izvedbe drugega carinskega postopka (107. člen); 

17. ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 125. člena 
tega zakona; 

18. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ (drugi in tretji 
odstavek 125. člena); 

19. ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 141. člena 
tega zakona; 

20. v nasprotju z 166. členom odtuji blago, ga da v uporabo 
drugemu ali kako drugače uporabi blago razen za namene 
za katere je bilo oproščeno plačila carine, oziroma blago, ki je 
bilo oproščeno plačila carine, zastavi, posodi ali kako drugače 
izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski 
dolg; 
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21. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposiuje ali poskusi 
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih 
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali kakšno 
drugo olajšavo (69. člen, 70. člen, 108. člen, 158. do 164. člen 
ter 167. člen) 

173. člen (prej 170. člen) 

Besedilo 171.člena se spremeni tako, da se glasi: 
(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 

opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo od 75.000 do 15.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z 
denarno kaznijo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev, če v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti kupi, proda, izroči drugemu, prejme 
v darilo, prikrije, prejme v hrambo ali zaradi prevoza, hrani, 
uporabi ali prejme v posest na kakršni koli podlagi, blago, za 
katero ve ali pa bi po okoliščinah primera morala vedeti, da je 
bil z njim storjen prekršek iz 168. do 170. člena tega zakona, 
če je storilec storil katero izmed dejanj iz 168. do 170. člena 
tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

(3) Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična 
oseba." 

174. člen (prej 171. člen) 

Besedilo 172. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1)Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti 

1. stori prekršek iz 5., 6. in 22. točke prvega odstavka 168. 
člena tega zakona ali 3., 9., 11., 12., 14. ali 15. točke prvega 
odstavka 169.člena tega zakona, če prekorači predpisani 
rok za izpolnitev svoje obveznosti do deset dni 

2. stori prekršek iz 5., 7. do 34. točke in 36. točke prvega odstavka 
168. člena tega zakona ali 1., 2., 4. do 10., 13., 14., 16. do 19. 
točke prvega odstavka 169. člena oziroma stori te prekrške 
v zvezi s prvim odstavkom 171. člena tega zakona, če 
carinska vrednost tega blaga ne presega 100.000 tolarjev. 

(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje tudi odgovornega delavca pravne 
osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti: 

1. stori prekršek iz 5., 6. in 22. točke prvega odstavka 168. 
člena tega zakona ali 3., 9., 11., 12., 14. ali 15. točke prvega 
odstavka 169.člena tega zakona, če prekorači predpisani 
rok za izpolnitev svoje obveznosti do pet dni 

2. stori prekršek iz 6. do 34. točke in 36. točke prvega odstavka 
168. člena tega zakona ali 1., 2., 4. do 10., 13., 14., 16. do 19. 
točke prvega odstavka 169. člena oziroma stori te prekrške 
v zvezi s prvim odstavkom 171. člena tega zakona, če 
carinska vrednost tega blaga ne presega 50.000 tolarjev. 

(4) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje tudi odgovornega delavca pravne 
osebe, ki stori dejanje iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje fizično osebo, ki: 

1. stori prekršek iz 7., 9., 16. in 17. točke prvega odstavka 170. 
člena tega zakona, če zamudi predpisani rok za izpolnitev 
svoje obveznosti do 10 dni. 

2. stori prekršek iz 1., 2., 6., 7., 10. do 21. točke prvega odstavka 
170. člena tega zakona oziroma stori ta prekršek v zvezi s 
prvim odstavkom 171. člena tega zakona, če carinska 
vrednost blaga, ki je predmet prekrška ne presega 100.000 
tolarjev. 

(6) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na 
kraju samem kaznuje fizično osebo, ki: 

1. stori prekršek iz 7., 9., 16. in 17. točke prvega odstavka 170. 
člena tega zakona, če zamudi predpisani rok za izpolnitev 
svoje obveznosti do pet dni. 

2. stori prekršek iz 1., 2., 6., 7., 10. do 21. točke prvega odstavka 
170. člena tega zakona oziroma stori ta prekršek v zvezi s 
prvim odstavkom 171. člena tega zakona, če carinska 
vrednost blaga, ki je predmet prekrška ne presega 50.000 
tolarjev." 

175. člen (prej 167. člen) 

Besedilo prvega odstavka 173. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

"(1)Blago, kije predmet prekrškov iz 1., 2., 3., 4. in 35. točke 168. 
člena tega zakona ter 3., 4.in 8. točke 170. člena tega zakona 
ter iz 171.člena v zvezi s 1., 2., 3., 4. in 35. točko 168. člena 
ter 3., 4. in 8. točko 170. člena carinskega zakona, se 
odvzame." 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"(2)Blago, ki je predmet prekrška iz prejšnjega odstavka se 

odvzame tudi, če ni last storilca." 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek 
se besedi "prejšnjega odstavka" nadomesti z besedami 
"prvega odstavka tega člena". 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek 
se na koncu doda naslednje besedilo: "Šteje se, da blago ni 
najdeno tudi, če ga mora carinski organ v skladu z zakonom 
vrniti lastniku ali kakšni drugi osebi." 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek, dosedanji 
šesti odstavek pa se črta. 

176. člen (prej 168. člen) 

V naslovu 174. člena se črtata besedi "in prenosnih", črta se 
prvi odstavek, besedilo drugega odstavka, ki ostane celotno 
besedilo tega člena, pa se spremeni tako, da se glasi: 

"Prevozno sredstvo, ki je bilo v zvezi z naklepno storjenim 
prekrškom iz 1. in 2. točke 168. člena ali 3., 4., in 8. točke 170. 
člena uporabljeno za prevoz mamil, orožja, streliva ali 
razstreliva ali drugega blaga, ki je predmet omejitev ali 
prepovedi uvoza ter prevozno sredstvo, v katerem so bili v 

zvezi s prekrškom iz 2. točke 168. člena ali 4. točke 170. 
člena predmeti skriti v prostoru, posebej izdelanem za 
skrivanje blaga, se odvzame. Prevozno sredstvo se v teh 
primerih odvzame tudi, če ni last storilca." 

177. člen (prej 169. člen) 

Naslov in besedilo 175. člena se nadomestita z naslednjim 
naslovom in besedilom: 
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"175. člen 
(posebni primeri odvzema predmetov prekrška oziroma 

prevoznega sredstva) 

(1) Predmeti in prevozna sredstva, ki se po 173. ali 174. členu 
carinskega zakona smejo ali morajo vzeti, se lahko vzamejo 
tudi tedaj, kadar se postopek zoper storilca ustavi, če storilec 
ni dosegljiv. 

(2) Odločba o izreku varstvenega ukrepa odvzema se vroči tudi 
lastniku blaga, če je ta znan, ali njegovemu zastopniku." 

178. člen (prej 170. člen) 

Za 175. členom se doda nov 175.a člen, ki se glasi: 

"175.a člen 
(plačilo vrednosti blaga namesto odvzema blaga in 

vrnitev zaseženega blaga) 

(1) Kadar je predpisan odvzem blaga, ali je z odločbo 
pravnomočno izrečen ukrep odvzema blaga, se to lahko v 
opravičenih primerih na prošnjo storilca prekrška ali lastnika 
blaga z odločbo v upravnem postopku vrne storilcu prekrška 
ali lastniku blaga pod pogojem, da ta plača vrednost blaga, ki 
pomeni carinsko osnovo, in vse dajatve, ki se plačujejo ob 
sprostitvi blaga v prosti promet. 

(2) Če carinski organ ugotovi, da zaseženo blago ne bo odvzeto 
v skladu s 173. ali 174. členom tega zakona, ga lahko sam ali 
na prošnjo storilca prekrška ali lastnika blaga takoj vrne ali pa 
to stori z odločbo o prekršku, pri čemer blago ostane pod 
carinskim nadzorom, dokler se ne uredi njegov carinski sta- 
tus." 

179. člen (prej 170.a oz. 171. člen) 

Besedilo 176. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
"(1 (Carinski delavci zasežejo predmete prekrškov oziroma 

prevozna sredstva iz 173. do 175. člena tega zakona. 
(2) Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve 

zasežejo predmete prekrškov oziroma prevozna sredstva 
iz 173. do 175. člena tega zakona, če uradno zvedo za prekršek 
ali storilca zalotijo na kraju samem - na zeleni meji ali v 
notranjosti carinskega območja. 

(3) Carinski delavci in pooblaščene uradne osebe organov za 
notranje zadeve lahko zasežejo tudi predmete in prevozna 
sredstva, ki niso navedeni v prvem oziroma drugem odstavku 
tega člena, če so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev 
prekrška oziroma so nastali s prekrškom, določenim s tem 
zakonom. 

(4) Zaseženo blago je pod carinskim nadzorom." 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

180. člen (prej 172. člen) 

(1) Preverjanje minimalnih pogojev iz 4.b člena tega zakona se 
ne more začeti prej kot šest mesecev po uveljavitvi predpisa 
iz tretjega odstavka 4.b člena tega zakona. 

(2) Osebe, ki so bile registrirane in so opravljale posle zastopanja 
v postopkih pred carinskimi organi na^ dan uveljavitve tega 
zakona lahko opravljajo svojo dejavnost še naprej, vendar 

morajo najpozneje dol. 7. 2000 predložiti Carinski upravi 
Republike Slovenije dokazila o izpolnjevanju minimalnih 
pogojev. 

181. člen (prej 172.a člen) 

(1) Proste carinske prodajalne, ki so na dan uveljavitve tega 
zakona poslovale na mednarodnih cestnih mejnih prehodih, 
lahko nadaljujejo svoje poslovanje v skladu s carinskimi 
predpisi, ki se nanašajo na proste carinske prodajalne v 
pristaniščih in na letališčih, vendar ne dalj kot do polnopravnega 
članstva Slovenije v Evropski uniji. 

(2) Vlada objavi datum, ko morajo prodajalne iz prvega odstavka 
tega člena prenehati s prodajo blaga, ki je oproščeno plačila 
carine, najpozneje šest mesecev pred izpolnitvijo pogoja iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Ne glede na določbo 87. člena carinskega zakona lahko 
proste carinske prodajalne do datuma iz prejšnjega odstavka 
prodajajo blago tudi kupcem pri vstopu na carinsko območje 

(4) Popolni zahtevki za pridobitev dovoljenja iz 87. člena 
carinskega zakona, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo tega 
zakona, se rešujejo v skladu s predpisi, ki so veljali pred 
uveljavitvijo tega zakona. 

182. člen (prej 173. člen) 

Specializirana skladišča, ki so bila ustanovljena pred 
uveljavitvijo tega zakona, poslujejo naprej kot carinska 
skladišča. 

183. člen (prej 174. člen) 

Ne glede na prvi odstavek 108. člena carinskega zakona 
lahko vladne in nevladne mednarodne ter meddržavne 
organizacije ter meddržavne komisije, ki imajo sedež ali svoje 
predstavništvo na carinskem območju, ne uživajo pa 
ugodnosti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je 
uveljavila Slovenija, še tri leta po začetku uporabe tega zakona 
v skladu s carinskimi predpisi začasno uvažajo opremo za 
svoje uradne potrebe s popolno oprostitvijo plačila carine. 

184. člen (prej 175. člen) 

Podzakonske akte za izvajanje tega zakona pristojni organi 
izdajo najpozneje en mesec pred začetkom uporabe tega 
zakona. 

185. člen (prej 176. člen) 

(1) Direktor Carinske uprave RS daje predhodno soglasje za 
gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na mejnih prehodih v 
delu, ki je namenjen carinskim organom oziroma carinski 
kontroli in nadzoru. 

(2) Ta člen se uporablja do uveljavitve novega zakona o carinski 
službi. 

186. člen (prej 177. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1999, razen 
petega odstavka 172.a člena, ki se uporablja z dnem 
uveljavitve zakona. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je ob drugi obravnavi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona na svoji 12. seji 
dne 24. marca 1999 sklenil, da predlog zakona za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

V drugi obravnavi predloga zakona o spremembah in doponlitvah 
carinskega zakona je Državni zbor sprejel amandmaje za novi 
2.a člen (sedaj 3. člen), k 3. (sedaj 4. člen), 6. (sedaj 7. člen), 9. 
(sedaj 10. člen), 11. (sedaj 12. člen), 12. členu (sedaj 13. člen), za 
novi 15.a člen (sedaj 17. člen), za novi 42.a člen (sedaj 45. člen), 
k 45. (sedaj 48. člen). 51. (sedaj 54. člen), 62. členu (sedaj 65. 
člen), za novi 66.a člen (sedaj 70. člen), k 71. (sedaj 75. člen), 79. 
(sedaj 83. člen), 84. (sedaj 88. člen), 87. (sedaj 91. člen), 89. 
(sedaj 93. člen), 90. (sedaj 94. člen), 104. členu (sedaj 108. člen), 

za novi 104. a člen (sedaj 109. člen), k 108. členu (sedaj 113. 
člen), za novi 110.a člen (sedaj 116. člen), k 111. (sedaj 117. 
člen), 117. (sedaj 123. člen), 125. (sedaj 131. člen), 137. (sedaj 
143. člen), 141. (sedaj 147. člen), 147. (sedaj 153. člen), 150. 
(sedaj 156. člen), 154. členu (sedaj 160. člen), za novi 155.a člen 
(sedaj 162. člen), k 158. členu (sedaj 165. člen), za novi 160.a 
člen (sedaj 168. člen), k 161. (sedaj 169. člen), 168. (sedaj 176. 
člen), 169. členu (sedaj 177. člen), za novi 170.a (sedaj 179. člen) 
in 172.a člen (sedaj 181. člen) ter k 177. členu (sedaj 186. člen). 

Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga zakona za 
tretjo obravnavo. Zaradi novo sprejetih členov je opravljeno 
preštevilčenje členov, opravljeni pa so tudi nomotehnični popravki 
v sedanjem 168., 170., 172., 174. in 175. členu predloga zakona. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

1. amandma k 7, členu 

V prvem odstavku novega 4.b člena se v 3. točki besede 
»srednješolsko izobrazbo« nadomestijo z besedami »srednjo 
strokovno izobrazbo«. 

Obrazložitev; 

Amandma je redakcijske narave, potreben zaradi uskladitve 
terminologije z zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96). 

2. amandma k 13. členu 

Drugi odstavek 13. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Napovedni stavek se spremeni, tako da se glasi:«Osebe so 
dolžne dokumente iz 8. člena hraniti zaradi izvajanja carinske 
kontrole deset let po poteku leta, v katerem:" 

Obrazložitev: 

Sprememba je redakcijske narave. Dosedanje besedilo se je 
sklicevalo na dokumente iz prejšnjega člena, kar je nelogično, 
glede na vključitev novih 8.a in 8.b členov. Pravilno je sklicevanje 
na dokumente iz 8. člena. 

3. amanmda k 181. členu 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Odpiranje novih prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih ni dovoljeno. Rekonstrukcija ali obnovitev proste carinske 
prodajalne na obstoječih lokacijah in ob nebistveno povečanih 
kapacitetah ne šteje za odpiranje nove proste carinske 
prodajalne.« 

Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se v besedilo 181. člena ponovno 
uvršča odstavek, ki je bil v drugi obravnavi na podlagi amandmaja 
črtan iz predloga 172.a člena. S tem odstavkom, ki sicer 
prepoveduje odpiranje novih prostih carinskih prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih, se istočasno dovoljuje rekonstrukcijo ali 
obnovitev prostih carinskih prodajaln na obstoječih lokacijah ob 
nebistveno povečanih kapacitetah. S predlogom amandmaja se 
torej rešuje vprašanje obnovitev obstoječih prostih carinskih 
prodajaln. Izključitev te določbe bi v poslovanje prostih carinskih 
prodajaln in nadzornih carinskih organov vnašalo še dodatno 
negotovost kako zapolniti to pravno praznino. 
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Predlog zakona o 

SPODBUJANJU SKLADNEGA 

REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR) 

- EPA 741 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15/4-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 
37. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/2- 
1996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 

- Rado KLANČAR, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 

- Ivo PIRY, državni podsekretar v Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj, 

- mag. Igor STRMŠNIK, namestnik direktorja Urada za 
makroekonomske odnose in razvoj. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon določa splošne okvire, organizacijo izvajanja in 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, pogoje za 
dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev območij 
s posebnimi razvojnimi problemi. 

(2) Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja je sestavina 
regionalne strukturne politike. 

2. člen 
(cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja) 

Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja temelji na ciljih: 

- spodbujanja uravnoteženega gospodarskega, socialnega in 
prostorskega vidika razvoja na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije: 

- zmanjševanja razlik pri življenjskih možnostih med regijami s 
poudarkom na celostnem pristopu k razvoju podeželja; 

- preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi; 

- ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije 
ob upoštevanju policentričnega sistema poselitve; 

- pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter 
varovanje naravnih dobrin, naravne in kulturne dediščine ter 
drugega javnega dobra. 

3. člen 
(načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja) 

Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja izhaja iz načel: 

- celovitosti izvajanja regionalne strukturne politike na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije; 

- partnerstva v obliki sodelovanja med državo in lokalnimi 
skupnostmi ter sodelovanje javnega in zasebnega sektorja; 

- usklajevanja med posameznimi državnimi resorji in lokalnimi 
skupnostmi pri načrtovanju spodbud za skladni regionalni razvoj 
v okviru državnega proračuna; 

- subsidiarnosti, ki pri pripravi, izvajanju, nadzoru in vrednotenju 
programov določa, da višja teritorialna raven opravlja le tiste 
naloge, ki jih ne morejo učinkoviteje opraviti nižje ravni; 

- programskega usmerjanja razvojnih spodbud za namene, 
utemeljene v usklajenih regionalnih razvojnih programih in 
projektih; 
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- vrednotenja učinkov razvojnih spodbud z nadzorom zakonitosti 
postopkov njihovega dodeljevanja in trošenja ter ugotavljanja 
njihove uspešnosti po primerljivih evropskih statističnih metodah; 

- sofinanciranja skladnega regionalnega razvoja iz občinskih 
proračunov, državnega proračuna, zasebnih in drugih virov. 

4. člen 
(izrazi) 

Izrazi v tem zakonu pomenijo: 

- regija je funkcionalna ozemeljska enota za izvajanje regionalne 
strukturne politike; do ustanovitve pokrajin je enota za izvajanje 
regionalne strukturne politike statistična regija po veljavni 
statistično metodološki določitvi; 

- regionalna strukturna politika so programi aktivnosti in ukrepi 
države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev organiziranih 
interesov na regionalni ravni za doseganje razvojnih ciljev , 
upoštevanju skladnega regionalnega razvoja; 

- sektorski razvojni program je dolgoročni izvedbeni dokument 
države, ki opredeljuje prednostne projekte in programe za 
doseganje ciljev razvojne strategije sektorja; 

- regionalni razvojni program je temeljni programski in izvedbeni 
dokument na regionalni ravni, ki vsebuje razvojne prednosti 
regije in finančno ovrednotene projekte in programe; 

- skupni razvojni program je izvedbeni akt na medobčinski ravni, 
ki se pripravlja za območja več občin za reševanje posameznih 
zadev skupnega interesa. 

- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) je 
dolgoročni strateški dokument države, ki opredeljuje razvoj 
dejavnikov gospodarskega in socialnega razvoja, cilje in ciljni 
razvojni scenarij, instrumente in politiko za doseganje ciljev ter 
osnovne smeri delovanja sektorskih razvojnih politik in ki določa, 
usklajuje in povezuje razvojne programe v enoten programski 
in finančni okvir ter določa razvojne prednostne naloge države; 

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) je dolgoročni 
strateški dokument države, ki v skladu s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim planom 
Slovenije opredeljuje cilje regionalnega razvoja ter določa 
instrumente in politiko za doseganje teh ciljev; 

- območja s posebnimi razvojnimi problemi so praviloma sklenjena 
območja več občin, ki imajo slabše možnosti za razvoj in so 
deležna posebne pozornosti pri oblikovanju regionalne razvojne 
politike in pri usmerjanju razvojnih spodbud. 

II. VODENJE REGIONALNE 
STRUKTURNE POLITIKE 

5. člen 
(temeljni dokumenti) 

(1) Temeljni dokumenti za vodenje regionalne strukturne politike 
po tem zakonu so Strategija regionalnega razvoja Slovenije, 
sektorski razvojni programi, regionalni razvojni programi in skupni 
razvojni programi. 

(2) Dokumenti iz prejšnjega odstavka so javni. 

6. člen 
(Strategija regionalnega razvoja Slovenije) 

(1) S Strategijo regionalnega razvoja Slovenije se členijo in 
dopolnijo cilji, politike in naloge, določene s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskega plana Slovenije, 
z vidika pospeševanja skladnega regionalnega razvoja. Strategija 

regionalnega razvoja Slovenije je podlaga za pripravo regionalnih 
in skupnih razvojnih programov. 

(2) Cilji Strategije regionalnega razvoja Slovenije se upoštevajo v 
sektorskih razvojnih programih, za katere so odgovorna pristojna 
ministrstva, in v ustreznih prostorskih aktih Republike Slovenije. 

7. člen 
(priprava Strategije regionalnega razvoja Slovenije) 

Strategijo regionalnega razvoja Slovenije sprejme Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog ministrstva, pristojnega 
za razvoj, po predhodni predstavitvi v Državnemu svetu Republike 
Slovenije. 

8. člen 
(poročanje vladi) 

Ministrstvo, pristojno za razvoj, letno poroča vladi o uresničevanju 
regionalne strukturne politike. 

9. člen 
(regionalni razvojni program) 

(1) Z regionalnim razvojnim programom se na podlagi sektorskih 
razvojnih programov uskladijo razvojna predvidevanja in naloge 
na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in 
okoljskega razvoja v regiji. 

(2) Regionalni razvojni program vsebuje strateški in izvedbeni 
del. 

(3) Strateški del regionalnega razvojnega programa se pripravi 
za območje ene ali več regij. 

(4) Strateški del regionalnega razvojnega programa obravnava 
analizo stanja in problemov ter določa zlasti skupne regionalne 
razvojne interese, cilje in usmeritve. 

(5) V izvedbeni del regionalnega razvojnega programa se vključijo 
razvojni projekti regionalnega pomena z njihovim časovnim in 
finančnim ovrednotenjem vključno z navedbo predvidenih virov 
financiranja. 

(6) Izvedbeni del regionalnega razvojnega programa se pripravi 
za območje občin, ki so vključene v njegovo pripravo. 

(7) Pri pripravi regionalnih razvojnih programov se izhaja iz 
Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Prostorskega plana 
Slovenije. 

(8) Minister, pristojen za razvoj, predpiše minimalno obvezno 
strukturo in metodologijo priprave in izvedbe regionalnega 
razvojnega programa ter določi načine spremljanja in vrednotenja 
učinkov regionalnega razvojnega programa. 

10. člen 
(priprava regionalnega razvojnega programa) 

(1)Za pripravo regionalnega razvojnega programa so odgovorne 
občine ene ali več regij, pri čemer se lahko mejne občine v regiji 
odločijo, da sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa sosednje regije. Sklep o pripravi regionalnega 
razvojnega programa sprejmejo sveti občin, vključenih v njegovo 
pripravo. 

(2) Pri pripravi regionalnega razvojnega programa sodelujejo 
nosilci javnih in drugih organiziranih interesov na državni in lokalni 
ravni. Pristojna ministrstva po potrebi sodelujejo pri pripravi 
regionalnih razvojnih programov. 
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(3) Vodenje priprave regionalnega razvojnega programa občine 
in drugi nosilci iz prvega odstavka tega člena poverijo regionalni 
razvojni agenciji iz 16. člena tega zakona. 

(4) Če občine in drugi nosilci iz drugega odstavka tega člena ne 
ustanovijo regionalne razvojne agencije in je priprava regionalnega 
razvojnega programa določena s Strategijo regionalnega razvoja 
Slovenije, vodi njegovo pripravo Agencija za regionalni razvoj iz 
15. člena tega zakona. 

(5) Regionalni razvojni program velja za občine, ki so vključene v 
njegovo pripravo in so ga sprejele. 

11. člen 
(razmerja do prostorskega plana) 

(1) Občine iz prejšnjega člena ob odločitvi o pripravi regionalnega 
razvojnega programa dajo ministru, pristojnemu za prostor, pobudo 
za pripravo ustreznega prostorskega akta v delu, ki se nanaša 
na njihova območja. 

(2) Regionalni razvojni program in prostorski akt iz prejšnjega 
odstavka ne smeta biti v nasprotju. 

12. člen 
(skupni razvojni program) 

(1) Za razrešitev posameznih zadev skupnega interesa dveh ali 
več občin, zlasti problemov razvoja podeželja, gradnje javne 
infrastrukture ter varovanja okolja in naravnih in kulturnih vrednot, 
lahko občine organizirajo pripravo in sprejmejo skupni razvojni 
program z vsebino in na način, določen v 9. in 10. členu tega 
zakona. 

(2) Skupni razvojni program mora biti v skladu z regionalnim 
razvojnim programom. 

(3) Občine iz prvega odstavka tega člena hkrati s skupnim 
razvojnim programom pripravijo skupne sestavine prostorskega 
plana, ki se nanašajo na obravnavane zadeve skupnega interesa. 

III. NOSILCI REGIONALNE 

STRUKTURNE POLITIKE 

13. člen 
(nosilci regionalne strukturne politike) 

(1) Nosilci regionalne strukturne politike so Svet za strukturno 
politiko, Agencija za regionalni razvoj, Sklad za regionalni razvoj 
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in regionalne 
razvojne agencije. 

(2) Nosilci regionalne razvojne politike so tudi ministrstva, ki 
dodeljujejo spodbude, pomembne za regionalni razvoj. 

14. člen 
(Svet za strukturno politiko) 

(1) Svet za strukturno politiko (v nadaljevanju: svet) je usklajevalni 
organ vlade, ki je odgovoren za usklajenost predlogov 
dokumentov za izvajanje regionalne strukturne politike na državni 
ravni ter za oblikovanje in usklajevanje državnih razvojnih spodbud 
in mednarodnih finančnih pomoči. 

(2) Člani sveta so ministri oziroma državni sekretarji kot njihovi 
namestniki, ki dodeljujejo spodbude, pomembne za skladen 
regionalni razvoj. 

(3) Svet vodi minister, pristojen za razvoj. Administrativno in 

strokovno podporo svetu zagotavlja ministrstvo, pristojno za 
razvoj. 

15. člen 
(Agencija za regionalni razvoj) 

(1) Agencija za regionalni razvoj je organ v sestavi ministrstva 
pristojnega za razvoj. 

(2) Agencija za regionalni razvoj opravlja razvojne, pospeševalne 
in usklajevalne naloge države pri spodbujanju regionalnega 
razvoja. 

(3) Agencija za regionalni razvoj v sodelovanju z Ministrstvom za 
finance v postopku priprave državnega poračuna pripravlja 
strokovne podlage za dodeljevanje spodbud regionalne strukturne 
politike različnih resorjev. 

(4) Pri opravljanju nalog iz prvega odstavka Agencija za regionalni 
razvoj spremlja podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, zlasti 
pa podatke o: 

- vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega uveljavljanja in 
dodeljevanja; 

- dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in 
lokaciji; 

- projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganja v razvojne naložbe; 
- razvojno svetovalnih organizacijah in organiziranosti razvojno 

pospeševalnega dela; 
- možnostih strokovnega izpopolnjevanja. 

(5) Agencija za regionalni razvoj tudi vrednoti učinke regionalnih 
razvojnih spodbud in daje mnenja o regionalnih razvojnih 
programih iz 9. člena tega zakona in skupnih razvojnih programih 
iz 12. člena tega zakona. 

(6) Agencija za regionalni razvoj se pri izvajanju nalog delovno 
povezuje s Skladom za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega 
podeželja ter z regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi 
institucijami pomembnimi za skladni regionalni razvoj. 

(7) Minister, pristojen za razvoj, podrobneje predpiše načine 
spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih spodbud. 

16. člen 
(regionalna razvojna agencija) 

(1) Regionalna razvojna agencija je zavod. Pripravlja regionalne 
razvojne programe ter druge dogovorjene naloge s področja 
regionalne razvojne politike zlasti pri pospeševanju 
gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja. 
Regionalna razvojna agencija lahko opravlja tudi izvajalske naloge 
s področja regionalne razvojne politike. 

(2) Organ upravljanja regionalne razvojne agencije je svet 
regionalne razvojne agencije, ki je tudi usklajevalni organ nosilcev 
javnih in drugih organiziranih interesov regionalnega razvoja. 

(3) Regionalno razvojno agencijo ustanovijo občine iz 10. člena 
tega zakona, lahko pa opravljanje njenih nalog poverijo s pogodbo 
obstoječi instituciji v regiji, ki izpolnjuje pogoje iz tretje točke 25. 
člena tega zakona. Soustanovitelji so tudi predstavniki drugih 
organiziranih interesov na regionalni ravni. 

17. člen 
(Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 

slovenskega podeželja) 

(1 )Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja 
je sklad, ki je namenjen za trajnejše doseganje javnih ciljev na 
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področju regionalne politike. Pri tem sklad dodeljuje sredstva za 
regionalno strukturno politiko. Sklad je pravna oseba. 

(2) S statutom sklada se podrobneje določijo dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka, ki jih opravlja sklad. 

(3) Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja se pri svojem delu povezuje z Agencijo 
za regionalni razvoj, agencijo za razvoj podeželja, Slovensko 
razvojno družbo in regionalnimi razvojnimi agencijami ter z drugimi 
finančnimi institucijami. 

IV. DRŽAVNE REGIONALNE 

SPODBUDE 

18. člen 
(viri spodbud za skladni regionalni razvoj) 

(1) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj Slovenije, 
se oblikujejo z usklajenim usmerjanjem sredstev Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
ter proračunskih sredstev ministrstev, ki zajemajo tudi sredstva 
mednarodnih finančnih pomoči in se usklajeno usmerjajo v 
regionalne razvojne programe. 

(2) Vlada v okviru proračunske razprave določi skupni obseg 
sredstev regionalnih razvojnih spodbud in ta sredstva, ki vključujejo 
mednarodne finančne pomoči, razporedi po ministrstvih. Pri 
projektih, ki se sofinancirajo iz mednarodnih finančnih pomoči, 
pristojna ministrstva uskladijo sofinanciranje iz različnih finančnih 
virov. 

(3) Državne regionalne spodbude iz prejšnjega odstavka se 
prednostno usmerjajo v: 

- regije, ki po vrednosti bruto domačega proizvoda na prebivalca 
po kupni moči ali stopnje brezposelnosti pomembneje negativno 
odstopajo od državnega povprečja 

- območja s posebnimi razvojnimi problemi. 

19. člen 
(dodeljevanje spodbud) 

(1) Spodbude iz prejšnjega člena se dodeljujejo občinam ter 
pravnim in fizičnim osebam. Spodbude se dodeljujejo na podlagi 
regionalnega razvojnega programa oziroma skupnega 
razvojnega programa z javnim razpisom. 

(2) Podrobnejše pogoje in merila za dodeljevanje spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj, določi vlada na predlog 
ministrstva, pristojnega za razvoj. 

20. člen 
(namen in oblike spodbud) 

(1) Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, se 
dodeljujejo v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči in 
predpise o financiranju občin za namene: 

• podjetniška vlaganja 
- razvoj infrastrukture 
• tekoče poslovanje gospodarskih družb 
- prestrukturiranje 
- usposabljanje kadrov za izvajanje regionalne strukturne politike 
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(2) Spodbude se dodeljujejo v obliki: 

- subvencij 
- ugodnih posojil 
- poroštev 
- davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčnimi predpisi 
- kapitalskih vložkov 
- prenosa državnega premoženja v upravljanje državnim skladom, 

z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne razvojne 
projekte • 

- podeljevanja statusa ekonomskega območja 
- podeljevanje statusa območij za pospeševanje zaposlovanja 

21. člen 
(območja s posebnimi razvojnimi problemi) 

(1) Pri vodenju politike skladnega regionalnega razvoja na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi se zasledujejo naslednji 
cilji: 

- dvig splošne ravni razvitosti; 
- odpravljanje strukturnih problemov in visoke brezposelnosti; 
- preprečevanje neugodnih demografskih gibanj zlasti v obmejnih 

in gorsko višinskih območjih. 

(2) Območja s posebnimi razvojnimi problemi so: 

- ekonomsko šibka območja; 
- območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, 
- razvojno omejevana obmejna in gorsko višinska območja. 

22. člen 
(merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi 

problemi) 

Območja s posebnimi razvojnimi problemi se določi na podlagi 
sledečih meril: 

1. za občino z gospodarsko šibkega območja: 

- bruto osnove za dohodnino na prebivalca v občini glede na 
državno povprečje, 

- upadanja števila prebivalstva; 

2. za občino s strukturno šibkega območja s strukturnimi problemi 
in visoko brezposelnostjo: 

• stopnje registrirane brezposelnosti v občini glede na državno 
povprečje; 

3. za razvojno omejevana obmejna in gorsko višinska območja: 

- deleža površine gorsko višinskih območij v občini in upadanja 
števila prebivalstva v teh območjih; 

- deleža površine občine v obmejnem pasu glede na celotno 
površino v občini in ob upadanju števila prebivalstva v občini. 

23. člen 
(vladna uredba) 

(1) Vlada z uredbo določi vrednost meril iz prejšnjega člena in 
določi občine, ki ustrezajo posameznim skupinam območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

(2) Ministrstvo, pristojno za razvoj, oziroma Agencija za regionalni 
razvoj spremlja podatke v zvezi z merili iz prejšnjega člena in 
poroča vladi. 
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 
(podzakonski predpisi vlade) 

(1) Vlada v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona: 

1. ustanovi Svet za regionalno strukturno politiko (14. člen); 
2. sprejme uredbo o vrednosti meril iz 23. člena tega zakona in 

določi občine, ki ustrezajo tem merilom; 
3. sprejme uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za 

dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladen regionalni razvoj 
in o oblikah teh spodbud (19. in 20. člen). 

(2)Vlada v enem letu po začetku veljavnosti tega zakona sprejme 
Strategijo regionalnega razvoja Slovenije. 

25. člen 
(podzakonski predpisi ministra) 

Minister, pristojen za razvoj, v šestih mesecih po začetku 
veljavnosti tega zakona predpiše: 

1. minimalno obvezno vsebino in metodologijo priprave 
regionalnega razvojnega programa (9. člen); 

2. načine spremljanja in vrednotenja regionalnih razvojnih 
spodbud (15. člen); 

3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati regionalna razvojna agencija 
(16. člen). 

26. člen 
(ustanovitev pokrajin) 

(1) Po ustanovitvi pokrajin so pokrajine funkcionalne ozemeljske 
enote za izvajanje regionalne razvojne politike in za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi. 

(2) Kot merila za določitev območja s posebnimi razvojnimi 
problemi se po ustanovitvi pokrajin uporabljajo bruto domači 
proizvod na prebivalca po kupni moči, stopnja brezposelnosti v 
pokrajini in drugi kazalci razvoja, značilni za Slovenijo. 

27. člen 
(prenehanje začetka veljavnosti) 

(1) Zakon o spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih 
območjih (Uradni list RS št. 48/90 in 12/92) se smiselno uporablja 
do sprejema predpisov iz 24. člena tega zakona. 

(2) Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati 13. 
člen Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine 
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list št. 45/95). 

28. člen 
(uveljavitev zakona) 

Zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. seji 21.2.1996 prvič 
obravnaval predlog zakona o spodbujanju regionalnega razvoja 
in sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije 
je naložil, da v skladu s stališči Državnega zbora pripravi predlog 
zakona za drugo branje, ki bo temeljni zakon za spodbujanje 
razvoja na regionalnem načelu in katerega temeljna naloga bo 
vzpostavitev trajnega sistema spodbud za skladni regionalni 
razvoj. 

Stališča Državnega zbora je mogoče razdeliti v stališča, ki se 
nanašajo na splošna vprašanja zakonske ureditve spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja, ter v stališča, ki se nanašajo na 
posamezne rešitve v predlogu zakona iz prvega branja in naj se 
upoštevajo pri pripravi predloga zakona za drugo branje. Ker 
upoštevanje teh stališč, zlasti splošnih, zahteva podrobnejša 
pojasnila in ker so od prvega branja zakona v Državnem zboru 
minila že tri leta, je primerna obširnejša obrazložitev. 

1- SPLOŠNA STALIŠČA 

Med splošna stališča spadajo zlasti te usmeritve: 

'■ predlagatelj naj pripravi in predloži zasnovo enotnega in 
učinkovitega vodenja politike pospešenega regionalnega 
razvoja; 

2- zagotovi naj učinkovit način usklajevanja v vladi in med resorji 
ter tudi usklajevanja med drugimi institucijami zunaj vlade; 

3. zakon naj oblikuje pravne podlage za povezovanje državnih 
spodbud s sredstvi na lokalni in regionalni ravni ter iz drugih 
virov. 

Predlog zakona za prvo branje je bil objavljen v Poročevalcu št. 
30/1994, obravnavan pa je bil z velikim časovnim odlogom šele 
februarja 1996. Razprava v Državnem zboru je jasno opozorila, 
da sta bila regionalna politika in regionalno planiranje v Sloveniji 
potisnjena na obrobje političnih interesov, pri čemer so imele 
prednost makroekonomske teme, kot so tranzicija, stabilizacija, 
privatizacija. Poleg tega pa tudi sama ustavna in zakonska ureditev 
lokalne samouprave, ki nejasno in pomanjkljivo opredeljuje srednjo 
raven med državo in občinami (pokrajine), pomenita dodatne 
težave pri oblikovanju celovitega in trdnega sistema spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja. 

Od februarja leta 1996, ko je bil predlog zakona prvič obravnavan 
v Državnem zboru, so se okrepile dejavnosti Slovenije pri njenem 
vključevanju v Evropsko unijo. To je prineslo vrsto novih zahtev in 
potreb tudi glede prilagoditve naše pravne ureditve spodbujanja 
razvoja v skladu s pravili Evropske unije, kjer sta ureditev 
regionalne ravni načrtovanja in okrepitev medsektorskega 
usklajevanja med najpomembnejšimi nalogami spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja. Prilagoditev naše pravne ureditve 
tega področja je tudi temeljni pogoj za pridobitev in učinkovito 
usmerjanje sredstev predpristopne pomoči. Zato se zahteva 
Državnega zbora v začetku leta 1996 po pripravi koncepta 
enotnega in učinkovitega vodenja politike pospešenega 
regionalnega razvoja in po zagotovitvi učinkovitega usklajevanja 
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v vladi, med resorji in drugimi institucijami, ujema z zahtevami 
Evropske unije, kar hkrati pomeni tudi četrto splošno usmeritev 
Državnega zbora za dopolnitev zakona: 

4. našo pravno ureditev spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja je treba prilagoditi pravilom, ki veljajo v Evropski uniji. 

Ad 1 

Glede na stališče oziroma zahtevo Državnega zbora so v 
predlogu zakona za drugo branje razširjene splošne določbe ter 
dodani poglavji Temeljni dokumenti za vodenje regionalne razvojne 
politike in Ustanove regionalne razvojne politike, pa tudi v drugih 
poglavjih je problematika obravnavana širše, v smislu celovite in 
enotne zasnove spodbujanja regionalnega razvoja in usklajenega 
delovanja na državni, regionalni in lokalni ravni. 

Med splošnimi določbami je treba posebej opozoriti na 2.člen, ki 
opredeljuje pet temeljnih ciljev spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja, ter na 3. člen, v katerem so opredeljena načela 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so nato 
konkretizirana v tretjem, četrtem in petem poglavju zakona. Nov 
je tudi 4.člen zakona, ki opredeljuje temeljne izraze, uporabljene v 
zakonu. Opredelitev teh izrazov je potrebna, ker nimamo 
posebnega zakona o razvojnem načrtovanju, ki bi vse te izraze 
natančno opredelil. 

V skladu s splošnimi stališči Državnega zbora je predlog zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju: 
zakon) za drugo branje v bistvu zasnova nove regionalne 
strukturne politike, ki naj bi se izvajala na celotnem območju države, 
v razvitih in manj razvitih območjih, v urbaniziranih in podeželskih 
okoljih (načelo celovitosti) ob usklajevanju med posameznimi 
ministrstvi in lokalnimi skupnostmi (načelo usklajevanja). 
Opredelitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
spodbujanje njihovega razvoja je samo en del celovite regionalne 
politike (21 do 23. člen). Poleg načela celovitosti in načela 
usklajevanja temelji spodbujanje skladnega regionalnega razvoja 
še na drugih načelih: načelu partnerstva in subsidiarnosti, načelu 
programiranega usmerjanja sredstev, načelu sofinanciranja 
oziroma dodatnih državnih pomoči ter na načelu vrednotenja 
učinkov. 

Ad 2 

Kot usklajevalni organ vlade je predviden Svet za strukturno 
politiko, ki naj bi bil odgovoren za usklajenost predlogov 
dokumentov za izvajanje regionalne razvojne politike na državni 
ravni (Strategija regionalnega razvoja Slovenije, sektorski 
nacionalni programi) ter za oblikovanje in usklajevanje državnih 
razvojnih spodbud in mednarodnih finančnih pomoči. Člani sveta 
so ministri oziroma državni sekretarji, kot njihovi namestniki, ki 
upravljajo spodbude, pomembne za regionalni razvoj. Svet vodi 
minister, pristojen za razvoj. 

Za zagotovitev celovitega izvajanja politike skladnega regionalnega 
razvoja je pomembna ustanovitev Agencije za regionalni razvoj, 
ki naj bi opravljala razvojne in pospeševalne naloge države pri 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (15. člen). Razvojna 
agencija bo spodbujala nastajanje regionalnih razvojnih programov 
in delovanje regionalnih razvojnih agencij, ker bo odgovorna za 
socialno - ekonomski razvoj v regijah. Sposobna naj bi bila 
zagotoviti informacije o celotni ponudbi razvojnih spodbud, 
zagotoviti svetovalno podporo pri pripravljanju projektov za 
sredstva evropskih strukturnih skladov ter zagotavljati pomoč 
pri pridobivanju potrebnega lokalnega in državnega sofinanciranja. 

Na ravni države so osnovni nosilci razvojnih odločitev resorna 

ministrstva, pristojna za oblikovanje in izvajanje sektorskih 
razvojnih programov. Sredstva, ki se neposredno usmerjajo za 
regionalni razvoj (Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja in sredstva, MEOR), so po 
obsegu manj pomembna. Odločitve resornih ministrstev so zato 
ključne za regionalni razvoj in bodo v prihodnje še bolj, ker se 
bodo sredstva strukturnih skladov Evropske unije navezovala 
na sektorske vsedržavne programe. Zato bo zelo pomembna 
vloga Sveta za strukturno politiko (14.člen) kot usklajevalnega 
organa vlade, ki bo odgovoren za usklajenost predlogov 
dokumentov za izvajanje regionalne politike na državni ravni ter 
za oblikovanje in usklajevanje državnih razvojnih spodbud in 
mednarodnih finančnih pomoči. 

Ad 3 

Zaradi velike razdrobljenosti slovenskega ozemlja med majhne 
občine s težnjo še nadaljnje delitve in ob odsotnosti regionalne 
ravni prevladujeta v sedanjem času v Sloveniji vloga državne 
ravni in centralizirano odločanje. Vendar pa država s svojimi 
instrumenti ni sposobna spodbuditi lokalnih razvojnih zmožnosti 
in ustaviti naraščanja regionalnih razlik v razvitosti. Pretirana 
centralizacija in zavrte lokalne pobude so ena pomembnejših ovir 
za hitrejši gospodarski razvoj v državi in razlog za poglabljanje 
medregionalnih razlik. 

Zato je v zakonu dan poseben poudarek načelu partnerstva in 
subsidiarnosti, ki zajema izgrajevanje in usposabljanje lokalnih in 
regionalnih institucij, da bodo sposobne sprejemati in polno 
izkoristiti nove usmeritve in instrumente. Predvideva se nastajanje 
novih organizacijskih struktur na regionalni ravni (regionalne 
razvojne agencije - 16. člen). Država bo prisotna v novi regionalni 
politiki le tam, kjer lahko deluje učinkoviteje kot nižje ravni odločanja. 
Spodbujala bo oblikovanje regionalnih razvojnih agencij, vendar 
brez neposredne državne prisile. To mora postati življenjski interes 
lokalnih oblasti. 

Temeljni dokumenti za vodenje regionalne razvojne politike so 
strategija regionalnega razvoja Slovenije (ki bo pripravljena v enem 
letu po sprejemu zakona), sektorski razvojni programi (ki so v 
različnih fazah priprave, nekateri pa so že sprejeti), regionalni 
razvojni programi ter skupni razvojni programi. Regionalni razvojni 
programi (9. in 10.člen) bodo podlaga za izvajanje skladnega 
regionalnega razvoja v Sloveniji in tudi podlaga za pridobivanje 
sredstev programov Phare in kasneje tudi sredstev iz strukturnih 
skladov Evropske unije. Izdelali se bodo za območje ene ali več 
statističnih regij, po oblikovanju pokrajin pa prilagodili območjem 
pokrajin. Zaradi potrebe po prožnosti rešitev je v predlogu zakona 
dana možnost, da se ji občine, ki mejijo na drugo statistično regijo, 
lahko priključijo pri pripravi regionalnega razvojnega programa. 
Zakon izhaja iz načela prostovoljnosti združevanja občin: občine 
se prostovoljno povežejo za načrtovanje razvoja na območju 
regije in v ta namen ustanovijo regionalno razvojno agencijo, kije 
kraj usklajevanja lokalnih in državnih interesov ter javnih in 
podjetniških interesov regionalnega razvoja ter kraj operativnih 
odločitev pri pripravi regionalnega razvojnega programa. Občine 
imajo možnost, da opravljanje nalog regionalne razvojne agencije 
poverijo ustrezni obstoječi ustanovi v regiji, če izpolnjuje pogoje, 
ki jih za delovanje regionalne razvojne agencije določi minister 
(25. člen) in s čimer taka ustanova pridobi status regionalne 
razvojne agencije. Država pa ima možnost, da na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi tudi sama ustanovi regionalno 
razvojno agencijo, če lokalna pobuda ne bo izkazana (10. člen)- 
Na število regionalnih razvojnih agencij lahko delno vpliva država 
s politiko kapitalske soudeležbe. 

Regionalni razvojni program sprejmejo občine, ki so bile vključene 
v njegovo pripravo (lO.člen). Načeloma je možno, da občina ne 
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izdela regionalnega razvojnega programa in zato zanjo ne velja 
oz. iz njega nima nobene obveznosti, pa tudi nobenih ugodnosti. 
Zaradi materialnega interesa (po približno dveletnem prehodnem 
obdobju naj bi se regionalne državne pomoči dodeljevale le še za 
projekte, ki so vključeni v regionalni razvojni program), je realno 
pričakovati, da bodo ti programi postopno pokrili celotno ozemlje 
države. Minister, pristojen za razvoj, bo predpisal minimalno 
obvezno vsebino in metodologijo priprave regionalnih razvojnih 
programov (9. in 25. člen). Vsebovali naj bi analizo stanja in trendov 
ter dolgoročno oceno razvojnih možnosti regije z gospodarskega, 
socialnega, prostorskega in okoljskega vidika s poudarkom na 
izrabi značilnih razvojnih prednosti regije, rabi zemljišč, razvoju 
poselitve in prostorskemu umeščanju infrastrukturnih sistemov 
ter na sodelovanju z drugimi regijami (tudi čezmejnimi). Regionalni 
razvojni program naj bi obvezno vseboval regionalne vidike 
trajnostnega razvoja, urejanje okolja in sanacijo ter ohranjanje 
kakovosti okolja. Imel naj bi tudi operativni del, ki bi za daljše 
obdobje (do sedem let) operacionaliziral naloge in dejavnosti po 
posameznih projektih, ocenil vrednosti projektov in predlagal 
konstrukcijo financiranja s poudarkom na zagotovitvi sredstev iz 
lokalnih in zasebnih virov. 

Pri pripravi regionalnega razvojnega programa je še posebej 
pomembna usklajenost oz. povezanost z regionalnimi razčlenitvami 
prostorskega plana. Zakon v 11.členu določa, da občine, ki se 
povežejo za izdelavo regionalnega razvojnega programa, začnejo 
postopek pri Ministrstvu za okolje in prostor za regionalno obdelavo 
državnega prostorskega plana za območje te regije. Z regionalno 
obdelavo prostorskega plana država opredeli rabo prostora v 
regiji ali pa uporabi institut rezervacije prostora za določeno 
časovno obdobje, v katerem regionalni razvojni program ne more 
računati na prostor, ki je rezerviran. 

Predlog zakona predvideva tudi t.i. skupne razvojne programe, ki 
jih pripravi in sprejme več občin, da bi skupno rešile določen 
poseben problem (npr. komunalna infrastruktura, komunalni 
odpadki, turistični projekti, program razvoja podeželja). Ti programi 
oziroma z njimi načrtovane investicijske namere bodo morale biti 
v skladu z regionalnim razvojnim programom in bodo tako lahko 
računale na regionalne državne spodbude kot tudi na sredstva, 
ki jih takim naložbam namenjajo posamezni državni resorji. Država 
bo tovrstne programe podpirala s posrednimi instrumenti 
(sofinanciranje dejavnosti). 

Načeloma država nima neposrednih pristojnosti pri odločanju o 
regionalnem razvojnem programu. To je stvar občin in lokalnih 
partnerjev v okviru skupščine regionalne razvojne agencije. 
Vendar pa morajo biti regionalni projekti, ki računajo na državno 
in/ali evropsko sofinanciranje, usklajeni v sektorskih nacionalnih 
programih (6. in 9. člen ). Če niso, lahko računajo le na lokalne 
finančne vire in na sredstva zasebnega sektorja. 

Čeprav sam obstoj regionalnega razvojnega programa še ne bo 
zagotavljal državnega sofinanciranja, pa predvidevamo, da bo to 
močan argument regije za uveljavljanje njenih interesov v 
proračunski razpravi. 

Ad 4 

Predlog zakona povzema evropsko načelo, da se sredstva iz 
strukturne pomoči odobrijo le na podlagi razvojnih programov in 
izvedbenih dokumentov (načelo programiranega usmerjanja 
sredstev). To pomeni, da se regionalne razvojne spodbude, ki jih 
dajeta država in Evropska unija lahko odobrijo le za konkretne, 
jasno opredeljene razvojne projekte, ki morajo biti obvezno 
usklajeni v regionalnem razvojnem programu (9. člen). 

Za Slovenijo je pomembno tudi evropsko načelo dodatnosli 
Pomoči, ki zahteva, da se iz državnega proračuna ter iz drugih 
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javnih in zasebnih sredstev zagotavlja ustrezni del sredstev za 
sofinanciranje razvojnih projektov (načelo sofinanciranja ali 
dodatnosti pomoči)'. To načelo je vključeno v predlog zakona (9. 
člen), pri čemer se zahteva zagotovitev sredstev za sofinanciranje 
projektov iz zasebnih in lokalnih javnih virov, če del sredstev 
zagotavlja državni proračun. Pravila evropske strukturne politike 
določajo, da je treba pri vsakem pretoku finančnih sredstev 
zagotoviti spremljanje porabe in vrednotenje učinkov s 
primerjanjem doseženih rezultatov s cilji, ki morajo biti jasni in 
merljivi (načelo vrednotenja učinkov). Pri regionalnih razvojnih 
spodbudah imamo več virov javnih sredstev in pogosto težko 
ugotovljive učinke (zlasti kratkoročno), ker se rezultati spodbud 
mešajo z učinki tržnih in drugih vplivov. Ne glede na te težave bo 
moralo Ministrstvo pristojno za razvoj z Agencijo za regionalni 
razvoj zagotoviti tekoče spremljanje in ocenjevanje uspešnosti in 
učinkovitosti regionalnih spodbud in o tem poročati vladi (15. člen). 

II. STALIŠČA DO POSAMEZNIH ZAKONSKIH REŠITEV 

V nadaljevanju so povzeta stališča do posameznih določb in rešitev 
zakona iz prvega branja ter dane obrazložitve o njihovem 
upoštevanju. 

Povzetek stališča št. 1 

Proučijo naj se merila za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi, zlasti v smislu spodbujanja lastne 
udeležbe; opredeliti je treba koncept razvoja naravno In 
kulturno zaščitenih območij, ki so s tem razvojno 
omejevana, pri čemer naj se izhaja Iz Alpske konvencije. 

Eno izmed načel, na katerih temelji predlog zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, je partnerstvo med državo in 
lokalnimi skupnostmi ter javnim in zasebnim sektorjem kakor tudi 
sofinaciranje razvojnih spodbud državnega proračuna iz zasebnih 
in lokalnih virov (3. člen), kar neposredno spodbuja lastno 
udeležbo. Sicer pa zakon predlaga le merila (22. člen) za določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi, medtem ko bo vlada z 
uredbo določila vrednost teh meril (23. člen), s čimer bo omogočeno 
njihovo prilagajanje aktualnim in posebnim potrebam v določenih 
okoljih. Zakon tudi v 20. členu navaja glavne oblike spodbud, ki pa 
bodo natančneje opredeljene z vladno uredbo, pri čemer je 
pomembno, da se spodbude dodeljujejo na podlagi predloženega 
regionalnega razvojnega programa oziroma investicijskim 
nameram, določenim v skladu z regionalnim razvojnim programom 
v skupnem razvojnem programu več občin (12.člen), če se bodo 
občine odločile zanj. S tem se zagotavlja hkrati celovit in realnim 
potrebam prilagojen pristop k spodbujanju razvoja določenega 
območja. 

Podmena, da so območja, zavarovana zaradi naravnih in kulturnih 
vrednot, le zaradi tega dejstva razvojno omejevana, ni pravilna; 
te vrednote naj bi pomenil njihovo primerjalno prednost. Zato zakon 
teh območij posebej ne obravnava kot območja s posebnimi 
razvojnimi problemi; če pa bi posledice zavarovanja naravne in 
kulturne dediščine na posameznem območju pomenile oviro v 
njegovem razvoju, bi tako območje na podlagi meril iz 22. člena 
zakona izpolnjevalo pogoje za pridobitev statusa območja s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

Povzetek stališča št. 2 

Razširijo naj se vrste In oblike spodbud za spodbujanje 
skladnejšega regionalnega razvoja in naj se ob upoštevanju 
regionalnega vidika razvoja zagotovi združevanje 
regionalnih, sektorskih In drugih spodbud. 

Zagotovi naj se tudi povezovanje državnih spodbud s 
sredstvi na lokalni In regionalni ravni ter Iz drugih virov. 
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Oblike spodbud so v zakonu razširjene, podrobneje pa bodo 
določene z vladno uredbo (23. člen). Spodbude se bodo dodeljevale 
na podlagi regionalnih razvojnih programov, s čimer bo zagotovljen 
regionalni vidik razvoja. Pri tem bo sektorske spodbude, 
pomembne za skladen regionalni razvoj, usklajeval Svet za 
strukturno politiko (14. člen), ki ga bodo sestavljali ministri, ki 
upravljajo spodbude, pomembne za regionalni razvoj. 

Državne spodbude se bodo povezovale z regionalnimi in lokalnimi 
spodbudami na podlagi in v okviru regionalnih razvojnih programov 
(3. člen - načelo partnerstva). Pri pripravi regionalnih razvojnih 
programov sodelujejo nosilci javnih in zasebnih interesov na 
državni in lokalni ravni (10. člen, druga točka), kar bo omogočalo 
kombiniranje javnih sredstev in sredstev iz zasebnih virov (3. 
člen). 

Povzetek stališča št. 3. 

Zagotovi naj se učinkovit način usklajevanja v vladi In med 
resorji ter tudi usklajevanje med drugimi institucijami zunaj 
vlade. 
Svet za regionalni razvoj naj bi Imel poleg posvetovalnih 
tudi določene odločitvene In operativne pristojnosti. Svet 
naj vodi minister, pristojen za gospodarstvo oziroma razvoj. 
Vzpostavi naj se učinkovit informacijski sistem, ki bo 
zagotavljal preglednost in učinkovitost Instrumentarija. 

Za učinkovito usklajevanje v vladi je odgovoren Svet za strukturno 
politiko (14. člen). Svet za strukturno politiko je uskiajevalni organ 
vlade, odgovoren za usklajenost predlogov dokumentov za 
izvajanje regionalne razvojne politike na državni ravni ter za 
oblikovanje in usklajevanje državnih razvojnih spodbud in 
mednarodnih finančnih pomoči. Kot uskiajevalni organ vlade ne 
bo imel neposrednih odločitvenih pristojnosti glede na svojo 
zakonsko odgovornost za usklajenost predlogov pa bo imel 
odločilno vlogo pri sprejemanju ustreznih odločitev. 

Zakon predvideva vzpostavitev spremljanja podatkov o 
regionalnih razvojnih spodbudah in vrednotenja njihovih učinkov. 
Te naloge bo opravljala Agencija za regionalni razvoj (15. člen). 

Povzetek stališča št. 4 

Predlagatelj zakona naj podrobno prouči pripombe, ki se 
nanašajo na pomen In pravne posledice statusa območl/ s 
posebnimi razvojnimi problemi. , 
Zakon mora biti usklajen s predpisi o lokalni samoupravi, 
zlasti s predpisi o organiziranosti In rednem flnaclran)u, pri 
čemer naI še posebej določi način zagotavljanja finančnih 
sredstev za razvoj občin s posebnim statusom. 

Predlagatelj zakona je upošteval pripombe glede pomena in 
pravnega statusa problemskih območij. Temeljni namen zakona 
je spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na celotnem 
ozemlju Republike Slovenije, za kar je spodbujanje razvoja na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi ključnega pomena (4. 
člen). Neposrednih pravnih posledic dejstva, da ima neko območje 
status območja s posebnimi razvojnimi problemi, ni so pa ta 
območja deležna posebne pozornosti pri oblikovanju regionalne 
razvojne politike in pri usmerjanju razvojnih spodbud (4. člen). 

Zakon ni v nasprotju s predpisi s področja lokalne samouprave, 
ni pa vsebina tega zakona enaka vsebini, ki jo obravnavajo 
predpisi o lokalni samoupravi; vsebina tega zakona je spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja, torej zlasti spodbujanje razvoja 
občin z območij s posebnimi razvojnimi problemi, medtem ko 
predpisi s področja lokalne samouprave določajo oblike in 
delovanje lokalnih skupnosti, financiranje njihovega delovanja pa 
zakon o financiranju občin (v tem okviru tudi občin s posebnim 
statusom) Merila za financiranje občin po zakonu o njihovem 

financiranju so določena za normalno delovanje oziroma 
opravljanje nalog, ki so jim določene kot temeljnim samoupravnim 
skupnostim in ne kot pomoč njihovemu razvoju, zato teh dveh 
področij ni mogoče enačiti. Dejansko pa bodo občine s posebnim 
statusom po predpisih o financiranju lokalne samouprave 
velikokrat deležne pomoči po tem zakonu, saj bodo ustrezale 
merilom za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. 

Povzetek stališča št. 5 

Pripraviti je treba zasnovo enotnega in učinkovitega vodenja 
politike pospešenega regionalnega razvoja, pri čemer naj 
bo državna zaveza, da se bodo lokalne skupnosti razvijale 
materialno skladno z državo v celoti. 

Zakon ponuja celovito zasnovo spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja, saj zajema celotno ozemlje Republike 
Slovenije in vsebuje ukrepe neposredne regionalne politike kot 
tudi usklajevanje ukrepov posredne regionalne politike (sektorske 
politike). Podrobnejša utemeljitev je v prvem delu obrazložitve - 
Splošna stališča, 1. točka. 

Povzetek stališča št. 6 

Zakon naj v okviru območij s posebnimi razvojnimi problemi 
posebej obravnava območja, ki imajo značilnosti trajne 
razvojne šibkosti In posebej območja s prehodnimi 
razvojnimi problemi. Za vsako skupino teh dveh območij 
naj bo v zakonu posebno poglavje o njihovem razvoju. 

Zakon uvršča med območja s posebnimi razvojnimi problemi 
obmejna in gorsko višinska območja, torej območja, ki so po svoji 
fizični danosti in legi lahko razvojno omejevana. Vendar pa te 
danosti ne pomenijo, da so ta območja območja s "trajnimi" 
razvojnimi problemi. Predlagana delitev območij na območja s 
Irajnimi" razvdjnimi problemi in na druga območja bi pomenilo, da 
ta območja že vnaprej obsodimo, da nimajo prihodnosti v 
samovzdržujočemu razvoju. Prav temeljni cilj regionalne politike 
že po sami opredelitvi pomeni, da se z ustreznimi ukrepi 
spodbudijo posamezna območja, da postanejo sposobna za 
samovzdržujoči razvoj ne glede na njihove fizične danosti in lego. 
Zato zakon ne razlikuje med "trajnimi in prehodnimi" območji s 
posebnimi razvojnimi problemi, temveč vsa obravnava kot 
območja s "prehodnimi" razvojnimi problemi. 

Povzetek stališča št. 7 

Zakon naI izhaja iz ključnega cilja ohranjanja poseljenosti 
na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer nal se 
stopnja poseljenosti ugotavlja na njeno koncentracijo v 
naseljih. 

Ohranjanje poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije 
ob upoštevanju policentričnega sistema poselitve je eden petih 
ključnih ciljev zakona, ki pa imajo v različnih območjih različno 
težo. Zato cilji zakona niso razvrščeni po svoji pomembnosti. 

Povzetek stališča št. 8 

Predlagate// zakona naj prouči, ali so predlagana merila za 
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi, ki 
Izhaja/o Iz evropske metodologije, prilagojena posebnim 
slovenskim razmeram, kl IIh določalo reforma lokalne 
samouprave In nove občine. 

Pri določanju predlagane ozemeljske ravni in predlaganih meril 
temelji zakon zaradi zahtev po prilagoditvi naše pravne ureditve 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja pravilom, ki veljajo 
v Evropski uniji, na evropski metodologiji, ki pa so prilagojena 
slovenskim razmeram. V državah Evropske unije je uveljavljena 
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nomenklatura ozemeljskih enot za potrebe statistike (t.i. NUTS), 
ki se uporablja: 

1. za zbiranje statističnih podatkov, 
2. za socialno - ekonomske analize regij, 
3. za izvajanje regionalne politike po strukturnih skladih. 

Količinski merili za določitev ravni ozemeljske enote sta predvsem 
dve: velikost in število prebivalcev. Glede na ti dve merili Slovenija 
kot celota ustreza ravni NUTS 2, statistične regije NUTS 3, občine 
pa ravni NUTS 5. Osnovni teritorialni enoti, kijih obravnava zakon, 
sta občina (NUTS 5) in statistična regija (NUTS 3), medtem ko 
zakon ne obravnava več ravni krajevne skupnosti. V evropski 
regionalni politiki je raven NUTS 3 najnižja raven, kije še upravičena 
do razvojnih spodbud, saj ima ta raven zadovoljivo kritično maso 
človeških in finančnih zmožnosti, ki omogoča uspešen socialno - 
ekonomski razvoj ter je to najnižja raven, za katero je smiselno 
izračunati 2 temeljna statistična kazalnika (temeljni merili), ki ju 
Evropska unija uporablja pri vodenju regionalne politike: BDP na 
prebivalca in stopnja nezaposlenosti. V Sloveniji trenutno nimamo 
uradno objavljenega izračuna BDP na prebivalca po statističnih 
regijah (izračun je v pripravi), medtem ko merjenje BDP na 
prebivalca po občinah ni smiseln. Glede na razpoložljive podatke 
zakon predlaga dve merili, ki sta najbližji evropskima, in dodatno 
merilo. To so bruto osnova za dohodnino na prebivalca in stopnja 
registrirane nezaposlenosti ter upadanje števila prebivalstva kot 
dodatno merilo. 

Povzetek stališča št. 9 

Pri pripravi zakona za drugo branje naj predlagatelj prouči 
možnost, da se določijo območja s posebnimi razvojnimi 
problemi ne glede na potek meja lokalnih skupnosti ali njenih 
ožjih delov. 

Določevanje statusa, ki mora biti po svoji logiki vezano na 
ozemeljsko območja, je vedno povezano z mejo, izčitljivo v naravi. 
Pri tem je najsmoternejše, da uporabljamo veljavne upravne, 
statistične in druge uveljavljene enote, na katere so vezani drugi 
instrumentariji upravljanja in ugotavljanja dejstev. Zato je pri 
opredelitvi območij s posebnimi razvojnimi problemi utemeljena 
naslonitev na veljavno ozemeljsko določitev občin, saj bi določitev 
območij s posebnimi razvojnimi problemi ne glede na potek meja 
lokalnih skupnosti pomenile praktično v tem času nerešljiv prob- 
lem zlasti zaradi nerazpoložljivosti osnovnih statističnih podatkov 
za tako določitev območij in s tem povezanim onemogočenim 
vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti razvojne pomoči. 

Povzetek stališča št. 10 

Zakon naj določi ukrepe In Instrumente za vsa območ/a 
(občine) s posebnim statusom, že predlagane ukrepe In 
Instrumente pa naj uskladi z obstoječim stanjem. 

V 20. členu zakona so navedene glavne oblike spodbud, 
pomembne za skladni regionalni razvoj. Podrobneje bodo določene 
v posebni vladni uredbi, ki bo obravnavala pogoje in merila za 
dodeljevnaje regionalnih razvojnih spodbud ter oblike teh spodbud. 
Zakonski okviri spodbud niso v nasprotju z obstoječo ureditvijo 
usmerjanja državnih razvojnih pomoči, seveda pa jih zakon 
nadgrajuje v smislu njihovega oblikovanja in usmerjanja. 
Pomembno je, da se bodo v skladu z načeli, ki veljajo v Evropski 
uniji, regionalne razvojne spodbude dodeljevale na podlagi enakih 
Pravil, kot veljajo v Evropski uniji. Pravila, ki jih določa zakon, pa 
Veljajo tudi za območja (občine) s posebnim statusom, kot je 
Pojasnjeno že v obrazložitvi upoštevanja stališča Državnega 
zbora v točki 4. 

Povzetek stališča št. 11 

Zakon naj določi rento kot trajni vir financiranja določenih 
območij s posebnimi razvojnimi problemi, še posebej tistih, 
ki se prekrivajo z zavarovanimi območji narave. 

Uvedba rent kot trajni vir financiranja določenih območij bi bila v 
popolnem nasprotju z načeli, na katerih temelji ta politika skladnega 
regionalnega razvoja in ta zakon, saj bi onemogočala, da bi se ta 
območja usposobila za samovzdržujoči razvoj, dušila bi lokalne 
razvojne pobude in bi jih vodila v rezervate nerazvitosti. Uvedba 
rent ima drugačen pomen, ki pa ni obravnavana v tem zakonu, 
temveč v predpisih, kot so Zakon o renti iz Jedrske elektrarne 
Krško, Zakon o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika 
Velenje in podobni. 

Povzetek stališča št. 12 

Predlagatelj naj prouči možnost, da državne Institucije 
nudijo pomoč občinam, ki niso same sposobne pripraviti 
dokumentov za pridobitev sredstev razvojnih pomoči. 

Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, se dodeljujejo 
na podlagi regionalnega razvojnega programa (9. člen), ki ga 
praviloma pripravi regionalna razvojna agencija. Regionalno 
razvojno agencijo ustanovijo občine ene ali več regij (10. člen), 
lahko pa opravljanje njenih nalog poverijo obstoječi ustanovi v 
regiji (16. člen). Če občine ne ustanovijo regionalne razvojne 
agencije in je priprava regionalnega razvojnega programa 
določena s Strategijo regionalnega razvoja Slovenije, skrbi za 
njegovo pripravo Agencija za regionalni razvoj. Seveda pa občine 
lahko kandidirajo za sredstva, namenjena pripravi regionalnega 
razvojnega programa, kakor tudi za pomoč države pri 
ustanavljanju regionalnih razvojnih agencij. 

Povzetek stališča št. 13 

Med območja s posebnimi razvojnimi problemi naj se 
uvrstijo tudi zavarovana območ/a narave. Če se ta prekrivajo 
z drugimi tipi območij s posebnimi razvojnimi problemi, 
morajo zavarovana območja narave Imeti prednost pri 
dodeljevanju razvojnih spodbud. 

Odgovor je dan v drugem odstavku povzetka stališča 1. 

Povzetek stališča št. 14 

Zakon naj med oblike spodbud, pomembne za skladni 
regionalni razvoj, vključi tudi aktivno štipendijsko politiko 
za območja s posebnimi razvojnimi problemi. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru svoje 
politike deloma že upošteva problemska območja, vendar bo 
močnejša regionalizacija njegove politike, na podlagi Strategije 
regionalnega razvoja Slovenije in sprejetih regionalnih razvojnih 
programov, mogoča v Svetu za strukturno politiko. Sicer pa zakon 
predvideva, da spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, 
vključujejo tudi neposredno kadrovsko pomoč in usposabljanje 
kadrov za izvajanje regionalne strukturne politike na regionalni 
ravni (20. člen). 

Povzetek stališča št. 15 

PredlagateII naj upošteva enakomerno porazdelitev 
telekomunikacijskega omrežja. 

Predvidena je vključitev ministrstva za promet in zveze v Svet za 
strukturno politiko, sredstva pa bo možno pridobiti tudi na podlagi 
predloženih projektov, vsebovanih v regionalnem razvojnem 
programu za vlaganja v lokalno infrastrukturo (20. člen). 
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Povzetek stališča št. 16 

V zakonu naj se predvidlta sistem spremljanja izvedbe 
odobrenih programov In priprava dodatnih kazalcev za 
kratkoročno in dolgoročno spremljanje učinka porabljenega 
sredstev razvojnih pomoči. 

Zakon v 15.členu določa, da Agencija za regionalni razvoj spremlja 
podatke o regionalnih razvojnih spodbudah, zlasti o vrstah 
razvojnih spodbud in njihovem uveljavljanju in dodeljevanju, o 
dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in lokaciji 
in podobno ter da vrednoti njihove učinke (15. člen, drugi in tretji 
odstavek). Načine spremljanja in vrednotenja ragionalnih razvojnih 
spodbud pa podrobneje predpiše minister, pristojen za razvoj 
(15.člen, peti odstavek). 

Povzetek stališča št. 17 

Predlagatelj zakona naj med namene spodbud vključi tudi 
stanovanjsko gradnjo. 

Stanovanjska gradnja bo lahko deležna regionalnih razvojnih 
spodbud, če bo tako predvideno v regionalnem razvojnem 
programu. Ministrstvo za okolje in prostor, v katerega pristojnost 
spada neprofitna stanovanjska gradnja, bo tudi član Sveta za 
strukturno politiko, ki je med drugim odgovoren za oblikovanje in 
usklajevanje državnih razvojnih spodbud. 

Povzetek stališča št. 18 In 19 

V zakon naj se vključijo spodbude tudi za: 

1. subvencioniranje obrestnih mer bančnih posojil, 
2. garancije za bančna posojila, 
3. posojila z ugodno obrestno mero. 
4. davčne olajšave In premije na delovna mesta. 

V 22. členu so med oblike spodbud uvrščena tudi ugodna posojila, 
garancije za bančna posojila ter davčne olajšave, medtem ko so 
politika zaposlovanja in z njo povezani ukrepi v pristojnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bo svoje ukrepe 
na področju zaposlovanja usklajevalo v okviru Sveta za strukturno 
politiko. 

Povzetek stališča št. 20 

Merila za podeljevanje kreditov in nepovratnih sredstev naj 
bodo v zakonu bolj določena In ne smejo biti le predmet 
razpisnih pogojev. 

Zakon določa, da se merila dodeljujejo v skladu z načeli iz 3. člena 
in v skladu z regionalno strukturno politiko kakor tudi v skladu s 
pravili dodeljevanja državnih pomoči (19. in 20. člen). Podrobnejše 
pogoje in merila za dodeljevanje spodbud pa predpiše vlada z 
uredbo, ki mora slediti regionalni strukturni politiki, kar omogoča 
večjo in potrebno prilagodljivost pri izvajanju te politike. 

Povzetek stališča št. 21 

Med merila za opredelitev razvojno šibkih območij naj se 
vključita Indeks staranja prebivalstva In gostota 
prebivalstva. 

Demografski kazalci so zelo pomembni za določanje območij z 
razvojnimi problemi, vendar pa so podrobne analize pokazale, da 
se je v zadnjem obdobju indeks staranja prebivalstva povečal v 
vsej Sloveniji in je zato dinamika (rast ali upadanje) števila 
prebivalstva boljši kazalnik za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi. Gostota prebivalstva ni vedno merilo 
ekonomske moči oziroma je tesno povezana z drugimi kazalniki. 

Gostota prebivalstva je v zakonu posredno upoštevana pri 
določanju obmejnih in gorsko višinskih območij, kjer je predlagano 
kot merilo delež površine občine v gorsko višinskem oz. obmejnem 
pasu in upadanje števila prebivalstva, kar posledično pomeni 
zmanjšanje gostote prebivalstva. 

Povzetek stališča št. 22 

Zakon naj omogoči občinam aktivno In odgovorno 
vključevanje v Izvajanje posameznih določb zakona. 

V skladu z 20. členom zakona o lokalni samoupravi naj bi 
občinam v okviru zagotovljene porabe zagotovili tudi 
sredstva za spodbujanje razvoja. 

Občine so vključene v pripravo in sprejetje regionalnih razvojnih 
programov (10. člen), ki so temeljni dokument za pridobivanje 
regionalnih razvojnih spodbud. Občine bodo tudi zastopane v 
skupščini Agencije za regionalni razvoj po predstavnikih 
regionalnih interesov. 

Zagotavljanja sredstev za razvoj občin v okviru zagotovljene 
porabe občin ta zakon ne obravnava temveč zakon o financiranju 
občin. 

Povzetek stališča št. 23 

Predlagatelj naj v skladu s 26. členom zakona o lokalni 
samoupravi določi pogoje za pridobitev posebnega statusa 
občinam na območjih, za katera le država Izrazila poseben 
interes za ohranitev poselitve In njihov razvoj. Predlagatelj 
naj tudi določi časovno preverjanje upravičenosti 
podaljševanja tega statusa. 

Temeljna načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 
določajo med drugim tudi spodbujanje uravnoteženega 
gospodarskega, socialnega in prostorskega vidika razvoja ter 
ohranjanje poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 
Temu sledijo tudi merila za določitev območij s posebnimi razvojnimi 
problemi, na katerih je upadanje števila prebivalstva pomembno 
merilo pri določitvi statusa občine z gospodarsko šibkega območja 
ter z obmejnega in gorsko višinskega območja. Določevanja 
območij s posebnimi razvojnimi problemi po tem zakonu pa ni 
mogoče povezovati s posebnimi statusi občin po predpisih o 
lokalni samoupravi, kar je podrobneje pojasnjeno v povzetku 
stališča 4, drugi odstavek. 

V zakonu je določeno, da ministrstvo, pristojno za razvoj spremlja 
statistične podatke v zvezi z merili za določitev statusa občine s 
posebnimi razvojnimi problemi in po potrebi predlaga vladi 
spremembo uredbe, torej ludi, če občina ne izpolnjuje več pogojev 
za pridobitev statusa občine z območja s posebnimi razvojnimi 
problemi (22. člen). 

Povzetek stališča št. 24 

Zakon naj bo jasen In razumljiv ljudem, ki ga bodo Izvajali, 
In mora slediti zakonu o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območlj Iz leta 1990. 

Predlagatelj zakona je skušal zgradbo in zapis zakona pripravili 
čim jasneje in razumljive, pri čemer je treba poudariti, da je vsebina 
zakona zelo kompleksna, saj skuša po eni strani nadgrajevati 
zakon o spodbujanju demografsko ogroženih območij iz leta 1990, 
po drugi strani pa, skladno s pravili regionalne politike Evropske 
skupnosti postavlja pravne osnove za celovito zasnovo 
regionalne strukturne politike Slovenije. Slovenija potrebuje celovito 
zasnovo regionalne strukturne politike predvsem zaradi lastnih 
razlogov (povečevanje razlik med območji v Sloveniji, slabo 
izkoriščanje obstoječih razvojnih zmogljivosti, prevelik 
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razdrobljenost razvojnih spodbud neposredne regionalne politike, 
neusklajenost sektorskih politik in neupoštevanje regionalnega 
vpliva sektorskih politik in podobno) kakor tudi zaradi prilagajanja 
strukturni politiki Evropske skupnosti, ki terja ustrezno 
organiziranost in znanje za uspešno pridobivanje sredstev iz 
strukturnih skladov Evropske skupnosti. 

Povzetek stališča št. 25 

Naslov zakona naj bo: "Zakon o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja". 

Zakon se je preimenoval v zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, kar je vsebinsko enako naslovu, 
predlaganemu v stališču št. 25. 

III. DODATNI SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA 

Državni zbor je v prvi obravnavi zakona sprejel tudi dodatne 
sklepe k 2. točki stališč, in sicer: 

1. 

Vlada naj do druge obravnave predloga zakona pripravi 
pregled veljavnih zakonov, ki urejajo področje skladnejšega 
razvoja oziroma nanj posredno ali neposredno vplivajo ter 
rešitev, ki jih ponujajo posamezni predlogi zakonov, ki so v 
postopku sprejemanja (npr. o celostnem razvoju podeželja, 
o tujih vlaganjih, o lastninskem preoblikovanju, o uporabi 
sredstev, pridobljenih Iz naslova kupnine) ter strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije. 

Urad za makroekonomske analize in razvoj je pripravil analizo 
vpliva pomembnejših zakonov in sektorskih vsedržavnih razvojnih 
programov na regionalni razvoj in posebno matriko proračunskih 
izdatkov po ministrstvih ter presojo njihovega vpliva na regionalni 
razvoj. Tuji in domači strokovnjaki so v okviru Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj pripravili tudi Belo knjigo o 
regionalnem razvoju v Sloveniji. Navedeno gradivo je pokazalo, 
da sedanja zasnova spodbujanja regionalnega razvoja (zakonske 
podlage, cilji, načela, organiziranost, merila, naravnanost, oblike 
spodbud, viri financiranja) ni ustrezna, saj ne daje zadovoljivih 
rezultatov, zato zakon predlaga celovito zasnovo spodbujanja 
regionalnega razvoja v Sloveniji. Ta tudi ni v nasprotju s Strategijo 
gospodarskega razvoja iz leta 1994; v letu 1998 pa so stekle tudi 
priprave za novo Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije 
zlasti z vidika priprave Slovenije za članstvo v EU. Ker je 
predložena zasnova celovitega spodbujanja regionalnega razvoja 
evropsko naravnana (seveda je prilagojena posebnim slovenskim 
razmeram), ta ne bo v nasprotju z novo Strategijo gospodarskega 
razvoja Slovenije. 

V prilogi te obrazložitve je povzetek osnovnih ugotovitev vpliva 
nacionalnih programov in posebnih razvojnih zakonov na 
regionalni razvoj v Sloveniji. 

2. 

Vlada naj do druge obravnave predloga zakona pripravi 
predlog učinkovite In racionalne organiziranosti za 
spodbujanje razvoja na lokalni In regionalni ravni. 

V tem zakonu so dane zakonske osnove za učinkovito 
organiziranost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na 
regionalni in nacionalni ravni. Podrobno je razčlenjen predlog 
organiziranosti v državi, medtem ko je oblika organiziranosti na 
regionalni in predvsem na lokalni ravni zaradi zakonskih omejitev 
(ustava, zakon o lokalni samoupravi) in načel spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja iz 2. člena zakona v veliki meri 
prepuščena sami regionalni in lokalni ravni, pri čemer pa se 
predlagatelj zaradi razlogov racionalnosti zavzema, da bi se v 
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja vključile obstoječe 
organizacije na regionalni in lokalni ravni, ki se ukvarjajo s 
pospeševanjem razvoja. 

3. 

Vlada naj v programih tuje finančne In tehnične pomoči 
zagotovi večji delež za programe In projekte spodbujanja 
skladnejšega razvoja (EU, PHARE Itd). 

Delež sredstev za skladnejši regionalni razvoj v okviru tuje 
finančne in tehnične pomoči se je povečal. To prikazuje ta tabela: 

Sredstva PHARE za spodbujanje regionalnega razvoja 

Programi čezmejnega sodelovanja PHARE, ki vplivajo na 
regionalno politiko, so: 

1. Slovenija - Italija, za leta 
1994 do 1998 je namenjenih 10 milijonov ekujev 

2. Obmejno območje Slovenija - Avstrija 
za leta 1995 - 1998 12 milijonov ekujev 

3. Trilateralno obmejno območje 
Slovenija-Madžarska-Avstrija (Pomurje) 
za leti 1995 in 1996 3 milijone ekujev 

V vsedržavnem programu PHARE je bilo v obdobju 1995 ■ 1998 
za različne projekte - (regionalni razvoj Podravja, Zasavja) 
priprava »bele knjige« o strategiji regionalnega razvoja in posebni 
pripravljalni program za črpanje sredstev strukturne pomoči EU 
- skupno namenjenih približno 6 milijonov ekujev. 
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PRILOGA 1 posegajo v regijske vidike razvoja. Vendar pa tudi vsi nacionalni 
programi niso čisto brez regijske usmerjenosti, saj: 

VPLIVI NACIONALNIH PROGRAMOV IN POSEBNIH 
RAZVOJNIH ZAKONOV NA REGIONALNI RAZVOJ 

Nacionalni programi in posebni razvojni zakoni bodo na 
gospodarski razvoj posameznih regij Slovenije zelo različno 
vplivali. Kolikšen bo dejanski vpliv, je v tem trenutku za večino 
dokumentov težko presoditi zaradi različnih gospodarskih struktur 
regij, različnih pogojev in faktorjev lociranja in navsezadnje tudi 
zaradi različnih stopenj neregijsko usmerjenega intervencionizma, 
zato v nadaljevanju prikazujemo zgolj približno shemo možnega 
vpliva, kot ga daje posamezni dokument po področjih dejavnosti: 

1. Nacionalni programi in zakoni, ki zagotavljajo 
uresničevanje nalog iz nacionalnih programov 

Nacionalni programi in na njih temelječi zakoni, ki zagotavljajo 
uresničevanje nalog, navaajajo usmeritve prihodnega razvoja 
dejavnosti ali gradnjo infrastrukture za Slovenijo kot celoto in ne 

- Nacionalna programa kmetijstva in gozdarstva posebej 
omenjata območja s težkimi pridelovalnimi razmerami in 
predvidevata dodatne državne intervencije na ta območja. 

- Industrijska politika vsaj deklarativno izpostavlja skrb za 
enakovredno zastopanost slovenskih regij pri razvoju nove in 
prestrukturiranju obstoječe industrije. 

- Plan zdravstvenega varstva RS do leta 2000 prikazuje bodočo 
regijsko mrežo zdravstvenih institucij. 

- Nacionalni raziskovalni program sicer nima regijske 
komponente, vendar lahko, ker je večina visokošolskih in 
znanstvenih institucij v Ljubljani, pričakujemo intervencije 
predvsem v Osrednjoslovensko regijo. 

Nacionalni programi in izvedbeni zakoni gradnje infrastrukture 
(avtoceste, železnice) posredno opredeljujejo regijske razvojne 
zmogljivosti za. regije ob trasi gradenj prometnic; nacionalni pro- 
gram gradnje in posodabljanja energetskih objektov - predvsem 
elektrarn pa konkretne lokacije v regijah, kjer ti objekti že obstajajo, 
in na novih lokacijah (veriga HE na Spodnji Savi). 

Tabela 1: Regionalni vidik razvoja po nacionalnih programih in zakonih, ki zagotavljajo uresničevanje nacionalnih programov 

Področje Da t. u tis * Ocenavplva ra ^je 

<UETUSTVO 

GOZDARSTVO 

PREDB.INDUSTOUA 

ENEHGETKA 

Nacionalni program 

Nacionalni p rog ram 

Induvirjvta pobita 

Revokjcfa a rabi n oi*.rbi 
Za tan a p mvlv u za obvezi 
Za tan a p mv za ME Drava 
Zaton a ME Galca 
Zaton o TESaila^ 
Zaton o ME Cfcwe. Dobbr 

TURIZEM 

PROMET 
žebznće 

STA HOV. GfW DNI* 

Sport 

zdravstvo 

90CIUN0VARST 

KUlTURA 

R*Z B<OV A Ni E 

Revobcfa a U'Emu 

tfecian. program želez nioa 
0 za tanio driav. p a rovi v u 

Nacionalni program 
2 za tona o benc. lob rju 
6 za t.on o/ o gradnji 7/ta os vi 
Zaton o gradnjia* to oovi 

Nacionalni program 

Nacionalni program 

Nacionalni program 
Zaton o rivevlic^h 

Nacionalni program 

Nacionalni program 
Za tono talurnnemtobiiJ 

tfacionalni program 
Za ton o teh na bite m ta b r|d 

v "je regje. paveb^ na abmoqav ležjrni prdetoalnimipogq 

vm regje. poveb^ ra abmaqav ležjmi prdetoalnimipogq 

vve regje. izpove|en ern*ameren r^gjvti razvoi 

vve regje. reg^e v ME.TE. h JE Pav a/v ta regja 
Savi^vta Zava^vta h Rivavvta reg^a 
Podravska regja 
Gorenjv »a reg^p 
Savi^vta regja 
Ga rš ta rcg^a 

vve regje 

vve regje z nngivlralnimiželBznrvtimipnjgami 
reg^e na rabeći proge SežarB-l^ublana-kferfcar 

reg^s v pa tezam aslocevl V-Z n S-J 
reg^c v paležom a«locevt V-Z n S-J 
reg^e ob pdbezih a/locevl V-Z 
Ov red r^e v bve nv ta in Gore nv ta regip 

vse regje 

VM rqgje 

vve regje 
reg^e z op redeče nimilnu-evlic^pmiv zdravvlve na zagode 

vve rog i« 

vve regje 
vve regje v *.jlu"ia dedičina h ličnicami 

vve regje. pr«lwemO*r«l^c vkr*envta r^p 
vve regje 

Vir podatkov: Ocena po nacionalnih programih in posebnih razvojnih zakonih 
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Vsi preostali nacionalni programi, kot smo že navedli, regijske 
sestavine nimajo, kar pomeni, da bosta regionalni razvoj in državni 
intervencionizem na njihovi podlagi odvisna tudi od razvojnih 
možnosti in sposobnosti regij slediti razvoju posameznih 
dejavnosti, kot jih opredeljujejo dokumenti. 

Vplivi na gospodarski razvoj regij bodo različni - od negativnih 
'(npr. zgolj zagotavljanje prostora za trase cest) do ugodnih (npr. 
ugodne lokacije ob priključkih na nove avtoceste, nove zaposlitve 
v novih elektrarnah, pospešeni razvoj turizma, hitro prilagajanje 
predelovalne industrije evropskim standardom, razvoj tako 
imenovanih netržnih dejavnosti). Ker so bile regionalne razlike v 
gospodarskem razvoju očitne že pred letom 1990, po letu 1991 

Regijska usmerjenost te skupine zakonov je različna. Polovica 
zakonov pokriva vse regije, polovica pa različne slovenske regije: 
zaprtje rudnika urana (Gorenjsko), zaprtje premogovnikov 
(Zasavsko, Posavsko in Dolenjsko), gradnja Univerzitetne 

pa se ponekod le poglabljajo, lahko pričakujemo še bolj izrazito 
potrebo po čimprejšnji vzpostavitvi ustreznega sistema podatkov 
in evidenc o regionalnem razvoju. 

2. Drugi razvojni zakoni 

V skupino drugih razvojnih zakonov smo uvrstili zakone o zaprtju 
rudnika urana Žirovski vrh in premogovnikov Zagorje, Senovo in 
Kanižarica; Zakon o varnosti v železniškem" prometu; Zakon o 
najetju kredita za magistralne ceste; Zakon o najetju kredita za 
zračno plovbo ter zakone o šolskem in obrambnem tolarju ter o 
gradnji Univerzitetne knjižnice. 

knjižnice (Osrednjeslovensko) ter gradnja magistralnih cest v 
smeri vzhod-zahod (vse regije ob trasi naložb, posebno Pomursko 
regijo). 

Tabela 2: Regionalni vidik razvoja po drugih razvojnih zakonih 

Področje Dokument Ocena vpIKra na regje 

ETIKA 

PROMET 
železnice 
ceste 
zračni promet 

IZOBRAŽR/ANJE 

ZNANOST 

Zaton (U-.1.36/92) 
Zaton (l>.l. 1/95) 

fredb g Zato na ( Poroč. 23/84 
Zaton (U.l.32/94) 
Zaton (Uh 1.55/92) 

Zaton (UM. 13/94) 

Zaton (l*.1.70/94) 

DRŽAVNE STORITVE Zaton (l>.1.13/94) 

Gorenjska regija 
Zasavska,Posavska h Dolenjska regija 

vse regije 
regje ob trasi ceste vz hod-zahod 
vse regije 

vse regije 

Osrednp slovenska regija 

vse regije 

Vir podatkov: Ocena po drugih razvojnih zakonih 
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3. Sanacijski zakoni 

Sanacijskih zakonov je veliko. Zaradi preglednosti smo jih 
vsebinsko razdelili v te skupine: 

- zakone, s katerimi država odpravlja posledice naravnih nesreč 
(sušo v kmetijstvu, naravne ujme) in posledice vojaške agresije 
na Slovenijo, 

- zakone, s katerimi država sanira eno podjetje (Slovenske 
železarne, Radeče papir,TAM, AM-BUS, Slovenske železnice, 
Splošno plovbo) ali več podjetij (izvoznike; podjetja s terjatvami 

Vir podatkov: Ocena po sanacijskih zakonih 

Viri: 

- Odgovori na vprašalnik Evropske komisije za pripravo mnenja 
o prošnji RS za sprejem v EU, Poglavje št. 11: Ekonomska in 
socialna skladnost; Vlada RS, Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj, Ljubljana, 8 julij 1996; 

- mag. Ana Murn: Nacionalni programi in posebni razvojni zakoni 

do Iraka, Kube in Angole; podjetja na Skladu RS za razvoj), 
- in zakone, s katerimi država sanira bančni sistem in poravnava 

obveznosti do deviznih varčevalcev. 

Skoraj vsi sanacijski zakoni (razen zakonov o deviznih vlogah) 
imajo točno določeno regionalno sestavino, bodisi kot območja s 
škodo, bodisi kot sanacijo določenega podjetja. Pri sanacijskih 
zakonih je država največkrat sanirala območja Gorenjske, 
Koroške, Savinjske in Podravske regije, kar je razvidno tudi iz 
Tabele 3. 

v luči Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in vpliva na 
regionalni razvoj, Delovni zvezek ZMAR, št.7/letnik IV/1995; 
mag. Ana Murn: Javnofinančne obveznosti, ki izhajajo iz 
dokumentov razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih 
zakonov, stanje 30.6.1998, Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj, Ljubljana, julij 1998. 

Tabela 3: Regionalni vidik razvoja po sanacijskih zakonih 

Področje DAument Naloga Ocena vpliva na regije 

KVETUSTVO Z* on (U.l. 13«3) 
Z* on (U.l.e5«3) 
ZA on (U. I 12m) 

PREDELOV. NDUST ZAon (Ur. 1.55/92) 
Z*on (Ur. I.55S2) 
Z*on (Ur. 1.57/92) 
ZA on (Ur. 1.70/94) 
Z*on (Ur. 1.7S3) 
ZA on (Ur. 1.55/92) 
ZAon(Ur. 1.48/93) 
Z*on (Ur I . 69/94) 
ZAon (Ur. I.09W) 
Z* on (Ur. 1.20/95) 
ZA on (Ur. 1.37/95) 

sanacija posledic 
suše v letih 1992 
in 1903 

Slov. železarne 
Slov. železarne 
Slov. želez arn e 
Slov. železarne 
podj.na Skladu 
terjatve podjetj 
kredit EFSAL 
restriJ<. dolgov 
Radeče papir 
TAM AMBUS 
Izvoznki 

regije.kijh je v letih 1992 h 1993 suš a 
na£olj prca dela 

Gorenjska, Koroška in Savinjskaregija 
Gorenjska,Koroška in Savinjskaregija 
Gorenjska. Koroška in Savinjska regija 
Goren^ka, Koroška in Savinjska regija 
regije s podjetj na Skladu RS z a razvoj 
r egije. k i imajo terjatve do Kube. Iraka inAngolc 
vs e regije 
Podravska in Krinka regija 
Z as avska regja 
Podravska in Osrednje slovenska regja 
r egije z akti/ nimi izvoz nki 

ENERGETIKA ZAon(Ur. 1.51/92) PetrolZem plin regijes p ino vodn iti omr ežjem 

PROlvET 
Železnica ZAon (Ur. 1.37/05) 
Pomorski promet ZA on (Ur. 1.18*95) 

BANČNIŠTVO 

DRŽAVNE 
štor rrvE 

ZA on (Ur. 1.57/92) 
ZA on (Ur, I.7A3) 
ZA on (Ur. 1.20*95) 

ZA on (Ur I. 11/91- D 
ZA on (Ur I. 28*91) 
ZA on (Ur. I 60/94) 

Slov. želez niče Os r edn je s lov ensk a reg ja 
Splošna plovba Obaho-kralka regija 

sanacija bark Osrednje slovenska. Podravska.Gorska 
de vizne vloge vs e r egije 
devizne vloge vs e r egije 

s a nacija vojne r egije, z na jir ečjo ško do povz roo ene z vojno 
po plave 1990 r egije, k i s o jih 1990 za dele poplav e 
ne urje r egije z n ara vno ujmo junija in julija 1994 
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Predlog zakona o 

ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSER ZA 

KAZNIVA DEJANJA (ZOPOKD) 

- EPA 202 - II - druga obravnava 
i 

Vlada Republike Slovenije je na 104. seji dne 8. aprila 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB 
ZA KAZNIVA DEJANJA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 
11. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10/3- 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž Marušič, minister za pravosodje, 
- Nives Marinšek, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Boštjan Penko, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Barbara Žužek Javornik, okrožna sodnica, dodeljena na 

Ministrstvo za pravosodje. 

BESEDILO ČLENOV 

I.TEMELJNE DOLOČBE 
t 

1. člen 

(1) Ob pogojih, ki jih v skladu s 33. členom Kazenskega zakonika 
Republike Slovenije določa ta zakon, je za kaznivo dejanje poleg 
storilca odgovorna tudi pravna oseba. 

(2) Zakon določa, za katero kaznivo dejanje je lahko odgovorna 
pravna oseba in kakšna kazen oziroma druga kazenska sankcija 
se ji lahko izreče. 

OMEJITVE PRI ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA 
KAZNIVA DEJANJA 

2. člen 

(1) Republika Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti kot 
Pravne osebe ne odgovarjajo za kaznivo dejanje. 

21 april 1999 

(2) Za pravne osebe, ki niso obsežene v prejšnjem odstavku, 
lahko zakon določi, da so za določeno kaznivo dejanje odgovorne 
vse ali pa samo nekatere vrste pravnih oseb. 

KRAJEVNA VELJAVNOST ZAKONA 

3. člen 

(1) Po tem zakonu so domače in tuje pravne osebe odgovorne 
za kazniva dejanja, storjena na ozemlju Republike Slovenije. 

(2) Domača in tuja pravna oseba sta po tem zakonu odgovorni 
tudi za kaznivo dejanje, storjeno v tujini, če ima pravna oseba na 
ozemlju Republike Slovenije svoj sedež ali pa na njem opravlja 
svojo dejavnost, kaznivo dejanje pa je bilo storjeno proti Republiki 
Sloveniji, njenemu državljanu ali domači pravni osebi. 

(3) Domača pravna oseba je po tem zakonu odgovorna tudi za 
kaznivo dejanje, storjeno v tujini proti tuji državi, tujemu državljanu 
ali tuji pravni osebi, pri čemer odgovornost pravne osebe ni odvisna 
od pogojev, določenih v 122. in drugem odstavku 123. člena 
Kazenskega zakonika in posebnih pogojev za pregon storilca iz 
124. člena Kazenskega zakonika, razen pogojev iz tretjega in 
petega odstavka tega člena. 
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II. SPLOŠNI DEL 

1. POGOJI, POD KATERIMI JE PRAVNA 
OSEBA ODGOVORNA ZA KAZNIVO 
DEJANJE 

TEMELJI ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE 

4. člen 

Za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali v 
korist pravne osebe, je ta odgovorna: 

1. če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega 
sklepa, naloga ali odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih 
organov; 

2. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca ali 
mu omogočili, da je storil kaznivo dejanje; 

3. če razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo 
ali uporablja predmete, nastale s kaznivim dejanjem; 

4. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno 
nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih delavcev. 

MEJE ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE ZA 
KAZNIVO DEJANJE 

5. člen 

(1) Ob pogojih iz prejšnjega člena je pravna oseba odgovorna za 
kaznivo dejanje tudi, če storilec za storjeno kaznivo dejanje ni 
kazensko odgovoren. 

(2) Odgovornost pravne osebe ne izključuje kazenske 
odgovornosti fizičnih oziroma odgovornih oseb za storjeno kaznivo 
dejanje. i 

(3) Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je pravna oseba 
lahko odgovorna le pod pogoji iz 4. točke 4. člena tega zakona. V 
tem primeru se sme pravno osebo kaznovati mileje. 

(4) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi lahko 
vodil ali nadziral storilca, odgovarja pravna oseba za storjeno 
kaznivo dejanje v mejah storilčeve krivde. 

ODGOVORNOST PRI SPREMEMBI STATUSA PRAVNE 
OSEBE 

6. člen 

(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko odgovorna za kaznivo 
dejanje ne glede na to ali je bilo storjeno pred uvedbo stečajnega 
postopka ali med njim, vendar se ji ne izreče kazen, temveč le 
odvzem premoženjske koristi ali varnostni ukrep odvzema 
predmetov. 

(2) Če je pravna oseba pred pravnomočno končanim kazenskim 
postopkom prenehala obstajati, se jo lahko spozna za odgovorno, 
kazen in druge sankcije pa se izrečejo pravni osebi, ki je njen 
pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali nadzorni organi pred 

prenehanjem obsojene pravne osebe vedeli za storjeno kaznivo 
dejanje. 

(3) Pravni osebi, ki je pravni naslednik obsojene pravne osebe, 
njeni vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli za storjeno 
kaznivo dejanje, se izreče le odvzem premoženjske koristi ali 
varnostni ukrep odvzema predmetov. 

(4) Če je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomočno 
končanem kazenskem postopku, se izrečena sankcija izvrši v 
skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega člena. 

SKRAJNA SILA 

7. člen 

(1) Pravna oseba ni odgovorna, če je storilec izvršil kaznivo 
dejanje zato, da bi od nje odvrnil nezakrivljeno nevarnost škode, 
ki ne izhaja iz dovoljenih dejanj drugih oseb ali 

državnih organov, pri tem pa je škoda, ki je grozila, večja od 
škode, povzročene s kaznivim dejanjem. 

(2) V primerih, ko se storilec zaradi prekoračene skrajne sile sme 
kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti, se tudi pravna 
oseba sme kaznovati mileje oziroma se ji sme kazen odpustiti. 

POSKUS 

8. člen 

(1) Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni 
dokončal, je za poskus pod pogoji iz 4. člena tega zakona 
odgovorna tudi pravna oseba, če je v zakonu določeno, da je 
poskus kazniv. 

(2) Pravna oseba se kaznuje za poskus enako kot za dokončano 
kaznivo dejanje, sme pa se tudi kaznovati mileje. 

(3) Če vodstveni ali nadzorni organ storilcu prostovoljno prepreči 
dokončanje začetega kaznivega dejanja, se sme pravni osebi 
kazen odpustiti. 

KOLEKTIVNO KAZNIVO DEJANJE 

9. člen 

Če je pri pravni osebi podan isti temelj odgovornosti glede več 
istovrstnih in časovno povezanih kaznivih^ dejanj večih storilcev, 
taka pravna oseba odgovarja, kakor da bi bilo storjeno eno kaznivo 
dejanje. 

SOSTORILSTVO PRAVNIH OSEB 

10. člen 

(1) Dvoje ali več pravnih oseb sodeluje pri kaznivem dejanju v 
sostorilstvu, če je pri vsaki podan kateri od temeljev odgovornosti 
iz 4. člena tega zakona. 

(2) Pri sostorilstvu po prejšnjem odstavku se vsaka pravna oseba 
kaznuje tako, kakor da bi bila edina poleg storilca odgovorna za 
kaznivo dejanje. 
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SPLOŠNI RAZLOGI ZA MILEJŠE KAZNOVANJE ALI 
ODPUSTITEV KAZNI 

11. člen 

(1) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dejanja 
prostovoljno naznani storilca, se sme pravna oseba kaznovati 
mileje. 

(2) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega dejanja 
prostovoljno in takoj odredi vrnitev protipravno pridobljene 
premoženjske koristi ali odpravi povzročene škodljive posledice 
ali sporoči podatke o temeljih odgovornosti za druge pravne osebe, 
se sme pravni osebi kazen odpustiti. 

2. KAZNI IN DRUGE SANKCIJE ZA 

PRAVNE OSEBE 

VRSTE KAZNI 

12. člen 

Za kazniva dejanja pravnih oseb se sme predpisati naslednje 
kazni: 

1) denarna kazen; 
2) odvzem premoženja; 
3) prenehanje pravne osebe. 

DENARNA KAZEN 

13. člen 

(1) Denarna kazen, ki se sme predpisati, ne sme biti manjša od 
500.000 (petsto tisoč) tolarjev in ne sme biti večja od 150,000.000 
(stopetdeset milijonov) tolarjev. 

(2) V primeru, ko je bila s kaznivim dejanjem pravne osebe 
povzročena drugemu premoženjska škoda ali je pravna oseba 
pridobila protipravno premoženjsko korist, je lahko največja mera 
izrečene denarne kazni 200 (dvesto) kratni znesek takšne škode 
ali koristi. 

ODVZEM PREMOŽENJA 

14. člen 

(1) Pravni osebi se lahko odvzame polovico ali več premoženja 
ali celotno premoženje. 

(2) Odvzem premoženja se sme izreči za kazniva dejanja, za 
katera je zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen. 

(3) V primeru stečajnega postopka kot posledice izrečene kazni 
odvzema premoženja se upniki lahko poplačajo iz odvzetega 
premoženja. 

PRENEHANJE PRAVNE OSEBE 

15. člen 

(^) Prenehanje pravne osebe se lahko izreče, če je bila dejavnost 
Pravne osebe v celoti ali v pretežni meri izrabljena za izvršitev 
kaznivih dejanj. 

(2) Poleg prenehanja pravne osebe lahko sodišče izreče še kazen 
odvzema premoženja. 

(3) Z izrečeno kaznijo prenehanja pravne osebe sodišče predlaga 
začetek likvidacijskega postopka. 

(4) Iz premoženja pravne osebe, ki ji je bila izrečena kazen 
prenehanja pravne osebe, se lahko poplačajo upniki. 

ODMERA KAZNI 

16. člen 

(1) Sodišče pri odmeri kazni pravni osebi upošteva poleg splošnih 
pravil za odmero kazni iz 41. člena kazenskega zakonika 
Republike Slovenije tudi gospodarsko moč pravne osebe. 

(2) Pri kaznivih dejanjih, za katere je poleg denarne kazni 
predpisana tudi kazen odvzema premoženja, mora sodišče pri 
odmeri višine denarne kazni upoštevati, da ne presega polovice 
premoženja pravne osebe. 

POGOJNA OBSODBA 

17. člen 

(1) Sodišče sme pravni osebi za kaznivo dejanje izreči namesto 
denarne kazni pogojno obsodbo. 

(2) S pogojno obsodbo lahko določi sodišče pravni osebi denarno 
kazen do 50,000.000 (petdeset milijonov) tolarjev in hkrati izreče, 
da ne bo izvršena, če pravna oseba v času, ki ga določi sodišče 
in ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna 
doba) ne bo storila novega kaznivega dejanja. 

VARNOSTNI UKREPI 

18. člen 

Za kazniva dejanja pravnih oseb se smeta poleg varnostnega 
ukrepa odvzema predmetov po 69. členu kazenskega zakonika 

• Republike Slovenije izrekati kot varnostna ukrepa: 

1) objava sodbe; 
2) prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi. 

OBJAVA SODBE 

19. člen 

(1) Varnostni ukrep objave sodbe izreče sodišče v primeru, ko bi 
bilo koristno, da javnost zve za sodbo, zlasti pa, če bi objava 
sodbe pripomogla k temu, da se odvrne nevarnost za življenje ali 
zdravje ljudi ali da se zavaruje varnost prometa ali kakšna korist 
gospodarstva. 

(2) Sodišče oceni glede na pomen kaznivega dejanja in potrebo, 
da javnost zve za sodbo, ali naj se sodba objavi v tisku, radiu ali 
televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega obveščanja hkrati 
in ali naj se objavi njena obrazložitev v celoti ali v izvlečku; sodišče 
pri tem upošteva, da bo z načinom objave omogočena 
obveščenost vseh tistih, v katerih interesu je treba sodbo objaviti. 
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PREPOVED DOLOČENE GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI PRAVNI OSEBI 

III. POSEBNI DEL 

20. člen 

(1) Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti 
je v tem, da je pravni osebi prepovedano proizvajati določene 
proizvode ali poslovati v določenih obratih, ali da ji je prepovedano 
ukvarjati se z določenimi posli prometa blaga in storitev ali z 
drugimi gospodarskimi posli. 

(2) Varnostni ukrep se lahko izreče pravni osebi, če bi bilo njeno 
nadaljnje ukvarjanje z določeno gospodarsko dejavnostjo nevarno 
za življenje ali zdravje ljudi ali škodljivo za gospodarsko ali finančno 
poslovanje drugih pravnih oseb ali za gospodarstvo ali če je bila 
pravna oseba v zadnjih dveh letih že kaznovana za enako ali 
podobno kaznivo dejanje. 

(3) Ta varnostni ukrep se sme izreči za čas od šestih mesecev 
do petih let, šteto od pravnomočnosti sodbe. 

PRAVNE POSLEDICE OBSODBE 

21. člen 

(1) Za pravno osebo lahko nastanejo pravne posledice obsodbe 
tudi, če ji je bila izrečena denarna kazen. 
(2) Za pravno osebo lahko nastanejo naslednje pravne posledice 
obsodbe: 

1. prepoved delovanja na podlagi dovoljenj, pooblastil ali koncesij, 
pridobljenih s strani državnih organov; 

2. prepoved pridobitve dovoljenj, pooblastil ali koncesij, ki jih dajejo 
državni organi. 

ZASTARANJE 

22. člen 

(1) Zastaranje kazenskega pregona zoper pravno osebo se šteje 
glede na kazen, ki se po zakonu sme izreči storilcu kaznivega 
dejanja. 

(2) Izvršitev kazni zastara za pravno osebo, ko od pravnomočnosti 
sodbe, s katero je bila kazen izrečena, preteče: 

1) tri leta pri izvršitvi denarne kazni; 
2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja in kazni 
prenehanja pravne osebe. 

(3) Izvršitev varnostnega ukrepa zastara: 

1) ko preteče šest mesecev od pravnomočnosti odločbe, s katero 
je bil izrečen ukrep objave sodbe; 

2) ko preteče čas, za katerega je bil izrečen ukrep prepovedi 
določene gospodarske dejavnosti pravni osebi. 

UPORABA SPLOŠNEGA DELA KAZENSKEGA 
ZAKONIKA 

23. člen 

Za pravne osebe se uporabljajo določbe splošnega dela 
kazenskega zakonika Republike Slovenije, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

KAZNIVA DEJANJA PRAVNIH OSEB 

24. člen 

Pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja iz posebnega 
dela kazenskega zakonika Republike Slovenije in za druga kazniva 
dejanja, če zakon tako določa. 

KAZNIVA DEJANJA IZ KAZENSKEGA ZAKONIKA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

25. člen 

Pravne osebe odgovarjajo za naslednja kazniva dejanja iz 
posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije: 

1) iz šestnajstega poglavja za kazniva dejanja po 151., 153., 154. 
ter 158. do 160. členu; 
2) iz sedemnajstega poglavja za kaznivo dejanje po 162. členu; 
3) iz devetnajstega poglavja za kazniva dejanja po 185., 186. in 
187. členu; 
4) iz dvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 188. in od 191. do 
196. člena; 
5) iz dvaindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 205. do 209. 
členu; 
6) iz triindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 215. do 229. 
členu; 
7) iz štiriindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 231. do 244. 
in po 247. do 255. členu; 
8) iz šestindvajsetega poglavja za kanivi dejanji po 268. in 269. 
členu; 
9) iz osemindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 292. in 293. 
členu; 
10) iz devetindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 297., 
298. in 310. členu; 
11) iz tridesetega poglavja za kazniva dejanja po 318., 319., 321. 
členu; 
12) iz enaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 327. in 
328. členu; 
13) iz dvaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 333. do 
347. členu; . 
14) iz petintridesetega poglavja za kaznivo dejanje po 387. členu. 

KAZNI ZA KAZNIVA DEJANJA 

26. člen 

(1) Za kazniva dejanja iz prejšnjega člena se pravne osebe 
kaznujejo: 

1) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen 
do treh let zapora, z denarno kaznijo do 75,000.000 
(petinsedemdeset milijonov) tolarjev ali do zneska 100 (sto) kratne 
povzročene škode ali pridobljene premoženjske koristi s kaznivim 
dejanjem; 
2) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen 
zapora nad tri leta z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 (dva 
milijona petsto tlstoč) tolarjev ali do največ zneska 200 (dvesto) 
kratne povzročene škode ali pridobljene protipravne 
premoženjske koristi s kaznivim dejanjem. 

(2) Za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana kazen 
petih let zapora ali hujša kazen, se namesto denarne kazni lahko 
izreče kazen odvzema premoženja. 
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(3) Za kazniva dejanja iz prvega odstavka lega člena se namesto 
denarne kazni lahko izreče kazen prenehanja pravne osebe, če 
so izpolnjeni pogoji iz 15. člena tega zakona. 

IV. POSTOPEK 

ENOTNOST POSTOPKA 

27. člen 

(1) Zaradi istega kaznivega dejanja se zoper pravno osebo 
praviloma uvede in izvede postopek skupaj s postopkom zoper 
storilca. 

(2) V enotnem postopku se zoper obdolženo pravno osebo in 
obdolženca vloži ena obtožba in izda ena sodba. 

(3) Postopek samo zoper pravno osebo se lahko uvede oziroma 
izvede le v primeru, ko ga zoper storilca ni mogoče uvesti ozirome 
izvesti iz razlogov, določenih z zakonom, ali pa je bil zoper njega 
že izveden. 

SMOTRNOST UVEDBE POSTOPKA 

28. člen 

Državni tožilec lahko odloči, da zoper pravno osebo ne bo zahteval 
uvedbe kazenskega postopka, če okoliščine primera kažejo, da 
to ne bi bilo smotrno, ker je bila udeležba pravne osebe pri storitvi 
kaznivega dejanja nepomembna, ali ker pravna oseba nima 
premoženja ali je to tako majhno, da ne bi zadoščalo niti za pokritje 
stroškov postopka, ali ker je bil zoper njo začet stečajni postopek 
ali ker je storilec kaznivega dejanja edini lastnik pravne osebe, 
zoper katero bi bilo potrebno uvesti postopek. 

KRAJEVNA PRISTOJNOST 

29. člen 

V primeru, ko je krajevna pristojnost sodišča po zakonu o 
kazenskem postopku odvisna od prebivališča obdolženca, 
postopek pa teče samo zoper obdolženo pravno osebo, je pristojno 
sodišče, na območju katerega ima obdolžena pravna oseba svoj 
sedež oziroma kjer ima obdolžena tuja pravna oseba podružnico. 

ZASTOPNIK OBDOLŽENE PRAVNE OSEBE 

30. člen 

(1) V kazenskem postopku zastopa obdolženo pravno osebo 
zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, za katera je po zakonu 
o kazenskem postopku upravičen obdolženec. 

(2) Obdolžena pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika. 

(3) Vsaka obdolžena pravna oseba mora imeti svojega 
zastopnika. 

(4) Sodišče mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika 
0 ^°'20ne pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje. 

DOLOČITEV ZASTOPNIKA 

31. člen 

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu, 
po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu, aktu o 
ustanovitvi ali drugem aktu pravne osebe upravičen zastopati. 

(2) Zastopnik obdolžene tuje pravne osebe je tisti, ki vodi njeno 
podružnico. 

(3) Če obdolženo pravno osebo ali podružnico obdolžene tuje 
pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, potem te izmed sebe 
določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodišča ne storijo ali v 
danem roku o tem pisno ne obvestijo sodišča, ga izmed njih 
določi sodišče. 

(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo obdolženo pravno 
osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega. Pooblastilo 
mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču. 

(5) Če pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom 
pravna oseba preneha obstajati, sodišče določi zastopnika 
obdolžene pravne osebe. 

IZLOČITEV ZASTOPNIKA 

32. člen 

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti, kdor je v isti 
stvari povabljen za pričo. 

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti tisti, zoper 
katerega teče postopek zaradi istega kaznivega dejanja, razen 
če je edini član obdolžene pravne osebe. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sodišče 
pozove obdolženo pravno osebo oziroma podružnico obdolžene 
tuje pravne osebe, da pristojni organ obdolžene domače ali tuje 
pravne osebe določi drugega zastopnika in v določenem roku o 
tem pisno obvesti sodišče. 

(4) Če obdolžena pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen 
določiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti sodišča, 
koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče. 

VROČANJE PISANJ ZASTOPNIKU 

33. člen 

Pisanja, namenjena zastopniku, se vročajo obdolženi pravni osebi 
oziroma podružnici obdolžene tuje pravne osebe. 

PRIVEDBA ZASTOPNIKA 

34. člen 

Če pravilno povabljeni zastopnik obdolžene pravne osebe ne 
pride in izostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti privedbo. 
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STROŠKI ZASTOPNIKA 

35. člen 

Stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo med stroške 
kazenskega postopka. Ti stroški se vnaprej izplačajo iz sredstev 
organa, ki vodi kazenski postopek, samo za zastopnika, 
postavljenega na podlagi petega odstavka 31. člena in četrtega 
odstavka 32. člena, če obdolžena pravna oseba nima sredstev, 
iz katerih bi jih bilo mogoče izterjati. 

ZAGOVORNIK 

36. člen 

(1) Obdolžena pravna oseba ima lahko poleg zastopnika tudi 
zagovornika. 

(2) Za obdolženo pravno osebo se ne uporabljajo določbe zakona 
o kazenskem postopku o obvezni obrambi. 

(3) Obdolžena pravna oseba ne more imeti istega zagovornika 
kot obdolženec. 

VSEBINA OBTOŽBE 

37. člen 

Obtožba zoper obdolženo pravno osebo mora poleg sestavin, 
predpisanih z zakonom o kazenskem postopku, vsebovati tudi 
firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna oseba v skladu s 
predpisi nastopa v pravnem prometu, ter njen sedež, opis 
kaznivega dejanja in temelj odgovornosti obdolžene pravne osebe. 

ZASLIŠANJE IN KONČNA BESEDA 

38. člen 

(1) Na glavni obravnavi se vedno najprej zasliši obdolženec, šele 
potem zastopnik obdolžene pravne osebe. 

(2) Po končanem dokaznem postopku ter besedi tožilca in 
oškodovanca dobi besedo najprej zagovornik obdolžene pravne 
osebe, nato zastopnik obdolžene pravne osebe, za njim 
zagovornik obdolženca, na koncu pa obdolženec. 

PISNA IZDELAVA SODBE 

39. člen 

Poleg tega, kar je predpisano s 364. členom Zakona o kazenskem 
postopku, mora pisno izdelana sodba vsebovati tudi naslednje: 

1) v uvodu sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna 
oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu in njen 
sedež ter ime in priimek njenega zastopnika, ki je bil navzoč na 
glavni obravnavi; 

2) v izreku sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna 
oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu in njen 
sedež ter odločbo, s katero se obdolžena pravna oseba spozna 
za odgovorno dejanja, ki ga je obdolžena, s katero se oprosti 
obtožbe za to dejanje ali s katero se obtožba zavrne. 

DELNA RAZVELJAVITEV SODBE SODIŠČA PRVE 
STOPNJE 

40. člen 

Sodišče druge stopnje sme razveljaviti sodbo tudi samo zoper 
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca, če se da ta 
del sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo. 

UKREP ZAVAROVANJA 

41. člen 

(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali 
odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog 
upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi 
začasno zavarovanje po določbah o izvršbi in zavarovanju 
terjatev. V takem primeru veljata smiselno drugi in tretji odstavek 
109. člena zakona o kazenskem postopku. 

(2) če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo v okviru obdolžene 
pravne osebe ponovljeno dejanje, za katerega obstaja utemeljen 
sum, da je zanj odgovorna pravna oseba ali se s storitvijo 
podobnega dejanja grozi, lahko sodišče po enakem postopku 
poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka obdolženi pravni osebi 
začasno prepove opravljati eno ali več določenih gospodarskih 
dejavnosti. 

(3) Če je zoper pravno osebo uveden kazenski postopek, lahko 
sodišče na predlog državnega tožilca ali po uradni dolžnosti s 
sklepom prepove statusne spremembe, ki bi povzročile izbris 
obdolžene pravne osebe iz sodnega registra. Prepoved se vpiše 
v sodni register. 

UPORABA ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU 

42. člen 

Če ni v tem zakonu drugače določeno, se v kazenskem postopku 
zoper pravno osebo smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
kazenskem postopku, tudi če postopek teče samo zoper pravno 
osebo. 

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

43. člen 

(1) Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, je pravna oseba odgovorna 
tudi za kazniva dejanja iz prvega odstavka 392. člena Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije. 

(2) Za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka se pravne osebe 
kaznujejo s kaznimi, predpisanimi v 26. členu tega zakona. 

44. člen 

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 10.3.1999 
opravil prvo obravnavo predloga Zakona o odgovornosti pravnih 
oseb za kazniva dejanja. Sprejel je sklep, da je predlog zakona 
primerna podlaga za pripravo za drugo obravnavo, pri čemer naj 
predlagatelj upošteva naslednji stališči: 

■ ponovno naj se, glede na dokumente Sveta Evrope in Evropske 
unije, prouči obseg kaznivih dejanj, za katera bi bile odgovorne 
pravne osebe in 

• proučijo in ustrezno upoštevajo naj se tudi konkretne pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga za drugo 
obravnavo, po proučitvi sprejetih stališč ugotovil, da zakonsko 
besedilo ne zahteva bistvenih posegov, sprememb ali dopolnitev. 
Spremembe je, kot odgovor na prvo stališče, doživel le 25. člen, 
ki določa krog in obseg kaznivih dejanj, za katera bodo odgovorne 
tudi pravne osebe. Pri določitvi kaznivih dejanj ni mogoče pritrditi 
zaključkom sekretariata, da iz mednarodnih aktov in priporočil 
smiselno izhaja interes, da se kazenskopravna represija glede 
odgovornosti pravnih oseb omeji na posamezna in točno določena 
kazniva dejanja. Logika razmišljanja mednarodnih organizacij in 
tudi držav, ki odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja že 
poznajo, je ravno nasprotna: nobenega razloga ni, da, ob podanih 
temeljih odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje (4. člen 
pričujočega zakonskega predloga), pravna oseba ne bi bila 
odgovorna za vsako kaznivo dejanje, ki je lahko po svoji naravi 
storjeno v imenu, na račun ali v korist pravne osebe. Mednarodni 
pravni akti pripisujejo določenim ravnanjem (npr. trgovanju z belim 
blagom in izkoriščanju otrok ali trgovini z mamili ipd.) še prav 
poseben pomen in ravno zaradi tega posebnega pomena je tudi 
odgovornost pravnih oseb za ta ravnanja posebej izpostavljena. 
Nikakor pa to ne pomeni, da za druga kazniva dejanja npr. s 
področja gospodarstva, financ, goljufij, pravne osebe ne bi smele 
odgovarjati. Nasprotno, temeljna splošna priporočila s tega 
področja državam svetujejo, naj odgovornost pravnih oseb 
vzpostavijo za najširši logičen in možen krog kaznivih dejanj. 

Predlagatelj je, upoštevaje navedeno, ohranil dosedanjo vsebino 
25. člena; tam naštetim dejanjem pa dodal še nekatera. Tudi iz 
razloga prenosa pravnega reda Evropske unije v notranjo 
zakonodajo je potrebno vzpostaviti odgovornost pravnih oseb za 
vsa korupcijska kazniva dejanja, za kazniva dejanja s področja 
organiziranega kriminala in kazniva dejanja, storjena v povezavi 
s zvodništvom, prostitucijo in trgovino z belim blagom (še posebej 
se to nanaša na spolno izkoriščanje otrok). To je torej dodatni 
korpus kaznivih dejanj (skupaj sedem), ki se dodaja že obstoječim, 

za katera po oceni predlagatelja že dosedaj ne more biti dvoma, 
da lahko (in morajo) zanje odgovarjati tudi pravne osebe (pa naj 
bodo to kazniva dejanja s področja gospodarstva, delovnih 
razmerij, trgovine z orožjem, mamili ali katerakoli druga, v 25. 
členu vsebovana prepovedana ravnanja). 

Predlagatelj je, upoštevaje drugo stališče Državnega zbora, 
proučil tudi ostale, konkretne pripombe sekretariata. Na pripombo 
k 25. členu je po mnenju predlagatelja v tej obrazložitvi že 
odgovorjeno, zato je na tem mestu primeren le zaključek, da je 
redukcija kaznivih dejanj, za katera bi bile pravne osebe lahko 
odgovorne, iz zgoraj navedenih razlogov neracionalna in v 
nasprotju s stališči mednarodne skupnosti. Glede pripomb k 4. in 
5. členu, ki se nanašajo na temelje odgovornosti pravne osebe in 
na nekatera vprašanja, povezana s splošnim delom Kazenskega 
zakonika, predlagatelj prav tako meni, da so neutemeljene. Glede 
4. člena izhaja sekretariat iz napačne predpostavke, da gre pri 
opustitvi dolžnega nadzorstva v 4. točki za vprašanje, povezano 
s krivdo kot elementom kazenske odgovornosti. Resnica je 
drugačna: opustitev dolžnega nadzorstva nad zakonitostjo 
ravnanja delavcev je povezana z načinom storitve kaznivega 
dejanja in ne s krivdo ■ opravka imamo z opustitvijo v povezavi z 
dolžnostjo ravnanja (ta bo običajno izhajala iz statuta in drugih 
pravnih aktov pravne osebe), ravnanje v 4. točki pa je blizu definiciji 
pravega opustitvenega kaznivega dejanja. Vprašanje krivde na 
tem mestu ni relevantno. 

Dodatna razmejitev ni potrebna niti v 5. členu. Če imamo pred 
očmi našo subjektivno-objektivno koncepcijo kaznivega dejanja, 
je docela jasno, da je odgovornost pravne osebe za kaznivo 
dejanje sicer odvisna od storitve (in storilca) kaznivega dejanja, 
vendar ne na način, ki bi zahteval izpolnitev vseh subjektivnih 
elementov na strani storilca ■ fizične osebe. Za koncepcijo našega 
zakonskega predloga ni pomembno, iz katerega razloga storilec 
■ fizična oseba morebiti ne bo kazensko odgovoren; pomembno 
je, daje njegovo ravnanje izpolnilo vse objektivne znake kaznivega 
dejanja in da je pri tem podan kateri izmed temeljev odgovornosti 
pravne osebe iz 4. člena predloga zakona. Vprašćmje subjektivnega 
dela in krivde storilca - fizične osebe bo torej bistveno za njegovo 
kazensko odgovornost, ne pa tudi nujno za odgovornost pravne 
osebe za storjeno kaznivo dejanje. 

Predlagatelj ocenjuje, da je poglobljeno in argumentirano odgovoril 
na konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
osebe in s tem v celoti upošteval tudi stališča, sprejeta ob prvi 
obravnavi zakonskega predloga na seji Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

(ZTVP-pz) 

- EPA 563 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1/4-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 
11. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/2- 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Nina PLAVŠAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za finance. 
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VLADA REFUBLIKE SLOVENIJE 1/4-1999 

PREDLOG ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV (ZTVP) 
(druga obravnava) 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Agencija za trg vrednostnih papirjev 
1. člen 

(1) Agencija za trg vrednostnih papiijev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) opravlja nadzor 
in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene s: 

1. tem zakonom; 
2. zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 6/94, 25/97, pop. 32/97 in 10/98 - v nadaljnjem besedilu: ZISDU); 
3. zakonom o prevzemih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/97 - v nadaljnjem 

besedilu: ZPre); 
4. zakonom o nematerializiranih vrednostnih papiijih (Uradni list Republike Slovenije, št. 

?/99— v nadaljnjem besedilu: ZNVP). 
(2) Svoje naloge in pristojnosti izvršuje Agencija z namenom zagotoviti spoštovanje 

določb zakonov iz prvega odstavka tega člena in njihovih vsakokratniH sprememb ter 
predpisov izdanih na podlagi teh zakonov, ter s tem ustvariti pogoje za učinkovito delovanje 
trgov vrednostnih papiijev in zaupanje vlagateljev v te trge. 

Prilagajanje tolarskih zneskov 
2. člen 

Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije spremeni tolarske zneske, določene v 80. 
členu, drugem odstavku 117. člena in drugem odstavku 279. člena tega zakona, če se 
spremeni razmeije tolarja proti EVRO po tečaju Banke Slovenije za več kot 10 %. 

2. TEMELJNE DOLOČBE 

Vrednostni papirji 
3. člen 

(1) Vrednostni papirji po tem zakonu so delnice, obveznice in drugi serijski vrednostni 
papirji. 

(2) Serijski vrednostni papiiji so vrednostni papirji istega izdajatelja, ki so izdani istočasno 
in iz katerih izhajajo enake pravice in obveznosti. 

(3) Dolžniški vrednostni papirji po tem zakonu so obveznice in drugi serijski vrednostni 
papiiji, ki dajejo imetniku pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih 
donosov. 

(4) Tržni vrednostni papiiji po tem zakonu so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu. Drugi vrednostni papirji so netržni vrednostni papiiji. 

(5) Vrednostni papiiji po tem zakonu so tudi serijski vrednostni papirji, ki jih izda 
posamezen izdajatelj delnic oziroma obveznic, in ki dajejo imetniku pravico do nakupa delnic 
oziroma obveznic tega izdajatelja na določen dan oziroma v določenem obdobju in po naprej 
določeni oziroma določljivi ceni. 

Prva in nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev 
4. člen 

Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih papirjev na podlagi izdajateljeve 
ponudbe ob izdaji vrednostnih papiijev. Vse ostale prodaje vrednostnih papiijev so nadaljnje 
prodaje. 
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Javna in nejavna prodaja vrednostnih papirjev 
5. člen 

(1) Prva javna prodaja vrednostnih papirjev je prodaja na podlagi izdajateljeve javne 
ponudbe vrednostnih papirjev. 

(2) Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih papiijev- na 
podlagi imetnikove javne ponudbe vrednostnih papirjev in prodaja vrednostnih papiijev, 
sklenjena na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

(3) Pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev, ki niso sklenjene na način iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena so nejavne prodaje. 

Izvedeni finančni instrumenti 
6. člen (-) 

(1) Izvedeni finančni instrumenti po tem zakonu so pravice, katerih cena je posredno ali 
neposredno odvisna od cen vrednostnih papirjev, tujih valut oziroma blaga oziroma višine 
obrestnih mer, in ki niso vrednostni papir po 3. členu tega zakona. 

(2) Standardizirani finančni instrumenti so izvedeni finančni instrumenti, ki 
1. jih uvrsti na organizirani trg izvedenih finančnih instrumentov organizator tega trga in 
2. dajejo imetniku enake pravice. 

Javna ponudba vrednostnih papirjev 
7. člen 

(1) Javna ponudba vrednostnih papirjev je na nedoločen krog oseb naslovljeno javno 
objavljeno vabilo k vpisu vrednostnih papiijev ob prvi prodaji oziroma k nakupu vrednostnih 
papirjev ob nadaljnji prodaji. 

(2) Javno ponudbo vrednostnih papirjev je dopustno opraviti samo po postopku in pod 
pogoji določenimi v tem zakonu. 

Javna družba 
8. člen 

(1) Javna družba po tem zakonu je družba oziroma druga pravna oseba - izdajatelj 
vrednostnih papirjev, ki je uspešno opravila prvo javno prodajo teh vrednostnih papiijev v 
skladu z določbami tega zakona oziroma pridobila dovoljenje Agencije za organizirano 
trgovanje. Vse ostale pravne osebe so nejavne družbe. 

(2) Javna družba je dolžna poročati o svojem finančnem in pravnem položaju ter poslovnih 
dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papiija z vsebino in na 
način določen v tem zakonu. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se v primeru, kadar je izdajatelj 
vrednostnih papiijev Republika Slovenija ali Banka Slovenije, ne uporabljajo določbe 4. 
poglavja tega zakona. 

Organizirani trg 
9. člen 

(1) Organizirani trg vrednostnih papiijev je trg vrednostnih papiijev, ki je posredno ali 
neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno inje urejen in nadzorovan s 
strani pristojnih organov. 

(2) Organizirana trga vrednostnih papiijev sta borzni trg in prosti trg. 
(3) Z vrednostnimi papiiji se lahko trguje na organiziranih trgih samo, če je izdajatelj 

uspešno opravil prvo javno prodajo teh vrednostnih papiijev v skladu z določbami tega 
zakona oziroma pridobil dovoljenje Agencije za organizirano trgovanje. 
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(4) Borzni trg je organizirani trg vrednostnih papirjev, na katerem se trguje s tistimi 
vrednostnimi papirji iz tretjega odstavka tega člena, ki so bili sprejeti v kotacijo na borzi. 

(5) Prosti trg je organizirani trg vrednostnih papirjev, na katerem se trguje s tistimi 
vrednostnimi papirji iz tretjega odstavka tega člena, ki niso bili sprejeti v kotacijo na borzi. 

(6) Sprejem v borzno kotacijo je odločitev borze o uvrstitvi vrednostnega papirja, ki 
izpolnjuje v tem zakonu in aktih borze določene pogoje, na borzni trg. 

Borzno posredniška družba in banka 
10. člen 

(1) Borzno posredniška družba po tem zakonu je gospodarska družba s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji. 

(2) Banka po tem zakonu je banka, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v skladu z zakonom o bančništvu (Uradni 
list RS, št. 7/99 - v nadaljnjem besedilu: ZBan). 

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na borzno posredniške družbe, se uporabljajo tudi 
za banke iz drugega odstavka tega člena, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se za banke ne uporabljajo določbe 6. 
poglavja, razen če ZBan oziroma predpisi, izdani na njegovi podlagi ne določajo drugače. 

Udeležba in kvalificirani delež 
11. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, če je posredno ali 
neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je 
udeležena pri upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 20%. 

(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega 
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerega pridobi imetnik 10% delež 
glasovalnih pravic ali delež v kapitalu določene pravne osebe. 

Povezane osebe in posredne naložbe 
12. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, ki so med seboj bodisi 
upravljalsko, kapitalsko bodisi kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav 
skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih 
ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmeijati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri 
odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni 
rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovne rezultate oziroma poslovanje 
druge osebe. 

(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki so povezane: 
1. kot ožji družinski člani; 
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega 

člena, skupaj, posredno ali neposredno udeležena v drugi osebi; 
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane 

po drugih točkah tega člena; 
4. tako, da tvorijo pogodbeni koncem ali koncem z razmerjem enakopravnosti po Zakonu 

o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99- v 
nadaljnjem besedilu: ZGD); 

5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to 
funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe. 
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(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se štejejo 
1. zakonec oziroma oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po 

zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska 
zveza; 

2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti; 
3. druge osebe, ki z osebo živijo v skupnem gospodinjstvu. 
(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je odvisna oziroma obvladujoča 

družba v smislu 462. člena ZGD. 
(5) Obvladovanje po tem zakonu je razmerje med odvisno in obvladujočo družbo oziroma 

temu razmeiju podobno razmerje med katerokoli fizično in pravno osebo. 
(6) Kadar je v tem zakonu določeno, da borzno posredniška družba ne sme imeti naložb v 

določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na neposredne kot tudi posredne naložbe. 
(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane z določeno pravno osebo iz 

šestega odstavka tega člena. 

Posredna pridobitev 
13. člen 

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo 
udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga oseba kot 
neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki 
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju. 

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma 
drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, 
katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 

Oseba države članice in tuja oseba 
14. člen 

(1) Oseba države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske Unije (v 
nadaljnjem besedilu: država članica) je fizična oseba, ki ima bivališče na območju države 
članice oziroma pravna oseba s sedežem na območju države članice. 

(2) Tuja oseba po tem zakonu je oseba, ki ima sedežem oziroma bivališče izven območja 
Republike Slovenije in izven območja države članice. 

3. JAVNA PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
3.1. SPLOŠNO 

Prva in nadaljnje prodaje vrednostnih papirjev 
15. člen 

(1) Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih papirjev na podlagi 
izdajateljeve ponudbe ob izdaji vrednostnih papirjev. Vse ostale prodaje vrednostnih papirjev 
so nadaljnje prodaje. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za prvo prodajo šteje tudi prodaja, ki jo kot 
prodajalec opravi borzno posredniška družba, ki je od izdajatelja na podlagi pogodbe o 
opravljanju storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa odkupila vrednostne papirje z 
namenom nadaljnje prodaje, če je takšno prodajo opravila v roku iz 33. člena tega zakona. 

(3) Ne šteje se za prvo prodajo: 
1. izdaja vrednostnih papirjev zaradi zamenjave obstoječih vrednostnih papirjev ob 

pripojitvi, spojitvi ali razdružitvi družb, 
2. izdaja delnic zaradi zamenjave obstoječih delnic zaradi spremembe nominalne vrednosti, 
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3. izdaja delnic pri preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo oziroma druge pravne 
osebe v delniško družbo, če delnice prejmejo samo dotedanji družbeniki oziroma 
ustanovitelji, 

4. izdaja delnic ob povečanju kapitala iz sredstev družbe, 5. izdaja delnic ob pogojnem 
povečanju kapitala. 

Pojem javne ponudbe 
16. člen 

Javna ponudba vrednostnih papirjev je na nedoločen krog oseb naslovljeno javno 
objavljeno vabilo k vpisu vrednostnih papiijev ob prvi prodaji oziroma k nakupu vrednostnih 
papirjev ob nadaljnji prodaji. 

3.2. PRVA PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
3.2.1. Splošno 

Obvezna javna ponudba 
17. člen 

Prva prodaja vrednostnih papirjev se lahko opravi le na podlagi javne ponudbe in po 
postopku določenim s tem zakonom, če ni v tem poglavju drugače določeno. 

Prva prodaja brez javne ponudbe 
18. člen 

(1) Za prvo prodajo vrednostnih papiijev ni potrebna javna ponudba v primeru: 
1. simultane ustanovitve delniške družbe, 
2. ponudbe vrednostnih papiijev, ki je namenjena največ petdesetim vnaprej znanim 

osebam, ki se zavežejo, da bodo odkupile celotno izdajo, 
3. kadar so posamezni ponujeni vrednostni papiiji glasijo na nominalni znesek najmanj 

5.000.000 tolaijev, 
4. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki delniške družbe, ki ni javna 

družba, če vse delnice prevzamejo obstoječi delničaiji, 
5. pri izdaji delnic zaradi povečanja kapitala z novimi vložki, kadar se celotna izdaja delnic 

vplača s stvarnimi vložki, 
6. v drugih primerih, če izdajatelj pridobi soglasje Agencije, da se prva prodaja opravi brez 

javne ponudbe vrednostnih papiijev. 
(2) Agencija izda soglasje iz 6. točke prvega odstavka tega člena, če izdajatelj dokaže, da 

je izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitoijem. 

3.2.2. Dovoljenje za prvo javno prodajo in obvestilo o ponudbi 

Dovoljenje za prvo javno prodajo 
19. člen 

(1) Pred objavo javne ponudbe mora izdajatelj pridobiti dovoljenje Agencije za prvo javno 
prodajo. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena dovoljenje Agencije za prvo javno 
prodajo ni potrebno: 

1. kadar je izdajatelj vrednostnih papirjev Republika Slovenija ali Banka Slovenije, 
2. pri izdaji vrednostnih papiijev investicijskih skladov ustanovljenih po posebnem zakonu. 
(3) O nameravani ponudbi vrednostnih papiijev iz prve točke drugega odstavka tega člena 

mora izdajatelj vrednostnih papirjev predhodno obvestiti Agencijo. 
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Zahteva za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo 
20. člen 

(1) Dovoljenje za prvo javno prodajo izda Agencija na pisno zahtevo izdajatelja. 
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. firmo, sedež in matično številko izdajatelja, razen v primeru ustanovitve delniške 

družbe, 
2. vrednost celotne izdaje, 
3. zneske, na katere se glasijo vrednostni papirji, in pravice, ki iz vrednostnih papirjev 

izvirajo. 
(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
1. dva izvoda osnutka prospekta za javno ponudbo z vsebino, določeno v 22. členu tega 

zakona, 
2. poročilo o revidiranih letnih računovodskih izkazih izdajatelja za zadnja tri leta 

poslovanja oziroma za krajše obdobje, če je bil izdajatelj ustanovljen kasneje, 
3. poročilo o revidiranih konsolidiranih letnih računovodskih izkazih izdajatelja za zadnja 

tri leta poslovanja, če je izdajatelj po določbah Zakona o gospodarskih družbah ali na podlagi 
drugega odstavka 63. člena tega zakona le-te dolžan sestavljati, 

4. veljaven sklep o izdaji vrednostnih papirjev, 
5. statut v obliki notarsko overjenega prepisa, če je izdajatelj delniška družba, 
6. izpisek iz sodnega registra razen, če gre za izdajo delnic zaradi sukcesivne ustanovitve 

delniške družbe, 
7. osnutek izvlečka prospekta z vsebino, določeno v 22. členu tega zakona, 
8. osnutek javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje z vsebino določeno v 31. členu 

tega zakona, 
9. drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, daje zahtevek za izdajo dovoljenja utemeljen. 
(4) Kadar je izdajatelj lokalna skupnost, je namesto poročila o revidiranih letnih 

računovodskih izkazih iz 2. točke tretjega odstavka tega člena dolžna predložiti k izdaji 
vrednostnih papiijev soglasje ministra, pristojnega za finance. 

Odločanje o dovoljenju za prvo javno prodajo 
21. člen 

(1) Agencija izda dovoljenje za prvo javno prodajo, če ugotovi, da prospekt, izvleček 
prospekta in poziv za vpisovanje in vplačevanje vsebujejo vse podatke iz 22. oziroma 31. 
Člena tega zakona, in da ti podatki niso v nasprotju z listinami, ki so priložene zahtevi. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja, če iz listin, ki so priložene zahtevi, izhaja, daje sklep o izdaji vrednostnih papirjev 
v nasprotju z zakonom ali da ni bil sprejet po predpisanem postopku. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za prvo javno prodajo nove izdaje vrednostnih papirjev javne družbe tudi, če je tej 
družbi izdala odločbo o kršitvah obveznosti poročanja iz četrtega odstavka 69. člena tega 
zakona, ki jih javna družba še ni odpravila. 

(4) Kadar je bila zahteva za izdajo dovoljenja zavrnjena na podlagi tretjega odstavka tega 
člena, lahko javna družba ponovno vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo 
vrednostnih papiijev, če je Agencija izdala odločbo iz tretjega odstavka 69. člena tega zakona. 
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3.2.3. Prospekt za javno ponudbo 

Prospekt za javno ponudbo 
22. člen 

(1) Prospekt za javno ponudbo je pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo kupcu 
vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: investitor) vpogled v pravni položaj izdajatelja, 
njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz vrednostnega papirja (v 
nadaljnjem besedilu: prospekt). 

(2) Izvleček prospekta je pisni dokument, ki vsebuje povzetek pomembnejših podatkov iz 
prospekta. 

(3) Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku. 
(4) Podrobnejšo vsebino prospekta in izvlečka prospekta določi Agencija. 

Odgovornost za resničnost podatkov 
23. člen 

(1)Če so v prospektu oziroma izvlečku prospekta navedeni neresnični podatki, so osebe, ki 
so izdale prospekt oziroma sodelovale pri izdaji prospekta (odgovorna oseba izdajatelja, 
revizor in druge osebe, ki so lahko vplivale na vsebino prospekta), solidarno odgovorne 
imetnikom takšnih vrednostnih papirjev za škodo, če so vedele ali bi morale vedeti za 
neresničnost podatkov. 

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena odgovarjajo za škodo tudi, če v prospektu oziroma 
izvlečku prospekta niso navedeni bistveni podatki o izdajatelju oziroma vrednostnem papirju, 
ki bi lahko vplivali na odločitev investitorja o nakupu vrednostnega papirja. 

(3) Odgovornosti za škodo so osebe oproščene, če dokažejo, daje investitor v času nakupa 
vrednostnih papirjev vedel za netočnost oziroma nepopolnost podatkov v prospektu oziroma 
izvlečku prospekta. 

Odgovornost Agencije za resničnost podatkov 
24. člen 

Agencija ne odgovarja za resničnost in popolnost podatkov, navedenih v prospektu 
oziroma izvlečku prospekta. 

3.2.4. Postopek javne ponudbe 

Uporaba določb o postopku javne ponudbe 
25. člen 

(1) Določbe tega poglavja o postopku javne ponudbe se uporabljajo za javno ponudbo vseh 
serijskih vrednostnih papirjev, razen vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 19. člena tega 
zakona. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za javno ponudbo delnic v primeru 
sukcesivne ustanovitve delniške družbe ne uporabljajo določbe 33. člena, 34. člena ter 
drugega in tretjega odstavka 35. člena, za javno ponudbo delnic zaradi povečanja kapitala 
delniške družbe z novimi vložki pa se ne uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 33. 
člena, 34. člena ter drugega in tretjega odstavka 35. člena tega zakona. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za javno ponudbo vrednostnih 
papirjev v primeru prve prodaje iz drugega odstavka 15. člena tega zakona ne uporabljajo 
določbe drugega in tretjega odstavka 33. člena in 34. člena tega zakona. 
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Predložitev dokončnega prospekta 
26. člen 

(1) Izdajatelj mora predložiti Agenciji dokončno oblikovani prospekt najpozneje sedem dni 
pred začetkom javne ponudbe. 

(2) Končna vsebina prospekta se ne sme razlikovati od prospekta, ki ga je odobrila 
Agencija ob izdaji dovoljenja. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena se lahko cena vrednostnega 
papiija, ki se javno ponuja, rok začetka in konca vpisovanja, ter dodatna mesta za vpisovanje 
in vplačilo določijo do javne objave poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev 
in sicer po predhodnem obvestilu Agencije. 

Sprememba pogojev javne ponudbe 
27. člen 

Med javno ponudbo izdajatelj ne sme izvršiti pravnih dejanj, zaradi katerih se spremenijo 
pravice imetnikov vrednostnih papirjev kot so navedene v prospektu niti spremeniti pogojev 
javne ponudbe določenih v prospektu. 

Vpisovanje vrednostnih papirjev 
28. člen 

(1) Vpisovanje javno ponujenih vrednostnih papiijev poteka pri bankah oziroma borzno 
posredniških družbah, ki jih pooblasti izdajatelj, in sicer na vpisnih mestih, ki jih v prospektu 
določi-izdajatelj. 

(2) Agencija določi podrobnejše pogoje vpisovanja vrednostnih papirjev, ki jih mora 
izdajatelj zagotoviti na vpisnih mestih. 

Vplačevanje vrednostnih papirjev 
29. člen 

Vplačevanje vrednostnih papiijev na podlagi javne ponudbe poteka pri bankah ali 
organizaciji za plačilni promet, kijih pooblasti izdajatelj. 

Začetek javne ponudbe 
30. člen 

(1) Izdajatelj je dolžan začeti s postopkom za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papiijev na podlagi javne ponudbe v 30 dneh po pridobitvi dovoljenja za javno ponudbo. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme izdajatelj vrednostnih papiijev, pri katerih 
celotne obveznosti izdajatelja zapadejo v roku, kije krajši od 12 mesecev, začeti s postopkom 
vpisovanja in vplačevanja v roku, ki je daljši od 30 dni, vendar ne daljši od 9 mesecev od 
pridobitve dovoljenja za javno ponudbo. 

Poziv za vpisovanje in vplačevanje 
31. člen 

(1) Pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi 
javne ponudbe mora izdajatelj javno objaviti poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papiijev. 

(2) Poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papiijev mora vsebovati pomembnejše 
podatke o izdajatelju, značilnostih izdaje ter mesta, kjer je na voljo celoten prosp'ekt in možen 
vpogled v drugo dokumentacijo. 

(3) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino poziva za vpisovanje in vplačevanje 
vrednostnih papirjev in način njegove javne objave. 
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Dostopnost prospekta 
32. člen 

(1) Prospekt in izvleček prospekta morata biti dostopna v obliki brošure na sedežu 
izdajatelja in na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev. 

(2) Izdajatelj mora zagotoviti, da se prospekt in izvleček prospekta na zahtevo 
zainteresirane osebe na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje, le-tej izroči. Izvleček 
prospekta je izdajatelj dolžan ob vpisu izročiti tudi vsakemu vpisniku ponujenih vrednostnih 
papirjev. 

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena je izdajatelj izvleček prospekta in prospekt 
dolžan izročiti brezplačno. 

(4) Izdajatelj mora na vseh mestih za vplačevanje in vpisovanje vrednostnih papirjev 
omogočiti vpogled v svoj statut oziroma ustanovitveni akt in v računovodske izkaze, če so bili 
izdelani po pripravi prospekta. 

Rok za vpisovanje 
33. člen 

(1) Vpisovanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe sme trajati največ tri 
mesece od dne, določenega za začetek vpisovanja in vplačevanja. 

(2) Če je v roku iz prvega odstavka tega člena vpisanih najmanj 80 % in vplačanih najmanj 
50 % vseh s prospektom ponujenih vrednostnih papiijev, Agencija na zahtevo izdajatelja 
podaljša rok za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papiijev na podlagi javne ponudbe 
največ za dva meseca. • 

(3) Vrednostnih papiijev, ki niso bili vpisani v roku, ki je predviden za vpisovanje 
vrednostnih papirjev z javno ponudbo, po preteku tega roka ni mogoče več vpisovati. 

Prag uspešnosti javne prodaje 
34. člen 

Javna prodaja je uspešna, če je v roku iz 33. člena tega zakona vpisanih in vplačanih 
najmanj 80 % vseh s prospektom ponujenih vrednostnih papiijev, razen če ni izdajatelj v 
prospektu določil višjega praga uspešnosti. 

Odločba o uspešnosti javne prodaje 
35. člen 

(1) Izdajatelj mora najpozneje v sedmih dneh po izteku roka iz 33. člena tega zakona 
obvestiti Agencijo o številu vpisanih in vplačanih vrednostnih papiijev. Obvestilu mora 
priložiti poročila pravnih oseb, pri katerih je potekalo vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papirjev, o vpisu in vplačilu vrednostnih papirjev. 

(2) Agencija izda na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega člena odločbo, s katero 
ugotovi, da je javna prodaja uspešna oziroma neuspešna. 

(3) Izdajatelj sme izdati dolžniške vrednostne papiije na podlagi javne ponudbe šele po 
prejemu odločbe, s katero Agencija ugotovi, da je javna prodaja uspešna. 

(4) Če javna prodaja ni uspešna, se šteje, da vrednostni papirji niso vpisani inje izdajatelj 
dolžan zagotoviti vrnitev vplačanih zneskov pri pravnih osebah, pri katerih je potekalo 
vplačilo. 

Objava izida javne prodaje 
36. člen 

(1) Izdajatelj mora v dnevniku, ki izhaja na območju celotne Republike Slovenije, 
najpozneje v treh dneh po prejemu odločbe Agencije iz drugega odstavka 35. člena tega 
zakona oziroma v primeru iz drugega odstavka 25. člena tega zakona v roku treh dni po izteku 
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roka iz 33. člena tega zakona, objaviti podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjih z 
navedbo ali je bila javna prodaja uspešna oziroma neuspešna. 

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način objave iz prvega odstavka tega člena. 

3.2.5. Nadzor nad izvajanjem postopka javne ponudbe 

Nadzor nad izvajanjem postopka javne ponudbe 
37. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem postopka javne ponudbe opravlja Agencija. 
(2) Če izdajatelj Agenciji ne omogoči izvajanja nadzora, Agencija razveljavi postopek 

vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev. 
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se šteje, da javna prodaja ni uspešna. 

Nepravilnosti postopka javne ponudbe 
38. člen 

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi nepravilnosti pri izvajanju postopka javne 
ponudbe in gre za nepravilnosti, ki jih izdajatelj lahko odpravi, izda odredbo, s katero 
izdajatelju naloži, da ugotovljene nepravilnosti odpravi. V odredbi določi rok, v katerem je 
izdajatelj dolžan odpraviti nepravilnosti. Odredba se vroči tudi pravnim osebam, pri katerih 
poteka vpisovanje vrednostnih papirjev. 

(2) Izdajatelj mora v roku iz prvega odstavka tega člena odpraviti ugotovljene nepravilnosti 
in Agenciji dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo nepravilnosti. Poročilu 
mora priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene nepravilnosti 
odpravljene. 

(3) Če iz poročila iz drugega odstavka tega člena in priloženih dokazov izhaja, da so bile 
nepravilnosti odpravljene, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da so bile nepravilnosti 
odpravljene. V nasprotnem primeru Agencija z odredbo izdajatelju naloži, da do izteka roka iz 
prvega odstavka tega člena ustrezno dopolni poročilo in dokaze o odpravi nepravilnosti. 

(4) V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega člena do izdaje odločbe iz 
tretjega odstavka tega člena mora izdajatelj ustaviti postopek vpisovanja in vplačevanja 
vrednostnih papirjev. V tem času rok iz prvega odstavka 33. člena tega zakona ne teče. 

Razveljavitev postopka javne ponudbe 
39. člen 

(1) Če izdajatelj ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka 38. člena tega zakona ali 
če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi nepravilnosti, kijih izdajatelj ne more odpraviti, 
Agencija z odločbo razveljavi postopek javne ponudbe. 

(2) Če se odločba iz prvega odstavka tega člena nanaša na postopek vpisovanja in 
vplačevanja delnic, Agencija pošlje odločbo tudi pristojnemu sodišču, ki vodi sodni register, v 
katerem je vpisan izdajatelj teh delnic. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da javna prodaja ni uspešna. 

Stroški nadzora 
40. člen 

(1) Kadar so bile pri opravljanju nadzora ugotovljene nepravilnosti postopka javne 
ponudbe, mora izdajatelj Agenciji plačati pavšalno nadomestilo, ki ga glede na vrsto in obseg 
kršitev določa tarifa Agencije. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči Agencija z odločbo. 
(3) Pravnomočna odločba o povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena je izvršilni 

naslov. 
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3.2.6. Izpolnitev pogojev za začetek organiziranega trgovanja 

Izpolnitev pogojev za začetek organiziranega trgovanja 
41. člen 

(1) Če je bila javna ponudba uspešna, vroči Agencija izvod odločbe iz drugega odstavka 
35. člena tega zakona tudi borzi in klirinško depotni družbi. 

(2) Izdajatelj mora klirinško depotni družbi izdati nalog za izdajo vrednostnih papirjev, ki 
so bili predmet javne ponudbe, v nematerializirani obliki, v roku 15 dni šteto od dneva, ko se • 
izpolnijo pogoji za njihovo izdajo. 

(3) Izdajatelj mora v roku iz drugega odstavka tega člena predložiti izvod prospekta borzi 
in vsaki od borzno posredniških družb. 

(4) Klirinško depotna družba mora obvestiti borzo o izdaji vrednostnih papirjev, ki so bili 
predmet javne ponudbe, v nematerializirani obliki, v roku treh delovnih dni po izdaji. 

(5) Borza je dolžna uvrstiti vrednostne papirje, ki so bili predmet javne ponudbe, na prosti 
borzni trg v roku 8 dni po prejemu obvestila iz četrtega odstavka tega člena, če vrednostni 
papirji izpolnjujejo pogoje za organizirano trgovanje, razen če izdajatelj v tem roku vloži 
zahtevo za uvrstitev vrednostnih papiijev v borzno kotacijo. 

(6) Za nadzor Agencije nad izpolnitvijo obveznosti izdajatelja iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja določba 69. člena tega zakona. 

3.3. JAVNA PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV TUJEGA IZDAJATELJA 
3.3.1. Splošne določbe 

Javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
42. člen 

(1) Za javno prodajo vrednostnih papiijev izdajatelja s sedežem v državi članici oziroma 
tujini (v nadaljnjem besedilu: tuji izdajatelj) vejjajo določbe tega zakona o prvi oziroma 
nadaljnji javni prodaji vrednostnih papirjev, če ni v tem poglavju drugače določeno. 

(2) Vrednostne papiije tujega izdajatelja je dopustno javno ponujati na območju Republike 
Slovenije samo pod pogoji in na način določen v tem poglavju. 

(3) Pred začetkom javne prodaje vrednostnih papiijev tujega izdajatelja je potrebno 
pridobiti tudi dovoljenje drugega pristojnega organa, če tako določa zakon, ki ureja devizno 
poslovanje. 

3.3.2. Prva javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 

Prva javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
43. člen 

(1) Vrednostne papirje tujega izdajatelja, lahko javno ponudi samo borzno posredniška 
družba, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev izvedbe prvih prodaj, in je s tujim 
izdajateljem v zvezi s temi vrednostnimi papirji sklenila pogodbo o opravljanju teh storitev. 

(2) Nihče drug razen borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena ne sme 
javno ponujati vrednostnih papirjev tujega izdajatelja. 

Dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
44. člen 

(1) Pred začetkom javne ponudbe vrednostnih papirjev tujega izdajatelja mora boizno 
posredniška družba iz 43. člena tega zakona pridobiti dovoljenje Agencije za prvo javno 
prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja. 
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(2) Za odločanje o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja določba 
21. člena tega zakona. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev tujega 
izdajatelja 

45. člen 
Zahtevi za izdajo dovoljenja za javno prodajo vrednostnih papiijev tujega izdajatelja je 

potrebno priložiti: 
1. dva izvoda osnutka prospekta, 
2. osnutek poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papiijev z vsebino, določeno v 

31. členu tega zakona, 
3. pogodbo z izdajateljem vrednostnih papiijev, 
4. drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, daje zahtevek za izdajo dovoljenja utemeljen. 

Uporaba določb o prospektu 
46. člen 

(1) Za prospekt za javno ponudbo vrednostnih papiijev tujega izdajatelja se uporabljajo 
določbe tega zakona o prospektu. 

(2) Za škodo iz 23. člena tega zakona odgovaija imetnikom vrednostnih papiijev tujega 
izdajatelja tudi borzno posredniška družba iz 43. člena tega zakona solidarno z osebami iz 23. 
člena tega zakona. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko izdajatelj, ki v državi članici 
hkrati opravlja postopek javne ponudbe istih vrednostnih papiijev, predloži oveijen prevod 
popolnega prospekta, ki ga je odobril pristojni organ države članice, dopolnjen s podatki, ki 
so pomembni za prodajo vrednostnih papiijev na območju Republike Slovenije. 

(4) Agencija za trg vrednostnih papiijev predpiše: 
1. podrobnejšo vsebino podatkov, s katerimi mora izdajatelj dopolniti prospekt, 
2. listine, ki jih mora tuji izdajatelj priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, in s katerimi 

dokazuje, da so izpolnjeni pogoji za priznanje prospekta. 

Uporaba določb o postopku javne ponudbe 
47. člen 

(1) Za postopek javne ponudbe vrednostnih papiijev tujega izdajatelja se uporabljajo 
določbe tega zakona o postopku javne ponudbe in o nadzoru nad javno ponudbo. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora obveznosti iz prvega odstavka 35. člena, 36. 
člena in drugega in četrtega odstavka 38. člena tega zakona namesto izdajatelja izpolniti 
borzno posredniška družba iz 43. člena tega zakona. 

3.3.3. Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
% 

Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
48. člen 

Nadaljnja javna prodaja vrednostnih papiijev tujega izdajatelja je na območju Republike 
Slovenije dopustna samo na organiziranem trgu. 

Dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja 
49. člen 

(1) Za dovoljenje za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji tujega izdajatelja se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za organizirano trgovanje razen 
določb 61. člena tega zakona. 
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji tujega 
izdajatelja mora tuji izdajatelj priložiti tudi listino o vsebini tujega prava, ki velja za 
vrednostne papirje, na katere se nanaša zahteva, glede veljavnosti izdaje in načina in 
veljavnosti prenosov in trgovanja s temi vrednostnimi papirji. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko izdajatelj, katerega popoln 
prospekt je pregledal in odobril pristojni organ države članice v roku največ treh mesecev 
pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje po tem zakonu, 
oziroma je v tem roku popoln prospekt za borzno kotacijo pregledal in odobril pristojni organ 
države članice, predloži overjen prevod tega prospekta, dopolnjen s podatki, ki so pomembni 
za prodajo vrednostnih papirjev na območju Republike Slovenije. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega Člena se smiselno uporablja določba četrtega 
odstavka 46. člena tega zakona. 

3.4. NEJAVNA PONUDBA IN OMEJITVE TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI 
PAPIRJI 

Obvestilo o nejavni ponudbi 
50. člen 

O nameravani izdaji vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka 15. člena oziroma nejavni 
ponudbi iz prvega odstavka 18. člena tega zakona mora izdajatelj vrednostnih papirjev 
predhodno obvestiti Agencijo in ji predložiti sklep o izdaji vrednostnih papirjev. 

Omejitev trgovanja z nejavno ponujenimi vrednostnimi papirji 
51. člen 

(1) Z vrednostnimi papirji izdanimi na podlagi tretjega odstavka 15. člena oziroma prvega 
odstavka 18. člena tega zakona se ne sme trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
niti jih kako drugače javno ponujati. 

(2) Za fizično osebo, ki je sklenila pogodbo na podlagi ponudbe iz prejšnjega odstavka 
tega člena, se šteje, da jo je sklenila na podlagi prevare. 

(3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za: 
1. vrednostne papirje iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 15. člena, če je izdajatelj za 

vrednostne papirje, ki se zamenjujejo, pridobil dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma 
organizirano trgovanje, 

2. delnice iz 4. in 5. točke tretjega odstavka 15. člena in iz 5. točke prvega odstavka 18. 
člena, če te delnice z drugimi delnicami prejšnjih izdaj, za katere je izdajatelj pridobil 
dovoljenje za javno prodajo oziroma organizirano trgovanje, tvorijo isti razred. 

Dovoljenje za organizirano trgovanje 
52. člen 

Z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka 51. člena se lahko prične trgovati na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če izdajatelj ob izdaji ali kasneje pridobi dovoljenje 
Agencije za organizirano trgovanje. 

Dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev kasnejše izdaje 
53. člen 

Če izdajatelj pridobi dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev kasnejše 
izdaje, ki tvorijo z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka 51. člena tega zakona isti razred, 
se lahko prične trgovati na organiziranem trgu vrednostnih papirjev s celotnim razredom teh 
vrednostnih papirjev. 
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Umik delnic z organiziranega trga 
54. člen 

(1) Če je družba uspešno opravila javno prodajo delnic oziroma pridobila dovoljenje ža 
organizirano trgovanje, lahko skupščina družbe sprejme sklep o umiku teh delnic z 
organiziranega trga. 

(2) Glede sklepa skupščine o umiku delnic z organiziranega trga in pravic ugovarjajočega 
delničarja se smiselno uporabljajo določbe drugega do petega odstavka 542. člena in določbe 
545. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 30/93). 

(3) Z dnem veljavnosti sklepa iz prvega odstavka tega člena pričnejo za trgovanje z 
delnicami veljati omejitve iz prvega odstavka 51. člena tega zakona. 

3.5. DOVOLJENJE ZA ORGANIZIRANO TRGOVANJE IN NADALJNJA JAVNA 
PRODAJA 

Zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje 
55. člen 

(1) Dovoljenje za organizirano trgovanje izda Agencija na pisno zahtevo izdajatelja. 
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke navedene v drugem 

odstavku 20. člena tega zakona in navedbo oseb, ki so imetniki najmanj 10% izdaje 
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša zahteva. 

(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno priložiti: 
1. listine, navedene v 1. - 7. in 9. točki tretjega odstavka 20. člena, 
2. potrdilo klirinško depotne družbe, da so bili vrednostni papiiji, na katere se nanaša 

zahteva, izdani v nematerializirani obliki, 
3. dokaz o obvestilu imetnikov iz 56. člena tega zakona. 

Obvestilo imetnikom 
56. člen 

(1) Izdajatelj iz prvega odstavka 55. člena tega zakona mora o vložitvi zahteve za izdajo 
dovoljenja za organizirano trgovanje z imenskimi vrednostnimi papiiji obvestiti osebe, ki so 
imetniki najmanj 10% izdaje vrednostnih papiijev, na katere se nanaša zahteva. 

(2) V obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj imetnike poučiti o pravici 
opraviti javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje teh vrednostnih papiijev. 

(3) Agencija lahko predpiše podrobnejšo vsebino obvestila iz prejšnjih odstavkov tega 
člena. 

(4) Izdajatelj mora obvestilo vročiti imetnikom neposredno ali s priporočeno poštno 
pošiljko. 

Odločanje o dovoljenju za organizirano trgovanje 
57. člen 

(1) Za odločanje o dovoljenju za organizirano trgovanje se smiselno uporabljajo določbe 
21. člena tega zakona. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje tudi, če 
vrednostni papirji, na katere se nanaša zahteva, niso bili izdani v nematerializirani obliki. 

(3) O dovoljenju za organizirano trgovanje odloči Agencija po izteku roka iz tretjega 
odstavka 58. člena tega zakona. 
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Dovoljenje za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje 
58. člen 

(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 21. člena tega zakona, lahko oseba, kije imetnik 
najmanj 10% izdaje vrednostnih papiijev, na katere se nanaša zahteva izdajatelja iz 55. člena 
tega zakona, opravi javno ponudbo teh vrednostnih papiijev zaradi nadaljnje prodaje, po 
postopku določenem v tem poglavju, če je z borzno posredniško družbo, ki ima dovoljenje za 
opravljanje storitev odkupovanja in priprave novih izdaj, v zvezi s temi vrednostnimi papiiji 
sklenila pogodbo o opravljanju teh storitev in če za to pridobi dovoljenje Agencije. 

(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje mora v imenu 
in za račun imetnika vložiti borzno posredniška družba iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Zahtevo za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje mora borzno 
posredniška družba iz prvega odstavka tega člena vložiti najkasneje v roku 30 dni šteto od 
dneva, koje imetnik prejel obvestilo iz 56. člena tega zakona. 

(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje je potrebno 
priložiti osnutek javnega poziva za nakup in vplačilo vrednostnih papirjev. 

(5) Za poziv za nakup in vplačevanje vrednostnih papiijev iz petega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe 31. člena tega zakona. 

(6) Nepravočasno zahtevo in zahtevo, ki jo je vložila neupravičena oseba Agencija zavrže. 

Odločanje o dovoljenju za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje 
59. člen 

Agencija izda dovoljenje za javno ponudbo zaradi nadaljnje prodaje, če je izdajatelj 
pridobil dovoljenje za organizirano trgovanje s temi vrednostnimi papiiji in če ugotovi, da 
poziv za nakup in vplačevanje vrednostnih vsebuje vse podatke iz petega odstavka 58. člena 
tega zakona. 

Postopek javne ponudbe zaradi nadaljnje prodaje 
60. člen 

Za postopek javne ponudbe zaradi nadaljnje prodaje se smiselno uporabljajo določbe 
razdelka o postopku javne ponudbe, razen določb 34. do 36. člena tega zakona, če ni v tem 
razdelku drugače določeno. 

Začetek organiziranega trgovanja 
61. člen 

(1) Izvod odločbe o izdaji dovoljenja za organizirano trgovanje vroči Agencija tudi borzi in 
klirinško depotni družbi. 

(2) Hkrati z vročitvijo odločbe Agencija obvesti borzo in klirinško depotno družbo o 
zahtevi za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje, če je bila takšna 
zahteva vložena. 

(3) Kadar zahteva za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje ni 
bila vložena, je dolžna borza uvrstiti vrednostni papir, na katerega se nanaša dovoljenje za 
nadaljnjo javno prodajo na prosti borzni trg v roku 8 dni po prejemu odločbe iz prvega 
odstavka tega člena, razen če izdajatelj v tem roku vloži zahtevo za uvrstitev vrednostnih 
papiijev v borzno kotacijo. 

(4) Kadar je bila vložena zahteva za izdajo dovoljenja za javno ponudbo zaradi nadaljnje 
javne prodaje, je dolžna borza uvrstiti vrednostni papir, na katerega se nanaša dovoljenje za 
nadaljnjo javno prodajo na prosti borzni trg v roku 8 dni, ki se šteje: 

1. od vročitve odločbe Agencije, s katero je bila zahteva imetnika zavržena oziroma 
zavrnjena; 

106 21. april 1999 



2. od izteka roka za nakup in vplačilo vrednostnih papirjev, če je bilo izdano dovoljenje za 
javno ponudbo zaradi nadaljnje javne prodaje. 

(5) Izdajatelj mora v roku 8 dni po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za organizirano 
trgovanje predložiti izvod prospekta borzi in vsaki od borzno posredniških družb. 

4. DOLŽNOST POROČANJA JAVNIH DRUŽB 
4.1. VSEBINA DOLŽNOSTI POROČANJA 

Vsebina in način poročanja 
62. člen 

(1) Javna družba mora poročati o svojem finančnem in pravnem položaju ter poslovanju s 
predložitvijo in objavo revidiranega letnega poročila in rednim obveščanjem o vseh poslovnih 
dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je. 

(2) Javna družba, katere delnice so bile sprejete v kotacijo na borzi, mora poročati o 
svojem finančnem in pravnem položaju ter poslovanju tudi s predložitvijo in objavo 
polletnega poročila. 

(3) Kadar je v tem zakonu določeno, da mora javna družba objaviti določena pravna 
dejstva oziroma druga dejstva in okoliščine, jih mora objaviti v dnevniku, ki izhaja na 
celotnem območju Republike Slovenije. 

Predložitev revidiranega letnega poročila 
63. člen 

(1) Javna družba mora Agenciji predložiti revidirano letno poročilo v 30 dneh po prejemu 
revizijskega poročila, najkasneje pa v šestih mesecih po preteku poslovnega leta. Letno 
poročilo mora poleg podatkov, ki jih mora obsegati letno poročilo vsake gospodarske družbe, 
v posebni prilogi vsebovati tudi navedbo pomembnejših sprememb vseh podatkov, ki so 
vsebovani v prospektu. 

(2) Letno poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati konsolidirane 
računovodske izkaze tudi, če izdajatelj takšnih izkazov po določbah Zakona o gospodarskih 
družbah ni dolžan sestavljati, kadar mora izdajatelj takšne izkaze sestavljati na podlagi 
računovodskih standardov. 

(3) Kadar se z vrednostnimi papirji javne družbe trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev, mora le-ta v roku iz prvega odstavka tega člena predložiti revidirano letno poročilo 
tudi borzi in vsaki od borzno posredniških družb. 

(4) Kadar skupščina izdajatelja zavrne revidirano letno poročilo iz prvega odstavka tega 
člena, mora izdajatelj to Agenciji sporočiti najkasneje naslednji delovni dan in ji predložiti 
overjen prepis zapisnika skupščine. 

Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
64. člen 

(1) Javna družba mora v roku 8 dni šteto od izteka roka iz prvega odstavka 63. člena tega 
zakona objaviti povzetek revidiranega letnega poročila, ki mora vsebovati: 

1. podatke o poslovnem izidu z obrazložitvijo, 
2. navedbo pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu, 
3. navedbo, daje celotno letno poročilo na vpogled na sedežu javne družbe. 
(2) Besedilo povzetka iz prvega odstavka tega člena mora javna družba pred objavo 

predložiti Agenciji skupaj z revidiranim lemim poročilo iz 63. člena tega zakona. 
(3) Kadar se z vrednostnimi papirji javne družbe trguje na organiziranem trgu vrednostnih 

papirjev, mora le-ta besedilo povzetka iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi borzi in 
vsaki od borzno posredniških družb, 
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(4) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega odstavka tega člena in način 
njegove objave. 

(5) V primeru iz četrtega odstavka 63. člena tega zakona mora izdajatelj objaviti sklep 
skupščine na enak način kot je bil objavljen povzetek iz prvega odstavka tega člena. 

Polletno poročilo 
65. člen 

(1) Javna družba, katere delnice so bile sprejete v kotacijo na borzi, mora najpozneje v 
dveh mesecih po končanem polletnem obračunskem obdobju Agenciji predložiti polletno 
poročilo o svojem poslovanju. 

(2) Polletno poročilo mora poleg podatkov o poslovnem izidu v posebni prilogi vsebovati 
tudi navedbo pomembnejših podatkov, ki so vsebovani v prospektu. 

(3) Za polletno poročilo se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 63. člena in 64. 
člen tega zakona. 

Poročanje o poslovnih dogodkih 
66. člen 

(1) Javna družba mora nemudoma objaviti pravne oziroma poslovne dogodke, ki se tičejo 
javne družbe ali vrednostnega papirja in ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno 
vrednostnega papiija. 

(2) O poslovnih dogodkih iz prvega odstavka tega člena je javna družba dolžna obvestiti 
Agencijo, kadar se z vrednostnimi papiiji te družbe trguje na katerem od organiziranih trgov 
pa tudi borzo. 

(3) Agencija na obrazloženo zahtevo javne družbe to oprosti dolžnosti poročanja iz prvega 
odstavka tega člena, če opustitev objave poslovnih dogodkov, na katero se dolžnost poročanja 
nanaša, ne bo zavajajoča za vlagatelje glede podatkov, ki so pomembni za odločitev o nakupu 
oziroma prodaji vrednostnih papiijev, in če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

1. če bi poročanje o posameznih poslovnih dogodkih resno ogrozilo upravičene poslovne 
interes javne družbe; ali 

2. če bi bilo poročanje o posameznih poslovnih dogodkih v nasprotju z javnim interesom. 
(4) Izdajatelj odgovaija za tožnost in popolnost podatkov, ki jih je navedel v obrazložitvi 

zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 

oprostitev dolžnosti poročanja javne družbe v zvezi z objavo prospekta oziroma letnega 
oziroma polletnega poročila. 

(6) Agencija določi 
1. podrobnejšo vsebino, način in roke za objave oziroma obvestila iz prvega oziroma 

drugega odstavka tega člena, 
2. podrobnejšo vsebino zahteve iz tretjega odstavka tega člena. 
(7) Določbe prvega odstavka tega člena se do objave izida javne prodaje iz 26. člena tega 

zakona, uporabljajo tudi za izdajatelja, ki je pridobil dovoljenje Agencije za prvo javno 
prodajo vrednostnih papirjev, 

Odgovornost za pravilnost poročil 
67. člen 

Glede odgovornosti za resničnost podatkov vsebovanih v letnih in polletnih poročilih ter 
poročilih o poslovnih dogodkih se smiselno uporabljajo določbe o odgovornosti za resničnost 
podatkov v prospektu. 
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4.2. NADZOR NAD POROČANJEM JAVNIH DRUŽB 

Nadzor nad poročanjem javnih družb 
68. člen 

Nadzor nad poročanjem javnih družb opravlja Agencija. 

Kršitev obveznosti poročanja 
69. člen 

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da javna družba v zvezi s poročanjem krši 
določbe tega poglavja oziroma 240. člena tega zakona, izda odredbo, s katero javni družbi 
naloži, da ugotovljene kršitve odpravi. V odredbi določi rok, v katerem je javna družba dolžna 
odpraviti kršitve. 

(2) Javna družba je dolžna v roku iz prvega odstavka tega člena odpraviti ugotovljene 
kršitve in Agenciji dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je 
dolžna priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve 
odpravljene. 

(3) Če iz poročila iz drugega odstavka tega člena in priloženih dokazov izhaja, da so bile 
kršitve odpravljene, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene. 

(4) Če javna družba ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka tega člena oziroma, če 
izdajatelj Agenciji ne omogoči izvajanja nadzora, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da 
izdajatelj krši obveznost poročanja. Izvod odločbe se vroči tudi borzi. 

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko Agencija po pravnomočnosti odločbe 
iz četrtega odstavka tega člena tudi javno objavi ugotovljene kršitve dolžnosti poročanja javne 
družbe. 

4.3. PRENEHANJE DOLŽNOSTI POROČANJA 

Prenehanje dolžnosti poročanja 
70.člen 

(1) Obveznost poročanja javne družbe - izdajatelja delnic, ki velja samo v zvezi z izdajo 
delnic preneha: 

1. z dnem, ko postane veljaven sklep iz 54. člena tega zakona o umiku delnic z 
organiziranega trga; ali 

2. z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register, če se javna družba preoblikuje v drugo 
pravno organizacijsko obliko. 

(2) Obveznost poročanja javne družbe - izdajatelja obveznic oziroma drugih dolžniških 
vrednostnih papirjev, ki velja samo v zvezi z izdajo teh vrednostnih papirjev, preneha, ko 
zapadejo vse obveznosti izdajatelja iz teh vrednostnih papirjev. 

4.4. REGISTER DOVOLJENJ 

Register dovoljenj 
71. člen 

(1) Agencija vodi register izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano 
trgovanje (v nadaljnjem besedilu: register dovoljenj). 

(2) V register dovoljenj se vpisujejo podatki o izdajatelju in vrednostnem papirju. 
(3) Sestavni del registra za posameznega izdajatelja so tudi prospekt za javno ponudbo 

oziroma nadaljnjo javno prodajo, revidirana letna poročila in njihovi povzetki, polletna 
poročila in njihovi povzetki ter poročila o poslovnih dogodkih. 

(4) Register dovoljenj je javen. 
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(5) Natančnejšo vsebino registra dovoljenj in način javnega dostopa do podatkov določi 
Agencija. 

5. OPRAVLJANJE STORITEV V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 
5.1. STORITVE V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 

Uporaba določb 
72. člen 

Določbe tega poglavja o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji se 
tudi za storitve, katerih predmet so izvedeni finančni instrumenti (v 
storitve v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti). 

Vrste storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
73. člen 

(1) Storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji po tem zakonu so naslednje storitve: 
1. nakup ali prodaja vrednostnih papiijev po nalogu in za račun stranke (borzno 

posredovanje); 
2. gospodaijenje z vrednostnimi papiiji po nalogu in za račun posamezne stranke 

(gospodaijenje z vrednostnimi papirji); 
3. posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji; 
4. pomožne storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji. 
(2) Posebne storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji so naslednje storitve: 
1. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja vrednostnih papiijev, 

potrebnih za uspešno prvo prodajo vrednostnih papiijev, brez obveznosti odkupiti vrednostne 
papiije, ki v postopku prve prodaje ne bi bili prodani investitorjem (izvedba prvih prodaj brez 
obveznosti odkupa); 

2. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja vrednostnih papirjev 
potrebnih za uspešno prvo prodajo vrednostnih papiijev, z obveznostjo odkupiti vrednostne 
papiije, ki v postopku prve prodaje ne bi bili prodani investitorjem (izvedba prvih prodaj z 
obveznostjo odkupa); 

3. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja ali imetnika 
vrednostnih papiijev potrebnih za uvrstitev vrednostnih papirjev na organiziran trg (storitve v 
zvezi z uvedbo vrednostnih papirjev v javno trgovanje). 

Pomožne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji 
74. člen 

(1) Pomožne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji so naslednje storitve: 
1. svetovanje v zvezi z nakupom oziroma prodajo vrednostnih papiijev (investicijsko 

svetovanje); 
2. vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papiijev imetnikov pri klirinško depotni 

družbi in izvrševanje nalogov imetnikov za prenos vrednostnih papirjev med računi imetnikov 
(vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev), 

3. hramba vrednostnih papiijev, izdanih kot pisne listine, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu (hramba vrednostnih papirjev). 

4. opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun tretje osebe potrebnih za izvedbo 
združitve oziroma prevzema delniške družbe (storitve v zvezi s prevzemi); 

(2) Dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji ni mogoče izdati samo 
za pomožne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji. 

primerno uporabljajo ' 
nadaljnjem besedilu: 
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Opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
75. člen 

Storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji lahko opravlja: 
1. borzno posredniška družba, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Agencije; 
2. podružnica tuje borzno posredniške družbe, ki za opravljanje teh storitev pridobi 

dovoljenje Agencije; 
3. borzno posredniška družba države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi 

podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom pooblaščena 
neposredno opravljati storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji na območju Republike Slovenije. 

4. banka, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke Slovenije. 

Prepoved opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
76. člen 

(1) Nihče drug razen oseb iz 75. člena tega zakona ne sme opravljati storitev v zvezi z 
vrednostnimi papiiji. 

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za naslednje storitve: 
1. storitve svetovanja, kadar so povezane s svetovanjem glede finančne reorganizacije, 

razvojne strategije ali svetovanjem v zvezi s prevzemom gospodarske družbe, 
2. storitve svetovanja, kadar takšno svetovanje nudijo odvetniki oziroma davčni svetovalci 

v okviru opravljanja svojega poklica; 
3. sprejemanje nalogov komitentov borzno posredniške družbe za nakup ali prodajo 

vrednostnih papiijev, kadar naloge v imenu in za račun borzno posredniške družbe sprejema 
druga pravna oseba na podlagi pogodbe z borzno posredniško družbo; 

4. sprejemanje nalogov imetnikov nematerializiranih vrednostnih papiijev za prenos 
vrednostnih papiijev med računi imetnikov, kadar naloge v imenu in za račun borzno 
posredniške družbe sprejema druga pravna oseba na podlagi pogodbe z borzno posredniško 
družbo; 

5. storitve v zvezi s prevzemi. 
* 

5.2. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA 
5.2.1. Splošne določbe 

Pravno organizacijska oblika 
77. člen 

(1) Borzno posredniška družba je lahko organizirana kot delniška družba ali kot družba z 
omejeno odgovornostjo. 

Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah 
78. člen 

(1) Za borzno posredniške družbe se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, 
če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delnice in delničaije v borzno posredniški 
družbi, ki je organizirana kot delniška družba, se smiselno uporabljajo za poslovne deleže in 
družbenike borzno posredniške družbe, ki je organizirana kot družba z omejeno 
odgovornostjo. 
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5.2.2. Dejavnosti borzno posredniške družbe 

Dejavnosti borzno posredniške družbe 
79. člen 

(1) Borzno posredniška družba ne sme opravljati nobenih drugih dejavnosti, razen storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno posredniška družba 
opravlja dejavnost trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma izvedenimi finančnimi 
instrumenti za svoj račun tudi kadar to trgovanje ni povezano z opravljanjem posebnih 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(3) Za dejavnost trgovanja iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji. 

5.2.3. Osnovni kapital in delnice borzno posredniške družbe 

Osnovni kapital 
80. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala borzno posredniške družbe je 150.000.000 tolarjev. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je najnižji znesek osnovnega kapitala borzno 

posredniške družbe 25.000.000 tolarjev, če borzno posredniška družba ne opravlja storitev 
izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa in dejavnosti trgovanja z vrednostnimi papirji. 

Delnice borzno posredniške družbe 
81. člen 

(1) Delnice borzno posredniške družbe so lahko le imenske delnice. 
(2) Delnice borzno posredniške družbe se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti v 

celoti vplačane pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni 
register. 

(3) Delnice borzno posredniške družbe morajo biti izdane v nematerializirani obliki. 

5.2.4. Kvalificirani deleži 

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 
82. člen 

(1) Za pridobitev delnic borzno posredniške družbe, na podlagi katere oseba posredno ali 
neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani 
imetnik) v borzno posredniški družbi je potrebno dovoljenje Agencije. 

(2) Oseba, ki je, pridobila dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, mora za vsako 
nadaljnjo pridobitev delnic borzno posredniške družbe, na podlagi katere doseže ali preseže 
mejo 20%, 33% ali 50% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu borzno posredniške 
družbe ali na podlagi katerih oseba postane obvladujoča družba borzno posredniške družbe, 
pridobiti dovoljenje Agencije. 

(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je 
pridobila dovoljenje, mora o tem obvestiti Agencijo. 

(4) Agencija predpiše način obveščanja iz tretjega odstavka tega člena. 
(5) Agencija mora pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 

oziroma deleža iz drugega odstavka tega člena obvestiti pristojni nadzorni organ posamezne 
države članice, če je bodoči kvalificirani imetnik ena od naslednjih oseb: 

poročevalec, št. 25 112 21. april 1999 



1. borzno posredniška družba, ki je v tej državi članici upravičena opravljati storitve v 
zvezi z vrednostnimi papiiji; 

2. obvladujoča oziroma odvisna družba borzno posredniške družbe iz 1. točke tega 
odstavka, 

3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo borzno posredniško 
družbo iz 1. točke tega odstavka. 

(6) Če je bodoči kvalificirani imetnik borzno posredniška družba države članice oziroma 
tuja borzno posredniška družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka tega člena priložiti tudi soglasje 
oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa. 

Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža 
83. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz 
drugega odstavka 82. člena tega zakona, je treba priložiti listine iz 4. oziroma 5. točke 93. 
člena tega zakona. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
oziroma deleža iz drugega odstavka 82. člena tega zakona, če iz podatkov, s katerimi 
razpolaga izhaja: 

1. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani imetnik oziroma z 
njim povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči kvalificirani imetnik 
oziroma z njim povezane osebe, lahko ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v 
skladu s pravili o obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega poslovanja; 

2. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči kvalificirani imetnik 
oziroma z njim povezane osebe, oziroma načina povezanosti med temi osebami, lahko 
onemogočeno oziroma bistveno oteženo opravljanje nadzora nad borzno posredniško družbo. 

(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
oziroma deleža iz drugega odstavka 82. člena tega zakona tujemu kvalificiranemu imetniku, 
če je ob upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te 
osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno 
oteženo izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona. 

(4) Pred odločitvijo na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka tega člena mora dati 
Agencija osebi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni, da se izjasni o 
razlogih za zavrnitev dovoljenja. 

(5) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji, se postopek odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi 
s postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji. 
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Sankcije za kršitev in odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
84. člen 

(1) Če oseba pridobi oziroma ima delnice v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 
82. člena tega zakona, iz delnic borzno posredniške družbe, s katerimi bi bila udeležena pri 
upravljanju borzno posredniške družbe v deležu, glede katerega bi bila dolžna pridobiti 
dovoljenje Agencije, nima glasovalne pravice. 

(2) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za čas, dokler iz teh delnic 
imetnik, ki jih je pridobil v nasprotju s prvim oziroma drugim odstavkom 82. člena tega 
zakona, nima glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničaijev borzno 
posredniške družbe v sorazmeiju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu borzno posredniške 
družbe, tako da je imetnik pri glasovanju udeležen zgolj z deležem delnic, za pridobitev 
katerega ne potrebuje dovoljenja iz prvega oziroma drugega odstavka 82. člena tega zakona. 

(3) Agencija odvzame dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v naslednjih 
primerih: 

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov; 
2. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani imetnik oziroma z njim 

povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil kvalificirani imetnik oziroma z njim 
povezane osebe, ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega poslovanja; 

3. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani imetnik oziroma z njim 
povezane osebe, oziroma načina povezanosti med temi osebami, onemogočeno oziroma 
bistveno oteženo opravljanje nadzora nad borzno posredniško družbo; 

4. v primeru tujega kvalificiranega imetnika: če je ob upoštevanju predpisov države te 
osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh 
predpisov, veijetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora v skladu z 
določbami tega zakona. 

(4) S pravnomočnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
nastopijo pravne posledice iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Ce je imetnik kvalificiranega deleža obvladujoča družba borzno posredniške družbe, se 
postopek odvzema dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža lahko združi s postopkom 
odvzema dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

5.2.5. Uprava borzno posredniške družbe 

Uprava borzno posredniške družbe 
85. člen 

(1) Uprava borzno posredniške družbe mora imeti najmanj dva člana, ki borzno 
posredniško družbo skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed 
članov uprave borzno posredniške družbe oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za 
samostojno zastopanje borzno posredniške družbe za celoten obseg poslov iz dejavnosti 
borzno posredniške družbe. 

(2) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo biti v borzno posredniški družbi 
zaposleni oziroma opravljati to funkcijo s polnim delovnim časom 

(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski jezik. Najmanj en član uprave mora 
imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov. 

(4) Uprava mora voditi posle borzno posredniške družbe v Republiki Sloveniji. 
(5) Za člana uprave borzno posredniške družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje: 
1. daje ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje 

poslov borzno posredniške družbe, 
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2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še 
ni izbrisana. 

(6) Pogoj iz prve točke petega odstavka tega člena je izpolnjen, če ima oseba zadostna 
teoretična in praktična znanja za vodenje poslov borzno posredniške družbe. Šteje se, da je 
pogoj iz prve točke petega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj štiriletne 
izkušnje pri vodenju poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot borzno 
posredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov. 

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
86. člen 

(1) Za člana uprave borzno posredniške družbe je lahko imenovana le oseba, ki pridobi 
dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe. 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora kandidat za člana 
uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 85. člena tega zakona. 

(3) Agencija lahko odloči, da mora kandidat za člana uprave v postopku odločanja o 
dovoljenju opraviti predstavitev vodenja poslov borzno posredniške družbe. 

(4) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če na podlagi listin iz drugega 
odstavka tega člena in predstavitve iz tretjega odstavka tega člena zaključi, da kandidat 
izpolnjuje pogoje za člana uprave borzno posredniške družbe. 

(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, s katerimi razpolaga 
izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, kijih oseba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki 
jih je oseba storila, lahko ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega poslovanja. 

(6) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papiiji, se postopek odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi 
s postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji. 

Dolžnosti člana uprave 
87. člen 

(1) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo zagotoviti, da borzno posredniška 
družba posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj in pravili o varnem in skrbnem 
poslovanju, kot so določena s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma 
drugimi zakoni, ki urejajo storitve, ki jih opravlja borzno posredniška družba, in predpisi, 
izdanimi na njihovi podlagi. 

(2) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo zagotoviti spremljanje tveganj, katerim 
je borzno posredniška družba izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne ukrepe, s 
katerimi borzno posredniška družba obvladuje tveganja, 

(3) Člani uprave morajo zagotoviti organizacijo sistema notranjih kontrol na vseh 
področjih poslovanja borzno posredniške družbe in notranjo revizijo ter zagotoviti njihovo 
delovanje v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

(4) Člani uprave borzno posredniške družbe morajo zagotoviti, da borzno posredniška 
družba vodi poslovne in druge knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske 
listine, vrednosti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska poročila ter poroča oziroma 
obvešča Agencijo v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
88. člen 

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške 
družbe: 

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov; 
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2. če je bil član uprave pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje na kazen 
zapora več kot treh mesecev; 

3. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 87. člena tega zakona; 
4. če član uprave krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (177. člen); 
5. če član uprave krši prepoved manipulacije (248. člen); 
6. če član uprave krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen); 
7. če član uprave huje krši določbe 7. poglavja tega zakona oziroma na njihovi podlagi 

izdanih predpisov; 
8. če član uprave huje krši pravila organiziranega trga (247. člen). 
(2) Za hujšo kršitev določb iz 3., 7. oziroma 8. točke prvega odstavka tega člena se šteje 

bodisi 
1. kršitev, zaradi katere je ogrožena likvidnost oziroma solventnost borzno posredniške 

družbe, bodisi 
2. kršitev, zaradi katere je stranki borzno posredniške družbe oziroma tretji osebi nastala 

škoda, bodisi 
3. ponavljajoča kršitev navedenih določb. 
(3) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje 

funkcije člana uprave zaradi kršitev zaradi katerih je bil nad borzno posredniško družbo začet 
postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji, lahko 
Agencija oba postopka združi. 

5.2.6. Pogoji za opravljanje storitev 

Določitev pogojev za opravljanje storitev 
89. člen 

Agencija določi podrobnejše kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje za poslovanje s 
strankami pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji oziroma za poslovanje s 
premoženjem strank. 

5.2.7. Stečaj borzno posredniške družbe 

Začetek stečajnega postopka nad borzno posredniško družbo 
90. člen 

(1) Nad borzno posredniško družbo ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave. 
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za stečajni in likvidacijski postopek nad 

borzno posredniško družbo uporabljajo določbe zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in 39/97 - v nadaljnjem besedilu: ZPPSL). 

Posebne določbe za stečaj borzno posredniške družbe 
91. člen 

(1) Ne glede na določbo 122. člena ZPPSL, v stečajnem postopku nad borzno posredniško 
družbo stečajni upravitelj ne more odstopiti od pogodbe o nakupu ali prodaji vrednostnih 
papiijev, ki jo je sklenila borzno posredniška družba na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev. 

(2) Terjatev Banke Slovenije iz naslova sredstev iz petega odstavka 284. člena tega 
zakona, ki jih je zagotovila za izplačilo zajamčenih teijatev vlagateljev, se iz stečajne mase 
izplača kot strošek stečajnega postopka pred poplačilom teijatev iz drugega in tretjega 
odstavka 160. člena ZPPSL. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi za terjatev banke prevzemnice iz 
sedmega odstavka 284. člena tega zakona. 
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(4) Sklep o začetku stečaja nad borzno posredniško družbo vrofi sodišče tudi Agenciji in 
Banki Slovenije. 

5.2.8. Dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 

Dovoljenje za opravljanje storitev 
92. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma 
vpisom dodatne storitve za vsako od storitev pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(2) Banka mora pred začetkom opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji pridobiti 
dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje po predhodnem mnenju 
Agencije. 

(3) Za mnenje Agencije iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
tega poglavja o dovoljenju za opravljanje storitev. 

Zahteva za izdajo dovoljenja 
93. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji je 
potrebno priložiti: 

1. družbeno pogodbo oziroma statut družbe v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa; 
2. opis storitev, ki jih bo opravljala družba ter načrt 
poslovanja za dve leti; 
3. seznam družbenikov oziroma delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova 

oziroma firme in sedeža, višine njihovih poslovnih deležev oziroma skupnega nominalnega 
zneska delnic in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu družbe; 

4. za družbenike oziroma delničarje, ki so imetniki najmanj 10% delnic in so domače 
pravne osebe: izpisek iz sodnega registra; če je družbenik delniška družba pa tudi izpisek 
delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice, overjen prepis 
notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; 

5. za družbenike oziroma delničarje, ki so tuje pravne osebe je potrebno listine iz 4. točke 
tega odstavka predložiti v overjenem prevodu; 

6. podatke o naložbah z borzno posredniško družbo povezanih oseb v drugi borzno 
posredniški družbi; 

7. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere 
je mogoče ugotoviti, ali je družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna 

opravljati storitev, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja. 

Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev 
94. člen 

(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, če 
ugotovi, da borzno posredniška družba izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev. 

(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji: 

1. če delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev, nimajo dovoljenja iz prvega odstavka 
82. člena tega zakona; 

2. če član uprave nima dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave; 
3. če borzno posredniška družba ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje storitev, na 

katere se zahteva za izdajo dovoljenja nanaša. 
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(3) V izreku odločbe iz prvega odstavka tega člena Agencija določno navede, za katere 
storitve dovoljenje velja. 

Dovoljenje za združitev oziroma razdružitev 
95. člen 

(1) Za združitev oziroma razdružitev morajo borzno posredniške družbe, ki se združujejo 
oziroma razdružujejo, pridobiti dovoljenje Agencije. 

(2) Za dovoljenja za združitev oziroma razdružitev se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o dovoljenju za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji. 

(3) Kadar zaradi združitve oziroma razdružitve nastane ena ali več novih borzno 
posredniških družb, odloči Agencija o dovoljenju za opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papiiji novih borzno posredniških družb hkrati z odločanjem o dovoljenju za 
združitev oziroma razdružitev. 

5.2.9. Opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji izven območja Republike 
Slovenije 

Opravljanje storitev v državi članici 
96. člen 

Borzno posredniška družba lahko opravlja storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji, za katere 
je pridobila dovoljenje Agencije, na območju države članice bodisi preko podružnice bodisi 
neposredno, če izpolnjuje pogoje, določene s predpisi te države članice. 

Opravljanje storitev v državi članici preko podružnice 
97. člen 

(1) Borzno posredniška družba, ki namerava odpreti podružnico v državi članici, mora o 
tem obvestiti Agencijo, in navesti državo članico, v kateri namerava odpreti podružnico. 
Obvestilu mora priložiti: 

1. opis storitev, kijih bo opravljala podružnica in njen načrt poslovanja; 
2. imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice; 
3. naslov podružnice v državi članici, na katerem bo mogoče pridobiti dokumentacijo o 

podružnici. 
(2) Agencija mora najkasneje v roku treh mesecev obvestilo iz prvega odstavka s prilogami 

posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti borzno 
posredniško družbo. 

(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena mora Agencija pristojnemu 
nadzornemu organi države članice posredovati tudi: 

1. podatke o višini kapitala in kapitalski ustrezno borzno posredniške družbe, 
2. podrobnejši opis sistema jamstva za teijatve vlagateljev v Republiki Sloveniji. 
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Agencija zavrne zahtevo za 

posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice, če na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga in dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, in ob upoštevanju načrtovanega 
obsega poslovanja, zaključi, da obstoji utemeljen dvom o ustreznosti organizacije in 
upravljanja podružnice oziroma finančnega položaja borzno posredniške družbe. 

(5) Borzno posredniška družba mora Agencijo obvestiti o vsaki spremembi podatkov iz 
prvega odstavka tega člena najmanj en mesec pred nameravano spremembo. Agencija mora 
obvestilo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice v roku treh mesecev od 
prejema. 
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Neposredno opravljanje storitev v državi članici 
98. člen 

(1) Borzno posredniška družba, ki namerava pričeti z neposrednim opravljanjem storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji, na območju države članice, mora o tem obvestiti Agencijo, in 
navesti državo članico, v kateri namerava pričeti z neposrednim opravljanjem storitev. 
Obvestilu mora priložiti opis storitev, ki jih bo opravljala v državi članici, in načrt poslovanja 
v zvezi s temi dejavnostmi. 

(2) Agencija mora najkasneje v roku enega meseca po prejemu obvestila iz prvega 
odstavka tega člena, obvestilo s prilogo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države 
članice in o tem obvestiti borzno posredniško družbo. 

Nadzor nad opravljanjem storitev v državi članici 
99. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad podružnico borzno posredniške družbe v državi članici. 
(2) Agencija lahko zaprosi pristojni nadzorni organ države članice, v kateri borzno 

posredniška družba opravlja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, da opravi pregled 
poslovanja podružnice borzno posredniške družbe v tej državi članici, če se s tem postopek 
nadzora pospeši oziroma poenostavi oziroma če je to v skladu z interesi učinkovitosti, 
enostavnosti, hitrosti oziroma manjših stroškov postopka. Pod enakimi pogoji se lahko 
pooblaščene osebe Agencije udeležijo nadzora, ki ga izvaja pristojni nadzorni organ države 
članice. 

(3) Če borzno posredniška družba, ki opravlja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v 
državi članici kljub opozorilu pristojnega nadzornega organa države članice krši predpise te 
države članice, sprejme Agencija ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom. Agencija mora 
nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ države članice o ukrepih,-ki jih je sprejela. 

(3) Če Agencija borzno posredniški družbi odvzame dovoljenje za opravljanje storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji oziroma ji začasno prepove opravljati te storitve, mora o tem 
nemudoma pisno obvestiti pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih borzno 
posredniška družba opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji. 

Opravljanje storitev v tujini 
100. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji v 
tujini samo preko podružnice. 

(2) Za ustanovitev podružnice v tujini mora borzno posredniška družba pridobiti 
dovoljenje Agencije. N 

(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice v tujini se smiselno uporabljajo 
določbe prvega in četrtega odstavka 97. člena tega zakona. • 

(4) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tujini tudi, če 
je ob upoštevanju predpisov države, v kateri namerava borzno posredniška družba ustanoviti 
podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse pri izvrševanju teh predpisov, veijetno, da bo 
ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona. 
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5.3. PODRUŽNICA IN PROSTO OPRAVLJANJE STORITEV BORZNO 
POSREDNIŠKIH DRUŽB DRŽAV ČLANIC 

Borzno posredniške družbe držav članic 
101. člen 

(1) Borzno posredniška družba, ki je v državi članici upravičena opravljati vse oziroma 
posamezne storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, lahko te storitev opravlja tudi na območju 
Republike Slovenije, bodisi preko podružnice, bodisi neposredno. 

(2) Za borzno posredniško družbo iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja storitev v 
zvezi z vrednostnimi papirji preko podružnice veljajo naslednje določbe tega zakona in na 
njihovi podlagi izdani predpisi: 

1. določbe 7. poglavja; 
2. določbe 9. poglavja; 
3. določbe 15. poglavja in 
4. določbe 229. do 231. člena ter 247. člena in 248. člena tega zakona. 
(3) Za borzno posredniško družbo iz prvega odstavka tega člena, ki neposredno opravlja 

storitve v zvezi z vrednostnimi papirji veljajo določbe tega zakona in na njihovi podlagi 
izdani predpisi iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka. 

Začetek poslovanja 
102. člen 

(1) Borzno posredniška družba države članice iz prvega odstavka 101. člena tega zakona 
lahko prične poslovati preko podružnice z iztekom dvomesečnega roka, šteto od dne, ko 
Agencija od pristojnega nadzornega organa države članice prejme obvestilo z vsebino 
določeno v prvem in tretjem odstavku 97. člena tega zakona. 

(2) Borzno posredniška družba države članice iz prvega odstavka 101. člena tega zakona 
lahko prične neposredno opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju 
Republike Slovenije takoj, ko Agencija od pristojnega nadzornega organa države članice 
prejme obvestilo z vsebino določeno v prvem in tretjem odstavku 97. člena tega zakona. 

(3) Borzno posredniška družba države članice iz prvega odstavka tega člena mora Agencijo 
obvestiti o vsaki nameravani spremembi podatkov iz 1. do 3. točke prvega odstavka 97. člena 
tega zakona najmanj mesec dni pred nameravano spremembo. 

Nadzor nad podružnico borzno posredniške družbe države članice 
103. člen 

(1) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, lahko na 
območju Republike Slovenije opravijo pregled poslovanja podružnice borzno posredniške 
družbe te države članice. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni organ oziroma osebe, ki 
jih pooblasti, enake pristojnosti kot Agencija na podlagi določb 344. do 348. člena tega 
zakond. 

(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice mora Agencija opraviti 
pregled poslovanja podružnice borzno posredniške družbe te države članice na območju 
Republike Slovenija. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je Agencija pristojna opraviti 
pregled poslovanja podružnice borzno posredniške družbe te države članice na območju 
Republike Slovenije v skladu z določbami 344. do 348 člena tega zakona zaradi preverjanja, 
če podružnica ravna v skladu z določbami iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona. 
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Ukrepi nadzora nad borzno posredniško družbo države članice 
104. člen 

(1) Če borzno posredniška družba države članice na območju Republike Slovenije krši 
določbe iz drugega odstavka 101. člena tega zakona oziroma če podružnica borzno 
posredniške družbe krši določbe iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona, ji Agencija z 
odredbo naloži odpravo kršitev. 

(2) Če borzno posredniška družba države članice oziroma njena podružnica v roku, 
določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka tega člena, obvesti 
Agencija pristojni nadzorni organ te države članice. 

(3) Agencija lahko borzno posredniški družbi države članice oziroma njeni podružnici za 
kršitve storjene na območju Republike Slovenije izreče tudi začasno prepoved opravljanja 
storitev oziroma prepoved opravljanja storitev, če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem 
odstavku 204. člena tega zakona oziroma prvem odstavka 205. člena tega zakona. 

(4) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena mora Agencija obvestiti pristojni 
nadzorni organ države članice. 

(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko Agencija borzno posredniški 
družbi države članice izreče začasno prepoved opravljanja storitev, ne da bi predhodno 
obvestila pristojni nadzorni organ države članice, če zaradi zaščite interesov vlagateljev ni 
mogoče odlašati. 

(6) V primeru iz petega odstavka tega člena mora Agencija o začasni prepovedi opravljanja 
storitev obvestiti pristojni nadzorni organ države članice in Evropsko komisijo takoj, koje to 
mogoče. 

5.4. OPRAVLJANJE STORITEV TUJIH BORZNO POSREDNIŠKIH DRUŽB 

Opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji tuje borzno posredniške družbe 
105. člen 

Tuja borzno posredniška družba lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja storitve v 
zvezi z vrednostnimi papirji samo preko podružnice. 

Dovoljenje za ustanovitev podružnice 
106. člen 

(1) Tuja borzno posredniška družba lahko na ozemlju Republike Slovenije ustanovi 
podružnico, če pridobi dovoljenje Agencije. 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je potrebno priložiti: 
1. akt o ustanovitvi podružnice; 
2. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično borzno 

posredniško družbo; 
3. statut oziroma pravila matične borzno posredniške družbe; 
4. revidirana poslovna poročila matične borzno posredniške družbe za zadnja tri leta 

poslovanja; 
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o lastnikih matične borzno posredniške 

družbe: ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje lastnike in njihove deleže pri upravljanju 
matične borzno posredniške družbe; 

6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za pravne osebe, 
ki so pri upravljanju matične borzno posredniške družbe udeležene z več kot 10%; 

7. opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica ter načrt poslovanja za dve leti; 
8. dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je 

podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitev, na katere se 
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja. 
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(3) Agencija lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno 
posredniške družbe zahteva, da tuja borzno posredniška družba na ozemlju Republike 
Slovenije deponira določen denarni znesek oziroma drugo ustrezno finančno premoženje, kot 
jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih na območju Republike Slovenije. 

(4) Agencija izda zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno 
posredniške družbe, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in dokumentacije, priložene 
zahtevi za izdajo dovoljenja, zaključi, daje podružnica finančno, upravljalsko, organizacijsko, 
kadrovsko in tehnično usposobljena za poslovanje v skladu z določbami tega zakona. 

(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno 
posredniške družbe, če je ob upoštevanju predpisov države sedeža te borzno posredniške 
družbe oziroma ob upoštevanju prakse te države pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, 
veijetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona. 

Uporaba določb 
107. člen 

(1) Za tujo borzno posredniško družbo, ki je na območju Republike Slovenije ustanovila 
podružnico, velja določba tretjega odstavka 191. člena tega zakona. 

(2) Za podružnico borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena veljajo 
naslednje določbe tega zakona in na njihovi podlagi izdani predpisi: 

1. določbe 7. poglavja; 
2. določbe 9. poglavja; 
3. določbe 15. poglavja in 
4. določbe 247. in 248. člena. 
(3) Za nadzor nad podružnico borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena se 

smiselno uporabljajo določbe 11. poglavja tega zakona. 
(4) Za poslovodje podružnice borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena se 

smiselno uporabljajo določbe tega zakona o upravi borzno posredniške družbe. 
(5) Agencija odvzame podružnici dovoljenje za ustanovitev tudi: 
1. če je nadzorni organ tuje borzno posredniške družbe tej družbi odvzel dovoljenje za 

opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji; 
2. če podružnica ne izpolnjuje obveznosti iz naslova jamstva za terjatve vlagateljev. 

5.5. OSEBE, KI LAHKO OPRAVLJAJO STORITVE V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI 
PAPIRJI 

Borzni posredniki 
108. člen 

(1) Storitve izvrševanja nalogov strank, gospodarjenja z vrednostnimi papirji in svetovanja 
strankam v zvezi z nakupom oziroma prodajo vrednostnih papirjev lahko pri borzno 
posredniški družbi opravljajo samo borzni posredniki. 

(2) Borzni posrednik je oseba, ki ima veljavno dovoljenje Agencije za opravljanje poslov 
borznega posrednika. 

Pogoji za upravljanje poslov borznega posrednika 
109. člen 

(1) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika mora oseba 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. da ima najmanj enoletne delovne izkušnje s področja poslovanja z vrednostnimi papirji, 
2. da je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 

borznega posrednika, 
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3. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje 
oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

(2) Agencija predpiše program in način opravljanja preizkusa strokovnih znanj iz 2. točke 
prvega odstavka tega člena. 

Dovoljenje za opravljanje poslov 
110. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika je potrebno 
priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 109. člena tega zakona. 

(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da oseba izpolnjuje 
pogoje za opravljanje poslov borznega posrednika. 

(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, s katerimi razpolaga 
izhaja, da bi bilo zaradi storitev ali poslov, kijih oseba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, kijih 
je oseba storila, lahko ogroženo poslovanje borzno posredniške družbe v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj oziroma pravili varnega in skrbnega poslovanja. 

(4) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena tudi, če je 
bilo osebi že pravnomočno odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borzno 
posredniške družbe oziroma za opravljanje poslov borznega posrednika. 

Pravila ravnanja borznih posrednikov 
111. člen 

(1) Borzni posrednik mora pri opravljanju poslov, ki so jih borzno posredniški družbi 
zaupale stranke, ravnati s strokovno skrbnostjo dobrega borznega posrednika in v vsem paziti 
na interese strank. 

(2) Borzni posrednik ne sme spodbujati ali priporočati nakupa ali prodaje vrednostnih 
papiijev zgolj z namenom pridobitve provizije. 

Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov 
112. člen 

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov; 
2. če je bil borzni posrednik pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper 

premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev; 
3. če borzni posrednik krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (177. člen); 
4. če borzni posrednik krši prepoved manipulacije (248. člen); 
5. če borzni posrednik krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen); 
6. če borzni posrednik huje krši določbe 6. poglavja tega zakona oziroma na njihovi 

podlagi izdanih predpisov; 
7. če borzni posrednik huje krši pravila organiziranega trga (247. člen). 
(2) Za hujšo kršitev določb iz 6. oziroma 7. točke prvega odstavka tega člena se šteje 

bodisi 
1. kršitev, zaradi katere je stranki borzno posredniške družbe oziroma tretji osebi nastala 

škoda, bodisi 
2. ponavljajoča kršitev navedenih določb. 
(3) Če je bil nad osebo začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov zaradi 

kršitve iz 3. točke prvega odstavka tega člena, lahko Agencija postopek združi s postopkom 
za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki zaradi iste 
kršitve teče proti borzno posredniški družbi. 
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6. OBVLADOVANJE TVEGANJ 
6.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Obvladovanje tveganj 
113. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, 
glede na obseg in vrste storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih opravlja, ter tveganja, ki 
jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev (kapitalska ustreznost). 

(2) Borzno posredniška družba mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je izpostavljena pri 
posameznih oziroma vseh vrstah poslov, ki jih opravlja, nikoli ne presežejo omejitev 
določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(3) Borzno posredniška družba mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobna 
pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je trajno sposobna izpolniti vse 
svoje obveznosti (solventnost). 

Kapital borzno posredniške družbe 
114. člen 

(1) Pri izračunu kapitala zaradi ugotavljanja kapitalske ustreznosti oziroma izpostavljenosti 
borzno posredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: kapital) se upoštevajo naslednje postavke: 

1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala; 
2. rezerve; 
3. preneseni dobiček preteklih let; 
4. dobiček tekočega poslovnega leta, vendar največ do višine 50% tega dobička po odbitku 

davkov in drugih dajatev, ki bremenijo dobiček, če je višino dobička potrdil pooblaščeni 
revizor; 

5. rezervacije za splošna tveganja iz prvega odstavka 123. člena tega zakona; 
6. podrejeni dolžniški instrumenti iz 115. člena tega zakona, 
7. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz 1. do 3. in 5. točke tega 

odstavka. 
(2) Pri izračunu kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje postavke: 
1. lastne delnice; 
2. neopredmetena dolgoročna sredstva; 
3. prenesene izgube in izgube tekočega leta; 
4. delnice oziroma poslovni deleži, na podlagi katerih je borzno posredniška družba 

udeležena v kapitalu banke oziroma druge borzno posredniške družbe in druge naložbe v teh 
osebah, ki se upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala; 

5. nelikvidna sredstva iz 116. člena tega zakona; 
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz prejšnjih točk tega 

odstavka. 
(3) Agencija predpiše podrobnejši način izračuna kapitala in kapitalskih zahtev, s tem da 

zlasti določi: 
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri izračunu kapitala borzno 

posredniške družbe in kapitalske ustreznosti, 
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in 

kapitalske ustreznosti, 
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz 115. člena tega zakona in 

nelikvidnih sredstev iz 116. člena tega zakona, 
4. podrobnejši način izračuna posameznih kapitalskih zahtev iz prvega odstavka 117. člena 

tega zakona. 
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Podrejeni dolžniški instrumenti 
115. člen 

Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji in drugi finančni instrumenti, iz 
katerih ima imetnik v primeru stečaja oziroma likvidacije izdajatelja pravico do poplačila šele 
po poplačilu drugih upnikov izdajatelja, in ki so glede dospelosti in drugih lastnosti primerni 
za pokrivanje morebitnih izgub zaradi tveganj, ki jim je pri poslovanju izpostavljena borzno 
posredniška družba. 

Nelikvidna sredstva 
116. člen 

Nelikvidna sredstva so naložbe borzno posredniške družbe v delnice borze, klirinško 
depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi, 
terjatve iz naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev 
obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi 
pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti. 

6.2. KAPITALSKA USTREZNOST 

Minimalni kapital borzno posredniške družbe 
117. člen 

(1) Kapital borzno posredniške družbe mora biti vedno enak vsoti: 
1. kapitalskih zahtev za kritje morebitnih izgub zaradi tveganj, ki jim je borzno 

posredniška družba izpostavljena pri trgovanju z vrednostnimi papiiji za svoj račun in pri 
opravljanju storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa (kapitalske zahteve za 
trgovanje); 

2. kapitalskih zahtev za kritje morebitnih izgub zaradi valutnih tveganj, ki jim je borzno 
posredniška družba izpostavljena pri svojem poslovanju (kapitalske zahteve za valutna 
tveganja); 

3. kapitalskih zahtev za kritje morebitnih izgub zaradi tveganj, ki jim je borzno 
posredniška družba izpostavljena pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji in 
drugih poslov, razen poslov iz 1. točke tega odstavka (kapitalske zahteve za storitve). 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kapital borzno posredniške družbe 
nikoli ne sme biti nikoli manjši od 150.000.000 tolarjev oziroma od 25.000.000 tolarjev, če 
borzno posredniška družba ne trguje z vrednostnimi papiiji za svoj račun in ne opravlja 
storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa. 

Izračun kapitalskih zahtev 
118. člen 

(1) Kapitalske zahteve za trgovanje se izračunajo tako, da se vrednosti vrednostnih 
papirjev, katerih imetnik je borzno posredniška družba, ter teijatev in obveznosti borzno 
posredniške družbe iz poslov z vrednostnimi papiiji, ki jih je sklenila za svoj račun, 
pomnožijo z ustreznimi utežmi za tehtanje: 

1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen vrednostnih papirjev; 
2. tveganj izpolnitve nasprotne stranke; 
3. tveganj velike izpostavljenosti do posamezne osebe in z njo povezanih oseb. 
(2) Kapitalske zahteve za valutna tveganja se izračunajo tako, da se vrednost tistih sredstev 

borzno posredniške družbe, katerih vrednost je odvisna od tečaja ustrezne tuje valute, 
pomnožijo z utežmi za tehtanje tveganj spremembe tečaja te tuje valute. 

aPril 1999 



(3) Kapitalske zahteve za storitve se izračunajo tako, da se terjatve in druga sredstva, razen 
sredstev iz prvega odstavka tega člena, ter morebitne (pogojne) obveznosti, ki so nastale iz 
poslov iz 3. točke prvega odstavka 117. člena tega zakona, pomnožijo z utežmi za tehtanje: 

1. tveganj izpolnitve nasprotne stranke; 
2. drugih tveganj, ki jim je pri opravljanju storitev in poslov iz 3. točke prvega odstavka 

117. člena tega zakona, izpostavljena borzno posredniška družba. 
(4) Agencija predpiše uteži za tehtanje tveganj iz prejšnjih odstavkov tega člena in načine 

izračunov kapitalskih zahtev. 

6.3. IZPOSTAVLJENOST 

Pojem izpostavljenosti 
119. člen 

(1) Izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamezne osebe je vsota vseh teijatev 
in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti naložb v vrednostne papiije te osebe in vrednosti 
kapitalskih deležev borzno posredniške družbe v tej osebi. 

(2) Pri izračunu izpostavljenosti se za posamezno osebo štejeta tudi dve ali več oseb, ki so 
med seboj povezane tako, da za borzno posredniško družbo predstavljajo eno samo tveganje. 

Največja dopustna izpostavljenost 
120. člen 

(1) Izpostavljenost borzno posredniške družbe do posamezne osebe in s to osebo povezanih 
oseb ne sme presegati višine 25% kapitala borzno posredniške družbe. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpostavljenost borzno posredniške 
družbe do osebe, ki je v razmerju do borzno posredniške družbe posredno ali neposredno 
obvladujoča družba oziroma, ki jo borzno posredniška družba posredno ali neposredno 
obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot borzno 
posredniško družbo ne sme presegati višine 20% kapitala borzno posredniške družbe. 

(3) Če borzno posredniška družba preseže največjo dopustno izpostavljenost iz prvega 
oziroma drugega odstavka tega člena zaradi združitve dveh pravnih oseb oziroma zaradi 
drugih vzrokov, na katere ne more vplivati, mora o tem nemudoma obvestiti Agencijo. 
Obvestilu mora priložiti opis ukrepov, ki jih bo opravila zaradi uskladitve s prvim oziroma 
drugim odstavkom tega člena in roke, v katerih bo te ukrepe opravila. 

Velika izpostavljenost 
121. člen 

(1) Velika izpostavljenost borzno posredniške družbe je izpostavljenost borzno 
posredniške družbe do posamezne osebe in s to osebo povezanih oseb, ki presega višino 10% 
kapitala borzno posredniške družbe. 

(2) Vsota vseh velikih izpostavljenosti borzno posredniške družbe ne sme presegati 800% 
višine kapitala borzno posredniške družbe. 

Predpis o izpostavljenosti 
122. člen 

Agencija predpiše podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih postavk pri 
izračunu izpostavljenosti borzno posredniške družbe in podrobnejša merila za upoštevanje 
skupine oseb iz drugega odstavka 119. člena tega zakona.. 

6.4. OBLIKOVANJE REZERVACIJ 
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Rezervacije za splošna tveganja 
123. člen 

(1) Borzno posredniška družba lahko oblikuje rezervacije za splošna tveganja, namenjena 
kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz njenega celotnega poslovanja. 

(2) Če borzno posredniška družba oblikuje rezervacije za splošna tveganja, mora v izkazu 
uspeha ločeno prikazovati prihodke in odhodke, povezane s povečanjem oziroma 
zmanjševanjem teh rezervacij. 

Posebne rezervacije 
124. člen 

(1) Borzno posredniške družba mora oblikovati posebne rezervacije glede na posebna 
tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov. 

(2) Za posebne rezervacije iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi rezervacije, ki jih 
oblikuje borzno posredniška družba glede na posebno tveganje neizterljivosti terjatev iz 
naslova jamstva za terjatve vlagateljev v primeru stečaja druge borzno posredniške družbe. 

(3) Agencija predpiše najmanjši obseg in način izračuna posebnih rezervacij iz prvega in 
drugega odstavka tega člena. 

6.5. LIKVIDNOST 

Likvidnost 
125. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora gospodariti z viri in naložbami tako, daje v vsakem 
trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti. 

(2) Borzno posredniške družba mora za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem 
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki obsega: 

1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih 
pritokov zanje; 

2. redno spremljanje likvidnosti; 
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov nelikvidnosti. 

6.6. UKREPI SPREMLJANJA TVEGANJ IN ZAGOTAVLJANJA KAPITALSKE 
USTREZNOSTI 

6.6.1. Izračunavanje in poročanje 

Količniki likvidnosti sredstev 
126. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora dnevno izračunavati količnike likvidnosti sredstev. 
(2) Agencija predpiše način izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjši obseg 

likvidnosti, ki jo mora borzno posredniška družba zagotavljati. 

Poročilo o plačilni nesposobnosti 
127. člen 

Borzno posredniška družba mora Agenciji nemudoma poročati o nastopu nesposobnosti 
poravnati dospele denarne obveznosti ob njihovi dospelosti. 

Mesečno izračunavanje 
128. člen 

Borzno posredniška družba mora mesečno, po stanju na zadnji dan meseca, izračunavati in 
ugotavljati: 
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1. višino kapitala; 
2. kapitalske zahteve; 
3. kapitalsko ustreznost; 
4. izpostavljenost. 

Mesečno poročilo 
129. člen 

Borzno posredniška družba mora Agenciji mesečno poročati o kapitalu, kapitalskih 
zahtevah, kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti. 

Vsebina in način poročanja 
130. člen 

Agencija predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 127. in 129. člena tega zakona ter roke in 
način poročanja. 

6.6.2. Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti in likvidnosti 

Prepoved izplačila dobička 
131. člen 

(1) Borzno posredniška družba ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne dividende 
oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz naslova udeležbe v dobičku uprave družbe, 
nadzornega sveta oziroma zaposlenih, v naslednjih primerih: 

1. če je kapital borzno posredniške družbe manjši od minimalnega kapitala, določenega v 
117. členu tega zakona; 

2. če bi se kapital borzno posredniške družbe zaradi izplačila dobička zmanjšal tako, da ne 
bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 117. členu tega zakona; 

3. če borzno posredniška družba ne zagotavlja najmanjšega obsega likvidnosti iz drugega 
odstavka 126. člena tega zakona; 

4. če borzno posredniška družba zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala 
najmanjšega obsega likvidnosti iz drugega odstavka 126. člena tega zakona. 

(2) Sklep skupščine borzno posredniške družbe, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena je ničen. 

Ukrepi uprave 
132. člen 

(1) Če kapital borzno posredniške družbe zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih 
vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 117. členu tega zakona, mora uprava 
borzno posredniške družbe nemudoma sprejeti tiste ukrepe za zagotovitev minimalnega 
kapitala, za odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, za 
odločanje o katerih so pristojni drugi organi borzno posredniške družbe. 

(2) O ukrepih oziroma predlogu ukrepov iz prvega odstavka tega člena mora uprava 
poročati Agenciji z mesečnim poročilom iz 129. člena tega zakona. 

Začasna prepoved opravljanja storitev 
133. člen 

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da borzno posredniška družba ne dosega 
minimalnega kapitala, določenega v 117. členu tega zakona, oziroma ni sposobna poravnavati 
dospelih denarnih obveznosti, lahko borzno posredniški družbi začasno prepove opravljanje 
vseh ali posameznih storitve v zvezi z vrednostnimi papirji. 
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(2) Za začasno prepoved iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
drugega do petega odstavka 206. člena tega zakona. 

7. PRAVILA VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA 
7.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Uporaba določb 
134. člen 

(1) Za pravno razmerje med borzno posredniško družbo in njenimi strankami veljajo 
splošna pravila obligacijskega prava, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

(2) Določb tega zakona o varnem in skrbnem poslovanju s pogodbo ni mogoče izključiti 
oziroma omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor 
pogodbenih strank oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu stranke borzno 
posredniške družbe. 

(3) Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za storitve v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti. 

Oglaševanje 
135. člen 

(1) Oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, lahko 
objavljajo samo borzno posredniške družbe. 

(2) Prepovedano je objavljati oglase, katerih vsebina lahko zavaja investitoije glede pravic 
ali tveganj, ki jih vsebuje posamezni vrednostni papir ali glede storitev, ki jih opravlja 
posamezna borzno posredniška družba. 

(3) Pred objavo oglasa je potrebno o njegovi vsebini obvestiti Agencijo. 
(4) Agencija lahko izda podrobnejše predpise o oglaševanju. 

P 

7.2. SKUPNE DOLOČBE 

Skrbnost dobre borzno posredniške družbe 
136. člen 

Borzno posredniška družba mora pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji 
ravnati s strokovno skrbnostjo dobre borzno posredniške družbe. 

Splošni pogoji poslovanja 
137. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora določiti splošne pogoje opravljanja storitev v zvezi z 
vrednostnimi papiiji (splošni pogoji poslovanja). 

(2) Splošni pogoji poslovanja morajo za vsako od storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji, ki 
jih borzno posredniška družba nudi strankam, vsebovati: 

1. določbe, ki urejajo medsebojne pravice in obveznosti borzno posredniške družbe in 
stranke; 

2. opis tveganj, povezanih z naložbami v vrednostne papiije. 

Objava splošnih pogojev poslovanja in cenika 
138. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora v vsakem prostoru, v katerem posluje s strankami, na 
vidnem in dostopnem mestu omogočiti vpogled v splošne pogoje poslovanja in cenik. 

(2) Borzno posredniška družba mora pred sprejemom prvega naročila stranke za nakup 
oziroma prodajo vrednostnih papirjev oziroma naloga za prenos nematerializiranih 
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vrednostnih papirjev med računi strank oziroma sklenitvijo druge pogodbe o storitvah v zvezi 
z vrednostnimi papirji, stranki izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja. 

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi kadar 
naročila oziroma naloge iz drugega odstavka tega člena v imenu in za račun borzno 
posredniške družbe sprejema druga pravna oseba na podlagi pogodbe borzno posredniško 
družbo. 

Zaščita interesov stranke 
139. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
v vsem paziti na interese stranke. 

(2) Borzno posredniška družba mora stranko na primeren način seznaniti z vsemi 
okoliščinami, ki so pomembne za odločitve stranke v zvezi z naročili za nakup oziroma 
prodajo vrednostnih papiijev, oziroma drugimi storitvami, ki jih stranki nudi, in tveganjih, ki 
so povezana z naložbami v vrednostne papiije. 

(3) Borzno posredniška družba mora od stranke pridobiti ustrezne podatke o izkušnjah 
stranke na področju naložb v vrednostne papiije, njenih finančnih možnostih in njenih 
namenih v zvezi z naložbami v vrednostne papiije, ki so pomembni za zaščito interesov 
stranke v zvezi s storitvami, kijih stranki nudi. 

Nasprotje interesov 
140. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora stranko poučiti o morebitnih nasprotjih med interesi 
stranke in interesi borzno posredniške družbe oziroma interesi drugih strank borzno 
posredniške družbe. 

(2) Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje tako, da se morebitna 
nasprotja med Interesi strank, borzno posredniške družbe in zaposlenih pri borzno posredniški 
družbi omejijo na najmanjšo možno mero. 

Pogodba o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
141. člen 

(1) Kadar je v tem zakonu določeno, da mora borzno posredniška družba s stranko skleniti 
pisno pogodbo o opravljanju posameznih vrst storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora 
takšna pogodba vsebovati: 

1. določbo, da so splošni pogoji poslovanja njen sestavni del; 
2. izjavo stranke, da so ji bili splošni pogoji poslovanja pred sklenitvijo pogodbe izročeni 

in, da seje imela pred sklenitvijo možnost poučiti o njihovi vsebini. 
(2) Pogodba iz prvega odstavka tega člena, ki ni sklenjena v pisni obliki, je veljavna, za 

borzno posredniško družbo pa se šteje, da je s tem, ko pogodbe ni sklenila v pisni obliki, 
storila kršitev pravil varnega in skrbnega poslovanja. 

7.3. BORZNO POSREDOVANJE 

Pogodba o borznem posredovanju 
142. člen 

(1) Pogodba o borznem posredovanju je pogodba, s katero se borzno posredniška družba 
zaveže izvrševati nakupe in prodaje vrednostnih papirjev po nalogih in za račun stranke, 
stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo. 
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(2) Pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev, mora borzno posredniška družba s to stranko skleniti splošno pogodbo o 
borznem posredovanju v pisni obliki. 

Sprejemanje naročil strank 
143. člen 

(1) Borzno posredniška družba sprejema naročila strank za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: naročilo stranke) na sedežu družbe oziroma v 
poslovalnici, ki izvršuje naročila strank. 

(2) Borzno posredniška družba lahko sprejema pisna naročila strank tudi v lastni 
poslovalnici, ki ne izvršuje naročil strank oziroma v poslovalnici pravnih oseb, ki v imenu in 
za račun borzno posredniške družbe sprejemajo naloge strank, če se stranka v tej poslovalnici 
borzno posredniške družbe oziroma pravne osebe osebno oglasi. 

(3) Kadar borzno posredniška družba sprejema naročila na način iz drugega odstavka tega 
člena, morajo splošni pogoji poslovanja določati rok, v katerem mora biti naročilo 
posredovano na sedež borzno posredniške družbe oziroma poslovalnice borzno posredniške 
družbe, ki izvršuje naloge strank. Na to določbo splošnih pogojev poslovanja mora biti 
stranka ob izročitvi naročila izrecno opozorjena. 

(4) Šteje se, da je naročilo prejeto, ko ga prejme borzno posredniška družba na sedežu 
oziroma poslovalnici borzno posredniške družbe, ki izvršuje naloge strank. 

Potrdilo o prejemu naročila stranke 
144. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora stranki posredovati potrdilo o prejemu naročila. 
(2) Borzno posredniška družba mora stranki poslati potrdilo o prejemu naročila najkasneje 

naslednji delovni dan po prejemu naročila. 
(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v primeru spremembe 

oziroma preklica naročila. 

Odklonitev sprejema naročila 
145. člen 

(1) Če borzno posredniška družba noče sprejeti naročila stranke, mora stranko o tem 
obvestiti takoj po prejemu naročila. V obvestilu mora navesti razlog odklonitve sprejema 
naročila. 

(2) Kadar splošni pogoji poslovanja borzno posredniške družbe določajo, da borzno 
posredniška družba ni dolžna sprejeti naročila za prodajo vrednostnih papirjev, dokler stranka 
vrednostnih papiijev, ki so predmet naročila ne prenese na račun stranke pri borzno 
posredniški družbi, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat: 

1. ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da stranka na računu stranke pri borzno 
posredniški družbi nima vrednostnih papiijev oziroma zadostne količine vrednostnih papiijev, 
ki so predmet naročila stranke; oziroma 

2. kadar stranka hkrati z naročilom za prodajo borzno posredniški družbi posreduje 
ustrezen nalog za prenos vrednostnih papiijev med računi istega imetnika (prvi odstavek 158. 
člena tega zakona), ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da takšnega naloga ni 
mogoče izvršiti. 

(3) Kadar v primeru naročila za nakup borzno posredniška družba zahteva od stranke, da 
pred izvršitvijo naročila založi predujem, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena 
od takrat, ko borzno posredniška družba lahko ugotovi, da predujem v dogovorjenem roku ni 
bil založen. 

21 -april 1999 131 poročevalec, št. 25 



Izvrševanje naročil strank 
146. člen 

(1) Borzno posredniška družbe sme naročila za nakup oziroma prodajo tržnih vrednostnih 
papirjev izvrševati samo na organiziranem trgu, razen če stranka izrecno naroči drugačen 
način izvršitve naročila. 

(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke tako kot se glasi. 
(3) Če stranka v naročilu ne določi cene oziroma najmanjše cene, po kateri mora borzno 

posredniška družba izvršiti naročilo za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev (v 
nadaljnjem besedilu: naročilo s preudarkom), takšno naročilo preneha veljati z iztekom dne, 
ko gaje borzno posredniška družba prejela. 

Način izvrševanja naročil strank na organiziranem trgu 
147. člen 

(1) Borzno posredniška družba izvršuje naročila strank za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev na organiziranem trgu z vnosom ustrezne ponudbe oziroma 
povpraševanja v centralno informatizirano bazo borznega informacijskega sistema. 

(2) Borzno posredniška družba mora izvršiti naročilo stranke takoj, ko so izpolnjeni pogoji 
za izvršitev naročila. Šteje se, da so pogoji za izvršitev izpolnjeni, ko borzno posredniška 
družba prejme naročilo (četrti odstavek 143. člena tega zakona) in izteče rok za odklonitev 
naročila (145. člen tega zakona). 

(3) Borzno posredniška družba mora izvrševati naročila strank za nakup oziroma prodajo 
vrednostnih papirjev na organiziranem trgu po vrstnem redu prejema ustreznih naročil za 
takšen nakup oziroma prodajo. 

(4) Borzno posredniška družba ne sme kupiti oziroma prodati vrednostnih papirjev na 
organiziranem trgu za svoj račun ali za račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi, če 
zaradi takšnega nakupa oziroma prodaje ne bi mogla izvršiti sočasnega naročila stranke za 
nakup oziroma prodajo oziroma bi ga bilo mogoče izvršiti samo pod za stranko manj 
ugodnimi pogoji. 

Izvrševanje naročil s preudarkom 
148. člen 

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 147. člena tega zakona, mora borzno 
posredniška družba izvršiti naročilo s preudarkom, takrat kadar s skrbnostjo dobre borzno 
posredniške družbe oceni, da je glede na stanje na trgu, izvršitev naročila najugodnejša za 
interese stranke. 

(2) Pri izvrševanju naročila s preudarkom borzno posredniška družba ne sme vnesti 
nasprotnega naročila za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev za račun druge stranke, 
ki je dala naročilo s preudarkom, za svoj račun oziroma račun zaposlenega pri borzno 
posredniški družbi z namenom, da pride do sklenitve posla z uskladitvijo pogojev ponudbe 
oziroma povpraševanja za račun stranke s pogoji povpraševanja oziroma ponudbe za račun 
druge stranke, ki je dala naročilo s preudarkom, za račun borzno posredniške družbe oziroma 
zaposlenega pri borzno posredniški družbi. 

Izvrševanje naročil za račun več strank 
149. člen 

(1) Kadar borzno posredniška družba sprejme več naročil s preudarkom oziroma kadar 
sočasno prejme več naročil za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev pod enakimi 
pogoji, lahko takšna naročila izvrši sočasno (v nadaljnjem besedilu: trgovanje za skupni 
račun). 
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(2) Pri trgovanju za skupni račun borzno posredniška družba ne sme sklepati poslov za svoj 
račun oziroma račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi. 

(3) Kadar borzno posredniška družba pri trgovanju za skupni račun sklene enega ali več 
poslov, mora pravice in obveznosti iz takšnega posla oziroma poslov prenesti na stranke po 
naslednjih pravilih: 

1. če je posel oziroma posle sklenila za enako ceno, količina vrednostnih papirjev pa ne 
zadošča za izvršitev celotnih naročil vseh strank se najprej v celoti izvrši naročilo tiste 
stranke, ki gaje borzno posredniška družba prejela pred naročilom naslednje stranke; 

2. če je posel oziroma posle sklenila po različnih cenah se za najugodnejšo ceno najprej v 
celoti izvrši naročilo tiste stranke, ki ga je borzno posredniška družba prejela pred naročilom 
naslednje stranke. 

Izročitev vrednostnih papirjev stranki 
150. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora v skladu s pravili, ki urejajo izpolnitev obveznosti iz 
poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, zagotoviti, da se na dan izpolnitve posla vrednostni 
papitji, ki jih je na organiziranem trgu kupila za račun posamezne stranke, prenesejo na račun 
te stranke. 

(2) Kadar borzno posredniška družba v skladu z naročilom stranke kupi nematerializirane 
vrednostne papiije izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, mora zagotoviti, da se na 
dan, ko ji prodajalec izpolni obveznost, nematerializirani vrednostni papiiji prenesejo na 
račun stranke, za račun katere jih je kupila. 

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi za vrednostne 
papirje, izdane kot pisne listine, ki so v zbirni hrambi pri Klirinško depotni družbi. 

(4) Kadar borzno posredniška družba v skladu z naročilom stranke kupi vrednostne papiije, 
izdane kot pisne listine, in ne gre za vrednostne papirje iz tretjega odstavka tega člena, jih 
mora izročiti stranki v dveh delovnih dneh po tem, ko ji prodajalec izpolni obveznost, če se 
nista borzno posredniška družba in stranka izrecno drugače dogovorili. 

(5) Kadar sta se v primeru iz četrtega odstavka tega člena borzno posredniška družba in 
stranka dogovorili, da borzno posredniška družba vrednostnih papirjev ni dolžna izročiti 
stranki, jih sme borzno posredniška družba sama hraniti za račun stranke samo, če ima 
dovoljenje Agencije za opravljanje storitev hrambe vrednostnih papiijev. V nasprotnem 
primeru mora v roku iz četrtega odstavka tega člena izročiti vrednostne papirje za račun 
stranke borzno posredniški družbi, ki takšno dovoljenje ima. 

Denarna sredstva strank 
151. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni 
promet, odpreti poseben račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz 
poslov, ki jih je sklenila za račun strank, in vodi denarna sredstva strank. 

(2) Borzno posredniška družba preko računa iz prvega odstavka tega člena ne sme 
sprejemati vplačil in opravljati izplačil iz poslov, ki jih je sklenila za svoj račun. 

(3) Borzno posredniška družba mora kupnino, zneske unovčenih kuponov oziroma 
dividend oziroma neizkoriščeni predujem, nakazati stranki naslednji delovni dan šteto od: 

1. prejema kupnine iz posla, ki gaje sklenila za račun stranke; 
2. unovčenja dividend oziroma kuponov iz vrednostnih papirjev, katerih imetnik je stranka; 
3. preklica naročila, v zvezi s katerim je stranka plačala predujem; 
če se nista borzno posredniška družba in stranka drugače dogovorili. 
(4) Borzno posredniška družba ne sme uporabljati denarnih sredstev strank niti za svoj 

račun niti za račun drugih strank. 
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Obračun o opravljenem poslu 
152. člen 

Borzno posredniška družba mora najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi obveznosti 
iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke, stranki poslati obračun opravljenega posla. 

7.4. VODENJE RAČUNOV NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
IN HRAMBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

7.4.1. Skupne določbe 

Uporaba določb 
153. člen 

Določbe tega razdelka se uporabljajo tako v primeru, ko borzno posredniška družba za 
stranko opravlja samo storitve vodenja računov vrednostnih papirjev in hrambe vrednostnih 
papirjev, kot tudi v primeru, ko borzno posredniška družba te storitve opravlja v okviru 
opravljanja storitev borznega posredovanja, gospodaijenja z vrednostnimi papirji ali drugih 
storitev. 

7.4.2. Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 

Pogodba o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 
154. člen 

(1) Pogodba o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev je pogodba, s 
katero se borzno posredniška družba zaveže, da bo pri Klirinško depotni družbi stranki odprla 
račun nematerializiranih vrednostnih papirjev in na tem računu v imenu in za račun stranke 
vodila stanja vrednostnih papirjev stranke ter vnašala naloge stranke za prenos vrednostnih 
papirjev s tega računa na drug račun, stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati 
provizijo. 

(2) Pred odprtjem računa posamezne stranke, mora borzno posredniška družba s to stranko 
skleniti splošno pogodbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v pisni 
obliki. 

(3) Borzno posredniška družba mora voditi račune nematerializiranih vrednostnih papirjev 
pri Klirinško depotni družbi in opravljati prenose med računi v skladu z ZNVP ter pravili in 
navodili Klirinško depotne družbe, ki urejajo vodenje centralnega registra nematerializiranih 
vrednostnih papirjev. 

(4) Določbe tega podrazdelka o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 
se smiselno uporabljajo tudi za vodenje računov vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne 
listine, ki so v zbirni hrambi pri Klirinško depotni družbi. 

Hišni račun 
155. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora vse vrednostne papirje, katerih imetnik je, voditi na 
posebnem računu pri Klirinško depotni družbi (v nadaljnjem besedilu: hišni račun). 

(2) Borzno posredniška družba na hišni račun ne sme prenesti vrednostnih papirjev, katerih 
imetniki so stranke oziroma, ki jih je pridobila za račun stranke. 

(3) Borzno posredniška družba vrednostnih papirjev, katerih imetnik je, ne sme voditi na 
računu strank pri sebi ali pri drugi borzno posredniški družbi. 
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Računi strank 
156. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora vrednostne papirje posamezne stranke voditi na 
računu te stranke pri Klirinško depotni družbi (v nadaljnjem besedilu: račun stranke). 

(2) Kadar borzno posredniška družba za posamezno stranko opravlja storitve gospodarjenja 
z vrednostnimi papirji te stranke mora vrednostne papiije, ki so predmet gospodarjenja, voditi 
na posebnem računu te stranke pri Klirinško depotni družbi (v nadaljnjem besedilu: račun 
gospodarjenja). 

(3) Preko računa gospodarjenja mora borzno posredniška družba opravljati vse prenose 
vrednostnih papirjev, ki jih kupuje in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o 
gospodarjenju z vrednostnimi papirji. 

Odprtje računa stranke 
157. člen 

Borzno posredniška družba mora pred vnosom novega računa stranke v centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papirjev (odprtje računa stranke) preveriti identiteto stranke. 

Vodenje računov strank 
158. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme vnesti naloga stranke za prenos vrednostnih papiijev, 
katerih imetnik je stranka, z registrskega računa oziroma računa stranke pri drugi borzno 
posredniški družbi na račun stranke pri tej borzno posredniški družbi samo na podlagi 
ustreznega pisnega naloga stranke (v nadaljnjem besedilu: nalog za prenos med računi istega 
imetnika). 

(2) Borzno posredniška družba ne sme vnesti naloga stranke za prenos vrednostnih 
papiijev na račun drugega imetnika (v nadaljnjem besedilu: nalog prenos med računi različnih 
imetnikov) oziroma naloga za pravic tretjih na vrednostnih papirjih, katerih imetnik je stranka 
(v nadaljnjem besedilu: nalog za vpis pravic tretjih), brez ustreznega pisnega naloga stranke. 

(3) Kadar izdaja nalog pooblaščenec stranke, sme borzno posredniška družba opraviti 
ustrezen vnos iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena samo, če pooblaščenec predloži 
notarsko overjeno pooblastilo stranke, ali če imetnik osebno pri borzno posredniški družbi 
pooblasti določeno osebo za razpolaganje z vrednostnimi papirji na njegovem računu. 

Nalogi za prenos 
159. člen 

(1) Nalog za posamezno vrsto prenosa iz prvega oziroma drugega odstavka 158. člena tega 
zakona mora obsegati podatke, ki jih za ustrezno vrsto naloga določajo navodila Klirinško 
depotne družbe. 

(2) Pred vnosom naloga iz prvega odstavka tega člena v centralni register 
nematerializiranih vrednostnih papiijev se mora borzno posredniška družba na zanesljiv način 
prepričati o identiteti nalogodajalca. 

(3) Šteje se, da naročilo za prodajo vrednostnih papiijev na organiziranem trgu, vsebuje 
tudi nalog za prenos vrednostnih papiijev z računa stranke zaradi izpolnitve obveznosti iz 
prodaje, sklenjene na organiziranem trgu. 

(4) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja pri vnosih nalogov za prenos 
vrednostnih papiijev z računa stranke, ki jih borzno posredniška družba vnaša pri opravljanju 
storitev gospodaijenja z vrednostnimi papiiji stranke. 
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Vrstni red vnašanja nalogov za prenose 
160. člen 

Borzno posredniška družba mora vnašati naloge za prenose z računa posameznega 
imetnika oziroma za vpis pravic tretjih na vrednostnih papirjih tega imetnika po vrstnem redu 
prejema popolnih nalogov za prenos s tega računa oziroma nalogov za vpis pravic tretjih. 

Oblika izpiskov 
161. člen 

Izpiske stanja oziroma prometa na računih mora borzno posredniška družba izstavljati z 
računalniškim izpisom iz centralne informatizirane baze centralnega registra 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

Izpisek o opravljenem prenosu 
162. člen 

Borzno posredniška družba mora na zahtevo stranke naslednji delovni dan po prejemu 
zahteve izstaviti izpisek prometa na računu za zahtevano obdobje in novega stanja na dan 
izstavitve izpiska. 

Izpisek o stanju in prometu na računu 
163. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora stranki enkrat letno izstaviti izpisek stanja in letnega 
prometa na računu nematerializiranih vrednostnih papiijev. 

(2) Borzno posredniška družba in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanja 
o stanju in prometu na računu nematerializiranih vrednostnih papiijev. 

7.4.3. Hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisnih listin, ki niso v zbirni hrambi pri 
Klirinško depotni družbi 

Uporaba določb 
164. člen 

Določbe tega podrazdelka se uporabljajo za vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, ki 
niso v zbirni hrambi pri Klirinško depotni družbi. 

Hramba vrednostnih papirjev 
165. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme sama hraniti vrednostne papiije strank iz 164. člena 
tega zakona samo, če ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev hrambe vrednostnih 
papiijev. 

(2) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka tega člena hrani vrednostne papirje 
strank in svoje vrednostne papiije iz 155. člena tega zakona po pravilih o zbirni hrambi. 

(3) Pogodba o hrambi vrednostnih papiijev mora biti sklenjena v pisni obliki. 

• 
Potrdilo o pologu oziroma dvigu 

166. člen 
(1) Borzno posredniška družba mora stranki ob vsakem pologu oziroma dvigu vrednostnih 

papiijev iz 164. člena tega zakona izstaviti potrdilo o pologu oziroma dvigu. 
(2) Borzno posredniška mora stranki izstaviti potrdilo o pologu tudi, kadar prejme 

vrednostne papiije na podlagi izpolnitve posla nakupa vrednostnih papiijev, ki ga je sklenila 
za račun stranke. 
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Knjiga pologov in dvigov 
167. člen 

(1) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 165. člena tega zakona mora voditi 
knjigo pologov in dvigov, v katero vpisuje vse pologe in dvige vrednostnih papiijev iz 164. 
člena tega zakona po datumskem zaporedju. 

(2) V knjigo pologov in dvigov se vpisujejo tudi podatki o prejemu oziroma odtujitvi 
vrednostnih papirjev iz 164. člena tega zakona, katerih imetnik je borzno posredniška družba 
sama. k 

7.5. GOSPODARJENJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI STRANK 

Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji 
168. člen 

(1) Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji je pogodba, s katero se borzno 
posredniška družba zaveže, da bo v skladu z naložbeno politiko določeno v pogodbi, za račun 
stranke nalagala denarna sredstva stranke v vrednostne papirje z namenom razpršitve 
tveganja, stranka pa se zaveže plačati provizijo. 

(2) Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papiiji mora biti sklenjena v pisni obliki. 
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora določati: 
1. znesek denarnih sredstev, ki ga stranka izroča v gospodarjenje na podlagi pogodbe; 
2. naložbeno politiko; > 
3. višino provizije in način izračuna osnove oziroma osnov za provizijo. . 
(4) Kadar stranka ob sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena borzno posredniški 

družbi v gospodarjenje izroči vrednostne papiije, mora pogodba v posebni prilogi obsegati 
tudi seznam teh vrednostnih papiijev z navedbo njihove oznake in količine. 

(5) Pogodbeni stranki določita naložbeno politiko tako, da določita: 
1. vrste vrednostnih papiijev, 
2. lastnosti izdajateljev vrednostnih papiijev, 
3. največji dopustni delež naložb v vrednostne papiije posameznega izdajatelja in z njim 

povezanih oseb, 
4. druge okoliščine, ki so pomembne za določitev stopnje tveganosti naložb. 
(4) Za gospodaijenje z vrednostnimi papiiji stranke se smiselno uporabljajo določbe 

prvega odstavka 146. člena, prvega in četrtega odstavka 147. člena, prvega in drugega 
odstavka 149. člena in 151. člena tega zakona, če ni v tem razdelku drugače določeno. 

Vrste naložb 
169. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme denarna sredstva stranke naložiti samo v tržne 
vrednostne papirje. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borzno posredniška družba 
naloži denarna sredstva stranke tudi v netržne vrednostne papiije, če se pogodbeni stranki za 
takšne naložbe izrecno dogovorita. 

<3) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora pogodba določati največji delež naložb 
v netržne vrednostne papirje. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko borzno posredniška družba 
naloži denarna sredstva stranke v svojem imenu in za račun stranke tudi v obliki bančnih 
denarnih depozitov, če zaradi trenutnega stanja na trgu vrednostnih papiijev, denarnih 
sredstev stranke ni mogoče v celoti naložiti v vrednostne papirje v skladu z naložbeno 
politiko, določeno v pogodbi. 
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(5) Kadar v primeru iz četrtega odstavka tega člena, denarna sredstva stranke presegajo 
10% vrednosti vseh naložb stranke, mora borzno posredniška družba pred deponiranjem 
denarnih sredstev pridobiti pisno soglasje stranke za takšno naložbo. 

Poročilo o stanju naložb z obračunom poslov 
170. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora stranki, za katero opravlja storitve gospodaijenja z 
vrednostnimi papirji, najmanj enkrat na tri mesece po stanju na zadnji dan v mesecu 
trimesečja poslati poročilo o stanju naložb stranke z obračunom poslov. 

(2) Borzno posredniška družba in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanja. 

7.6. VODENJE EVIDENC O STRANKAH IN POSLIH IN HRAMBA DOKUMENTOV 
7.6.1. Skupna določba 

Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije 
171. člen 

Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, 
poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je 
mogoče kadarkoli preveriti potek posameznega posla, ki gaje opravila za svoj račun oziroma 
za račun stranke. 

r 

7.6.2. Vodenje evidenc 

Evidenca strank 
172. člen 

Borzno posredniška družba vodi evidenco strank. 

Evidenca naročil in poslov z vrednostnimi papirji 
173. člen 

Borzno posredniška družba vodi evidenco naročil in poslov z vrednostnimi papiiji, v 
katero za vsako naročilo in za vsak posel nakupa oziroma prodaje vrednostnih papirjev, ki ga 
je sklenila za račun stranke oziroma za svoj račun, vpisuje podatke o tem. 

7.6.3. Vodenje in hranjenje dokumentacije 

Dokumenti o poslovanju s stranko 
174. člen 

Borzno posredniška družba mora vse dokumente o poslovanju s posamezno stranko hraniti 
ločeno od dokumentov o poslovanju z drugimi strankami in od dokumentov o lastnem 
poslovanju. 

Dokumenti o posameznih poslih za račun strank 
175. člen 

Borzno posredniška družba mora hraniti vse dokumente o posameznem poslu po 
datumskem zaporedju poslov za vsak posamezen posel, ki ga je borzno posredniška družba 
opravila za račun posamezne stranke. 
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Dokumenti o posameznih poslih za račun borzno posredniške družbe 
176. člen 

Določba 175. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi za dokumente o poslih, ki jih 
je borzno posredniška družba sklenila za svoj račun. 

7.7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
177. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora kot zaupne varovati podatke o stanju in prometu na 
računih vrednostnih papiijev stranke ter druge podatke, dejstva in okoliščine, za katere je 
izvedela v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 

(2) Podatkov iz prvega odstavka tega člena borzno posredniška družba ne sme sporočiti 
tretjim osebam, niti jih sama uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe. 

(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi za člane organov borzno posredniške 
družbe, zaposlene pri borzno posredniški družbi in druge osebe, ki za borzno posredniško 
družbo na podlagi pogodbe opravljajo posamezne storitve, in sicer tudi po prenehanju 
funkcije oziroma delovnega ali pogodbenega razmerja. 

Ukrepi za varovanje zaupnih podatkov 
178. člen 

(1) Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje tako, da je zagotovljeno 
učinkovito varovanje zaupnih podatkov in zaščita pred morebitnimi zlorabami teh podatkov. 

(2) Borzno posredniška družba mora tekoče sestavljati seznam vrednostnih papiijev 
oziroma izdajateljev, v zvezi s katerimi je pridobila zaupne podatke iz prvega odstavka 177. 
člena tega zakona oziroma notranje informacije iz 275. člena tega zakona. O vsebini seznama 
morajo biti seznanjeni vsi borzni posredniki in drugi zaposleni pri borzno posredniški družbi. 

(3) Vrednostnih papiijev, ki so uvrščeni na seznam iz drugega odstavka tega člena, borzni 
posredniki ne smejo priporočati strankam in jih tudi ne smejo kupovati oziroma prodajati za 
račun borzno posredniške družbe, za svoj račun, oziroma za račun z borzno posredniško 
družbo ali borznim posrednikom povezanih oseb. 

(4) Borzno posredniška družba mora za vsako od oseb iz tretjega odstavka 177. člena tega 
zakona in z njimi povezanih oseb tekoče voditi evidenco o vseh poslih teh oseb z 
vrednostnimi papiiji. 

(5) Borzno posredniška družba mora zagotoviti, dajo osebe iz tretjega odstavka 177. člena 
tega zakona tekoče obveščajo o vseh njihovih poslih oziroma poslih z njimi povezanih oseb z 
vrednostnimi papiiji. 

Sporočanje zaupnih podatkov 
179. člen 

(1) Borzno posredniška družba sme zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena sporočiti 
samo: 

1. na podlagi pisnega dovoljenja stranke; 
2. na pisno zahtevo sodišča oziroma pristojnega upravnega organa, če sodišče oziroma 

pristojni upravni organ te podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru 
svojih pristojnosti; 

3. na pisno zahtevo Agencije oziroma Banke Slovenije, če Agencija oziroma Banka 
Slovenije te podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih 
pristojnosti. 
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(2) Podatke, ki jih sodišče, pristojni upravni organ, Agencija oziroma Banka Slovenije 
prejmejo na podlagi prvega odstavka tega člena, smejo uporabiti samo v skladu z namenom, 
zaradi katerega so bili sporočeni. 

7.8. PREDPIS O OPRAVLJANJU STORITEV V ZVEZI Z VREDNOSTNIMI 
PAPIRJI 

Predpis o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji 
180. člen 

Agencija izda sklep o opravljanju storitev z vrednostnimi papiiji, s katerim predpiše: 
1. podrobnejše podatke o stranki, ki jih mora vsebovati pogodba iz prvega odstavka 141. 

člena tega zakona; 
2. podrobnejšo vsebino potrdila o prejemu naročila stranke iz prvega odstavka 144. člena 

tega zakona; 
3. podrobnejšo vsebino obračuna opravljenega posla iz 152. člena tega zakona; 
4. podrobnejši način preverjanja identitete stranke iz 157. člena tega zakona; 
5. podrobnejšo vsebino potrdila o pologu oziroma dvigu iz prvega odstavka 166. člena tega 

zakona; 
6. podrobnejšo vsebino in način vodenja knjige pologov in dvigov iz prvega odstavka 167. 

člena tega zakona; 
7. podrobnejšo vsebino poročila o stanju naložb stranke z obračunom poslov iz prvega 

odstavka 170. člena tega zakona in prilog k temu potrdilu; 
8. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence strank iz 172. člena tega zakona in 

evidence naročil in poslov z vrednostnimi papiiji iz 173. člena tega zakona; 
9. način in roke za vodenje in hranjenje dokumentacije o poslovanju s stranko iz 174. člena 

tega zakona ter o posameznih poslih iz 175. člena in 176. člena tega zakona. 

8. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN ORGANI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov 
181. člen 

(1) Agencija in organi, ki so pristojni za nadzor drugih finančnih organizacij, morajo na 
zahtevo posameznega nadzornega organa posredovati temu organu vse podatke glede 
finančne organizacije, ki jih potrebuje v postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno 
organizacijo, v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj oziroma pri odločanju o drugih 
posamičnih zadevah. 

(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o nepravilnostih, ki jih pri opravljanju 
nadzora ugotovijo, če so te ugotovitve pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov. 

(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja nadzornih organov določi 
minister, pristojen za finance, na podlagi predhodnega mnenja nadzornih organov. 

Obdelava podatkov in posredovanje informacij 
182. člen 

(1) Agencija je pristojna zbirati in obdelovati podatke, o dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za izvrševanje njenih nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom, ZISDU in 
ZPre. 

(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni za izvrševanje nalog in 
pristojnosti Agencije, določenih s tem zakonom se štejejo zlasti podatki o: 
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1. dovoljenjih za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in drugih dovoljenjih in 
soglasjih, kijih izda Agencija na podlagi tega zakona; 

2. članih uprave in nadzornih svetov borzno posredniških družb, njihovi organizaciji, 
delovanju notranjih kontrol in reviziji; 

3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev borzno posredniških družb, v 
državah članicah, in podružnicah oziroma neposrednem opravljanju storitev borzno 
posredniških družb držav članic v Republiki Sloveniji; 

4. podružnicah borzno posredniških družb v tujini in podružnicah tujih borzno 
posredniških družb v Republiki Sloveniji; 

5. poslih iz 277. člena tega zakona; 
6. spoštovanju pravil varnega in skrbnega poslovanja; 
7. mesečnih poročilih iz 129. člena tega zakona; 
8. imetnikih kvalificiranih deležev iz 82. člena tega zakona; 
9. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz 191. člena tega zakona; 
10. izvršenih ukrepih nadzora iz 203. člena tega zakona; 
11. poročilih in obvestilih, ki jih je zbrala na podlagi 277. člena in 278. člena tega zakona; 
12. informacije, ki jih je Agencija pridobila v okviru izmenjave informacij od pristojnih 

nadzornih organov držav članic. 
(3) Podatke iz drugega odstavka sme Agencija posredovati: 
1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih nadzornih organov na 

podlagi 181. člena tega zakona; 
2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za izpolnjevanje njihovih nalog 

nadzora nad opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih 
finančnih storitev po ZBan, in če za te organe velja obveznost varovanja zaupnih podatkov 
najmanj v obsegu kot je določeno v prvem odstavku 303. člena tega zakona, 

3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo za izpolnjevanje njihovih 
nalog nadzora nad opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih 
finančnih storitev po ZBan, ob pogoju vzajemnosti in če za te organe velja obveznost 
varovanja zaupnih podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v prvem odstavku 303. člena 
tega zakona, 

4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad borzno posredniško družbo; 
5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku nadzora nad revizijsko 

družbo, ki je revidirala računovodske izkaze borzno posredniške družbe. 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme Agencija podatke iz 12. točke 

drugega odstavka tega člena posredovati samo, če je to izrecno dovolil organ, ki je te podatke 
posredoval Agenciji. 

(5) Agencija zbere podatke iz drugega odstavka tega člena tudi na zaprosilo: 
1. pristojnega nadzornega organa države članice, če jih ta potrebuje za izpolnjevanje 

njihovih nalog nadzora nad opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter 
drugih finančnih storitev po ZBan in če zanj velja obveznost varovanja zaupnih podatkov 
najmanj v obsegu kot je določeno v prvem odstavku 303. člena tega zakona, 

2. pristojnega nadzornega organa tuje države, če jih ta potrebuje za izpolnjevanje njihovih 
nalog nadzora nad opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in bančnih ter drugih 
finančnih storitev po ZBan, ob pogoju vzajemnosti in če zanj velja obveznost varovanja 
zaupnih podatkov najmanj v obsegu kot je določeno v prvem odstavku 303. člena tega 
zakona, 

Seznam organiziranih trgov 
183. člen 

(1) Agencija vodi seznam organiziranih trgov. 
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(2) Agencija posreduje Evropski komisiji in državam članicam seznam organiziranih trgov 
v Republiki Sloveniji s pravili trgovanja na teh trgih ter predpisih in pravilih, ki urejajo 
njihovo delovanje in organizacijo. 

(3) Agencija na podlagi podatkov, kijih prejme od Evropske komisije in držav članic, vodi 
in vzdržuje seznam vseh organiziranih trga v državah članicah. 

(4) Agencija mora podatke iz tretjega odstavka tega člena posredovati na zahtevo 
državnega organa oziroma osebe, ki izkaže upravičen interes glede teh podatkov. 

Obveščanje Evropske komisije 
184. člen 

Agencija mora obveščati Evropsko komisijo o: 
1. zavrnitvah zahtev za posredovanje obvestila iz tretjega odstavka 97. člena tega zakona; 
2. ukrepih iz tretjega odstavka 104. člena tega zakona. 

Razmerja s tujimi državami 
185. člen 

(1) Agencija mora obvestiti Evropsko komisijo o: 
1. izdaji vsakega dovoljenja borzno posredniški družbi, katere posredno ali neposredno 

obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem v tuji državi; 
2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega tuja 

oseba postane obvladujoča družba borzno posredniške družbe. 
(2) Agencija obvešča Evropsko komisijo o vseh pomembnejših ovirah, na katere so 

naletele borzno posredniške družbe pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji v 
tujih državah. 

(3) Če Evropska komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav članic zadržati oziroma 
prekiniti odločanje o zahtevah oseb posamezne tuje države, mora Agencija s sklepom 
prekiniti postopek za največ tri mesece v zadevah odločanja o: 

1. zahtevah za izdajo dovoljenja borzno posredniški družbi, katere posredno ali neposredno 
obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem v tuji državi, na katero se nanaša odločitev 
Evropske komisije; 

2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega 
tuja oseba s sedežem v tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije, postane 
obvladujoča družba borzno posredniške družbe. 

(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega odstavka tega člena, rok za 
odločitev iz 374. člena tega zakona ne teče. 

(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev postopkov iz tretjega 
odstavka tega člena podaljša, mora Agencija s sklepom podaljšati prekinitev postopka iz 
tretjega odstavka tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo Evropskega sveta. 

(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne veljajo za: 
1. ustanovitev borzno posredniške družbe kot odvisne družbe borzno posredniške družbe, 

ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičena 
opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji v državi članici, oziroma od te borzno 
posredniške družbe odvisne družbe; 

2. pridobitev kvalificiranega deleža s strani borzno posredniške družbe, ki je v trenutku 
sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega Člena upravičena opravljati 
storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji v državi članici, oziroma s strani od te borzno 
posredniške družbe odvisne družbe. 

(7) Agencija mora Evropsko komisijo na njeno zahtevo obvestiti o vsaki zahtevi za izdajo 
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če Evropska komisija te podatke potrebuje za 
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ugotovitev dejstev, pomembnih za sprejem odločitve iz tretjega oziroma četrtega odstavka 
tega člena. 

9. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA 

Splošna določba 
186. člen 

Borzno posredniška družba mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, 
vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zakonom o 
gospodarskih družbah in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih 
standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja Slovenski inštitut za 
revizijo, če ni v tem poglavju drugače določeno. 

Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije 
187. člen 

Borzno posredniška družba mora organizirati poslovanje in tekoče voditi poslovne knjige, 
poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je 
mogoče kadarkoli preveriti ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj in pravili 
varnega in skrbnega poslovanja. 

Kontni načrt in sheme izkazov 
188. člen 

(1) Borzno posredniška družba razvršča podatke v računovodske evidence po kontnem 
načrtu za gospodarske družbe, pri tem pa upošteva analitični kontni načrt za borzno 
posredniške družbe. 

(2) Borzno posredniška družba pri sestavljanju računovodskih izkazov uporablja sheme 
računovodskih izkazov borzno posredniških družb. 

Letno in polletno poročilo 
189. člen 

(1) Borzno posredniška družba sestavlja računovodske in konsolidirane računovodske 
izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. 

(2) Borzno posredniška družba sestavlja letno in polletno poročilo. 

Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih 
190. člen 

Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega Inštituta za revizijo izda sklep o 
poslovnih knjigah in poslovnih poročilih borzno posredniških družb, s katerim predpiše: 

1. analitični kontni načrt za borzno posredniške družbe; 
2. vrste in sheme računovodskih izkazov borzno posredniških družb; 
3. podrobnejšo vsebino poslovnega poročila borzno posredniških družb in dodatkov k tem 

poročilu. 

10. REVIDIRANJE 

Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila 
191. člen 

(1) Letno poročilo borzno posredniške družbe in konsolidirano letno poročilo finančne 
skupine mora pregledati pooblaščeni revizor. 
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(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka tega člena lahko pri revizijski 
družbi opravlja pooblaščeni revizor, ki ima pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za 
opravljanje nalog revidiranja. 

(3) Borzno posredniška družba mora Agenciji predložiti revidirano letno poročilo v roku 
osmih dni po prejemu oziroma najkasneje v štirih mesecih po izteku koledarskega leta, 
konsolidirano revidirano letno poročilo pa najkasneje v roku petih mesecev po izteku 
koledarskega leta. 

Vsebina revizijskega pregleda 
192. člen 

(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o: 
1. bilanci stanja; 
2. izkazu uspeha; 
3. izkazu finančnih tokov; 
4. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj; 
5. izpolnjevanju pravil varnega in skrbnega poslovanja; 
6. stanju notranjih kontrol; 
7. načinu vodenja poslovnih knjig; 
8. kvaliteti informacijskega sistema v borzno posredniški družbi; 
9. pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji. 
(2) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše 

podrobnejšo obliko in najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizijskega 
poročila. 

(3) Agencija lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim pregledom. 
(4) Če revizijski pregled oziroma poročilo ni opravljeno oziroma izdelano v skladu s prvim 

in drugim odstavkom tega člena, Agencija zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled 
opravi drug pooblaščeni revizor na stroške borzno posredniške družbe. 

Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
193. člen 

(1) Borzno posredniška družba v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku, ki 
izhaja najmanj enkrat mesečno, objavi povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem 
revizorja v 15 dneh po sprejemu na skupščini, vendar najkasneje v šestih mesecih po preteku 
koledarskega leta, povzetek revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjem 
revizorja pa najkasneje v sedmih mesecih po preteku koledarskega leta. 

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega odstavka tega člena. 

11. NADZOR NAD BORZNO POSREDNIŠKIMI DRUŽBAMI 
11.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nadzor nad borzno posredniškimi družbami 
194. člen 

(1) Agencija opravlja nadzor nad borzno posredniškimi družbami z namenom preverjanja, 
če borzno posredniške družbe spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj, pravila o varnem in 
skrbnem poslovanju in druga pravila, določena s tem zakonom, ZISDU, ZPre in ZNVP 
oziroma drugimi zakoni, ki urejajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ter predpisi, 
izdanimi na podlagi teh zakonov. 

(2) Agencija opravlja v sodelovanju z Banko Slovenije nadzor tudi nad poslovanjem bank 
v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji. 
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(3) Borza oziroma klirinško depotna družba mora Agencijo nemudoma obvestiti o kršitvah, 
ki jih stori borzno posredniška družba, če takšne kršitve ugotovi pri opravljanju nadzora, za 
katerega je pristojna po tem zakonu. 

Način opravljanja nadzora 
195. člen 

Agencija opravlja nadzor nad borzno posredniškimi družbami s: 
1. spremljanjem in preveijanjem poročil in obvestil, ki jih Agenciji posredujejo borzno 

posredniške družbe oziroma druge osebe; 
2. opravljanjem pregledov poslovanja borzno posredniških družb; 
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 

Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
196. člen 

(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 195. člena tega zakona plačujejo borzno 
posredniške družbe Agenciji nadomestilo za nadzor, ki ga glede na obseg prometa posamezne 
borzno posredniške družbe določa tarifa Agencije. 

(2) Agencija lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka tega člena v taki višini, da vsota 
nadomestil, ki so jih dolžne plačevati vse borzno posredniške družbe za posamezno leto, ne 
preseže stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 195. člena tega zakona. 

(3) Če borzno posredniška družba ne plača nadomestila, v rokih, ki jih določa tarifa 
Agencije, Agencija borzno posredniški družbi z odločbo naloži plačilo. 

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni naslov. 

Stroški nadzora 
197. člen 

(1) Kadar je borzno posredniški družbi izrečen ukrep nadzora po tem zakonu mora 
Agenciji plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev 
določa tarifa Agencije. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči Agencija z odredbo oziroma 
odločbo o izreku ukrepa nadzora. 

(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega člena je dopustna pritožba 
tudi če proti odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora pritožba ni dopustna. 

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni naslov. 

11.2. POROČANJE 

Redno poročanje 
198. člen 

Borzno posredniška družba mora poročati Agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah: 
1. o podatkih o njenih naložbah v vrednostne papiije in skupnih podatkih o naložbah njenih 

strank v vrednostne papirje, bančne denarne depozite in stanju neizkoriščenih denarnih 
sredstev na denarnem računu strank; 

2. o spremembah osnovnega kapitala, združitvah in spremembah drugih podatkov, ki se 
vpisujejo v sodni register; 

3. o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic borzno posredniške družbe ter o pridobitvi 
oziroma spremembi kvalificiranih deležev delnic borzno posredniške družbe iz 82. člena tega 
zakona; 

4. o kapitalskih udeležbah v drugih borzno posredniških družbah; 
5. o spremembi splošnih pogojev poslovanja; 
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6. o spremembi članov uprave; 
7. o kadrovski sestavi in borznih posrednikih; 
8. o sklenitvi pogodbe o opravljanju storitev izvedbe prve prodaje s obveznostjo odkupa; 
9. o poslovnih poročilih. 

Poročanje na zahtevo Agencije 
199. člen 

Borzno posredniška družba mora na zahtevo Agencije in v roku, ki ga ta določi, 
posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora 
oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Agencije. 

Predpis o poročanju 
200. člen 

Agencija izda sklep o poročanju, s katerim predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 198. 
člena tega zakona, ter način in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz 198. člena tega 
zakona. 

11.3. UKREPI NADZORA 
11.3.1. Splošna določba 

Ukrepi nadzora 
201. člen (203. člen) 

Ukrepi nadzora nad borzno posredniško družbo po tem zakonu so: 
1. odreditev odprave kršitev; 
2. odreditev dodatnega ukrepa, 
3. začasna prepoved opravljanja dejavnosti; 
3. odvzem dovoljenja. 

11.3.2. Odprava kršitev 

Odredba o odpravi kršitev 
202. člen (204. člen) 

(1) Agencija izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju nadzora nad borzni 
posredniško družbo ugotovi: 

1. da član uprave borzno posredniške družbe nima soglasja iz 86. člena tega zakona; 
2. da borzno posredniška družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje storitev iz 89. člena 

tega zakona; 
3. da borzno posredniška družba opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, za katere 

ni pridobila dovoljenja Agencije, oziroma opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu ne sme 
opravljati; 

4. da borzno posredniška družba krši pravila o obvladovanju tveganj; 
5. da borzno posredniška družba krši pravila varnega in skrbnega poslovanja; 
6. da borzno posredniška družba krši pravila o vodenju poslovnih knjig in poslovnih 

poročil oziroma o revidiranju letnih poročil; 
7. da borzno posredniška družba krši obveznosti poročanja in obveščanja; 
8. da borzno posredniška družba krši druga pravila o trgu vrednostnih papirjev oziroma 

poslovanju z vrednostnimi papirji. 
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Agencija rok za odpravo kršitev. 
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Odreditev dodatnega ukrepa 
203. člen (-) 

(1) Agencija odredi dodatni ukrep, s katerim naloži pristojnemu organu borzno posredniške 
družbe, da razreši člana oziroma člane uprave borzno posredniške družbe 

1. če borzno posredniška družba ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev, oziroma. 
2. če borzno posredniška družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega 

poročanja oziroma obveščanja Agencije ali kako drugače ovira opravljanje nadzora. 
(2) Za odredbo o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 

določbe tega zakona o odredbi o odpravi kršitev. 

Začasna prepoved opravljanja storitev 
204. člen (206. člen) 

(1) Agencija borzno posredniški družbi začasno prepove opravljanje storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji v naslednjih primerih: 

1. če borzno posredniška družba ni organizirala poslovanja oziroma ne vodi tekoče 
poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter drugih administrativnih in poslovnih evidenc 
tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj 
oziroma pravili varnega in skrbnega poslovanja, 

2. če borzno posredniška družba ni ravnala v skladu z odredbo o odpravi kršitev, oziroma 
3. če borzno posredniška družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega 

poročanja oziroma obveščanja Agencije ali kako drugače ovira opravljanje nadzora. 
(2) Prepoved iz prvega odstavka velja do izdaje odločbe, s katero Agencija ugotovi, da so 

bile kršitve odpravljene, oziroma do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja. 
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči tudi borzi in klirinško depotni družbi, ki 

morata borzno posredniško družbo, na katero se prepoved nanaša, izključiti iz članstva za čas 
trajanja prepovedi. 

(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija tudi: 
1. prepove Klirinško depotni družbi izvršiti naloge borzno posredniške družbe za prenos 

vrednostnih papiijev iz njenega hišnega računa oziroma računov strank; 
2. prepove organizaciji, ki opravlja plačilni promet, izvršitev nalogov borzno posredniške 

družbe za prenos denarnih sredstev z računov borzno posredniške družbe. 
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se odločba vroči tudi organizaciji, ki opravlja 

plačilni promet. 

11.3.3. Odvzem dovoljenja 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev 
205. člen (207. člen) 

(1) Agencija odvzame borzno posredniški družbi dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi 
z vrednostnimi papirji v naslednjih primerih: 

1. če borzno posredniška družba krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (177. člen), 
prepoved manipulacije (248. člen) ali prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen), 

2. če borzno posredniška družba ne začne poslovati v 12 mesecih od izdaje dovoljenja ali 
prekine poslovanje za več kot 6 mesecev, 

3. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov, 
4. če pristojni organ borzno posredniške družbe sprejme sklep o spremembi dejavnosti, na 

podlagi katerega borzno posredniška družba ne bo več opravljala storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji, 

5. če borzno posredniška družba ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske ustreznosti in 
drugih pogojev za poslovanje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj, 

21 -april 1999 



6. če je Agencija odredila dodatni ukrep iz prvega odstavka 203. člena tega zakona in 
pristojni organ borzno posredniške družbe v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, 
ni razrešil člana oziroma članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo imenovani 
člani uprave v roku dveh mesecev od imenovanja niso zagotovili odpravo kršitev, ki so bile 
razlog za dodatni ukrep iz prvega odstavka 203. člena tega zakona. 

7. če borzno posredniška družba krši odločbo o začasni prepovedi opravljanja storitev iz 
204. člena tega zakona, 

8. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 84. 
člena tega zakona osebi, ki je neposredno oziroma posredno obvladujoča družba borzno 
posredniške družbe. 

(2) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je pri banki 
podan kateri od razlogov iz prvega odstavka tega člena, predlaga Banki Slovenije, da sprejme 
ukrepe po ZBan. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
206. člen (208. člen) 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja 
ne bo izvršil, če borzno posredniška družba v času, ki ga določi Agencija, ki pa ne sme biti 
krajši od enega in ne daljši od petih let (preizkusna doba), ne bo storila nove kršitve, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje. 

(2) Kadar Agencija izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, da bo odvzem 
dovoljenja izvršen tudi, če borzno posredniška družba v določenem roku ne odpravi kršitev, 
zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti 
določi Agencija v mejah preizkusne dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
207. člen (209. člen) 

Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če borzno 
posredniška družba v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti 
dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 206. člena tega 
zakona. 

Javni opomin 
208. člen (210. člen) 

(1) Kadar Agencija ugotovi, da obstoji razlog za odvzem dovoljenja, lahko namesto 
odvzema dovoljenja izreče borzno posredniški družbi javni opomin. 

(2) Pri odločanju, ali naj namesto odvzema dovoljenja izreče javni opomin, upošteva 
Agencija zlasti težo kršitve in okoliščino, ali je borzno posredniški družbi že bil izrečen javni 
opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena Agencija javno objavi izrek 
iz odločbe. 

12. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI 

Nadzor nad drugimi osebami 
210. člen (212. člen) 

(1) Agencija izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost 
opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile 
dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji oziroma ki objavljajo oglase, 
s katerimi reklamirajo storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji. 
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(2) Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad osebami, ki poleg 
drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost, opravljajo storitve v zvezi z organiziranjem 
trgovanja z vrednostnimi papiiji, ne da bi pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje 
dejavnosti borze. 

Odredba o odpravi kršitev 
211. člen (212. člen) 

(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja, da oseba opravlja storitve v 
zvezi z vrednostnimi papiiji, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje za 
opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji oziroma, da objavlja oglase, s katerimi 
reklamira opravljanje teh storitev, izda tej osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha z 
opravljanjem teh storitev oziroma, da preneha z oglaševanjem. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija še pred izdajo odredbe opravi 
pregled poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe, in zbere druge dokaze, zaradi 
ugotovitve, ali oseba opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji. 

(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti 
krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je 
opravila v zvezi s prenehanjem opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji oziroma 
oglaševanjem ter v katerem se oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe. 

Likvidacijski razlog 
212. člen 

(1) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po odredbi iz drugega odstavka 
tega člena, izda Agencija odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe. 

(2) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prvega odstavka tega člena začne pristojno sodišče 
na predlog Agencije postopek likvidacije. 

13. TRGOVANJE NA ORGANIZIRANIH TRGIH VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV 
13.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Organiziranje trgovanja 
213. člen 

(1) Trgovanje z vrednostnimi papiiji lahko organizira samo pravna oseba, ki je po 
določbah tega zakona pridobila dovoljenje Agencije za organiziranje trgovanja. 

(2) Trgovanje z vrednostnimi papiiji se sme organizirati samo v skladu z določbami tega 
zakona o trgovanju na organiziranih trgih vrednostnih papiijev. 

(3) Nihče drug, razen oseb iz prvega odstavka tega člena, ne sme organizirati trgovanja z 
vrednostnimi papiiji. 

(4) Za organiziranje trgovanja iz tretjega odstavka tega člena se šteje javno ponujanje 
prodaje vrednostnih papiijev oziroma vsako drugačno zagotavljanje pogojev za povezovanje 
ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papiijih. 

Organizirani trg 
214. člen 

(1) Organizirani trg vrednostnih papiijev je trg vrednostnih papiijev, ki je posredno ali 
neposredno dostopen javnosti, na katerem trgovanje poteka redno inje urejen in nadzorovan s 
strani pristojnih organov. 

(2) Organizirana trga sta borzni trg in prosti trg. 
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Vrednostni papirji, s katerimi se lahko trguje na organiziranem trgu 
215. člen 

(1) Na organiziranem trgu vrednostnih papirjev se lahko trguje z vrednostnimi papirji, za 
katere ne veljajo omejitve trgovanja iz prvega odstavka 51. člena tega zakona. 

(2) Z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na enem od organiziranih trgov vrednostnih 
papirjev v Republiki Sloveniji, se ne sme trgovati na drugem organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev. 

(3) Če izda izdajatelj vrednostne papirje, ki z že izdanimi vrednostnimi papirji tvorijo isti 
razred, se z novo izdanimi vrednostnimi papirji lahko organizirano trguje samo na tistem od 
organiziranih trgov v Republiki Sloveniji, na katerem se že trguje s prej izdanimi 
vrednostnimi papirji. 

13.2. BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Borza vrednostnih papirjev 
216. člen 

(1) Borza vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: borza) je delniška družba, ki 
pridobi dovoljenje Agencije za organiziranje trgovanja. 

(2) V sodni register se ne sme vpisati ime "borza vrednostnih papiijev" oziroma izpeljanka 
iz te besede kot sestavni del firme pravne osebe, ki nima položaja borze vrednostnih papiijev 
po tem zakonu. 

Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah 
217. člen 

Za borzo se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah o delniški družbi, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

Dejavnost borze 
218. člen 

(1) Borza lahko opravlja samo storitve v zvezi z organiziranjem trgovanja z vrednostnimi 
papirji. 

(2) Borza lahko opravlja tudi storitve v zvezi z organiziranjem trgovanja z drugimi 
finančnimi instrumenti, če za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Agencije. 

Osnovni kapital in delnice borze 
219. člen 

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala borze je 10.000.000,00 tolarjev. 
(2) Borza sme izdati samo redne imenske delnice istega razreda. 
(3) Z delnicami borze se ne sme organizirano trgovati. 
(4) Delnice borze morajo biti izdane v nematerializirani obliki. 

Delničarji borze 
220. člen 

(1) Delničarji borze so lahko le borzno posredniške družbe, ki so člani borze, ter Republika 
Slovenije in Banka Slovenije. 

(2) Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije, je lahko posamezen delničar iz prvega 
odstavka tega člena v posredno ali neposredno imetnik največ 10% vseh delnic borze. 
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Nezdružljivost zaposlitve 
221. člen 

Zaposleni na borzi ne smejo biti Člani organov borzno posredniških družb, bank in 
izdajateljev, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev in tudi ne smejo opravljati nalog za te pravne osebe. 

Uprava borze 
222. člen 

(1) Uprava borze mora imeti najmanj dva člana, ki borzo skupaj zastopata in predstavljata 
v pravnem prometu. Nobeden izmed članov uprave borze oziroma prokurist ne sme biti 
pooblaščen za samostojno zastopanje borze za celoten obseg poslov iz dejavnosti borze. 

(2) Članu uprave borze morajo biti pri borzi zaposleni oziroma opravljati to funkcijo s 
polnim delovnim časom 

(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski jezik. Najmanj en član uprave mora 
imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov. 

(4) Uprava mora voditi posle borze v Republiki Sloveniji. 
(5) Za člana uprave borze je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje 

borze, 
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še 

ni izbrisana. 
(6) Pogoj iz prve točke petega odstavka tega člena je izpolnjen, če ima oseba zadostna 

teoretična in praktična znanja za vodenje borze. Šteje se, da je pogoj iz prve točke petega 
odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje pri vodenju poslov 
podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot borza oziroma drugih primerljivih poslov. 

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borze 
223. člen 

(1) Za člana uprave borze je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za 
opravljanje funkcije člana uprave borze. 

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora kandidat za člana 
uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 222. člena tega zakona. 

(3) Agencija lahko odloči, da mora kandidat za člana uprave borze v postopku odločanja o 
dovoljenju opraviti predstavitev delovanja borze. 

(5) Agencija izda dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borze, če na podlagi 
listin iz drugega odstavka tega člena in predstavitve iz tretjega odstavka tega člena zaključi, 
da kandidat izpolnjuje pogoje za člana uprave borze. 

(6) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, s katerimi razpolaga 
izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih oseba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki 
jih je oseba storila, lahko ogroženo poslovanje borze v skladu s pristojnostmi in 
odgovornostmi borze po tem zakonu. 

(7) Član uprave borze mora zagotoviti, da borza določi pravila trgovanja, opravlja nadzor 
nad trgovanjem in posluje v skladu s tem zakonom. 

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze 
224. člen 

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave borze. 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov; 
2. če je bil član uprave pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje na kazen 

zapora več kot treh mesecev; 
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3. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 223. člena tega zakona; 
4. če član uprave krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (177. člen); 
5. če Član uprave krši prepoved manipulacije (248. člen); 
6. če član uprave krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen). 
(2) Za hujšo kršitev določb iz 3. točke prvega odstavka tega člena se šteje bodisi 
1. kršitev, zaradi katere bi bilo lahko ogroženo delovanje trga vrednostnih papiijev, bodisi 
2. ponavljajoča kršitev navedenih določb. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
225. člen 

(1) V zvezi z varovanjem zaupnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 177. in 179. 
člena tega zakona. 

(2) Zaposleni na borzi in člani organov borze morajo borzi prijaviti vsak nakup ali prodajo 
vrednostnih papiijev, ki so jo opravili, z navedbo števila vrednostnih papiijev, ki so predmet 
nakupa oziroma prodaje, datuma nakupa oziroma prodaje in nakupne oziroma prodajne cene. 

(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena so dolžne borzi na enak način prijaviti tudi vsak 
nakup ali prodajo vrednostnih papiijev, ki so jih opravile naslednje osebe 

1. njihovi ožji družinski člani oseb; 
2. pravne osebe, kijih obvladujejo. 
(4) Borza vodi evidenco o nakupih in prodajah iz drugega in tretjega odstavka tega člena in 

je dolžna Agenciji na njeno zahtevo omogočiti vpogled v to evidenco. 

Dovoljenje za organiziranje trgovanja 
226. člen 

(1) Borza mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma vpisom dodatne 
dejavnosti pridobiti dovoljenje Agencije za organiziranje trgovanja. 

(2) Agencija izda dovoljenja za organiziranje trgovanja, če ugotovi, da ustanovitelji 
zagotavljajo pogoje za delovanje borze, določene s tem zakonom, in daje ustanovitev borze v 
interesu razvoja in delovanja trga vrednostnih papiijev. 

Soglasje k statutu in splošnim aktom borze 
227. člen 

Statut in splošni akti borze, s katerimi borza ureja zadeve, določene s tem zakonom, in 
spremembe teh aktov začnejo veljati, ko borza pridobi soglasje Agencije k tem splošnim 
aktom oziroma njihovi spremembi. 

Tarifa borze 
228. člen 

(1) Nadzorni svet borze sprejme tarifo, s katero določi: 
1. višine provizij, ki jih borza zaračunava od poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, 
2. višine pristojbin, ki jih borzi plačujejo izdajatelji, 
3. višine članarin in drugih pristojbin, kijih borzi plačujejo člani. 
(2) Tarifa iz 2. točke prvega odstavka tega člena začne veljati, ko borza pridobi soglasje 

Agencije k temu delu tarife. 
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13.3. ČLANI BORZE 

Sprejem za člana borze 
229. člen 

(1) Borza mora sprejeti za člana borze borzno posredniško družbo, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. da ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji, 
2. da izpolnjuje pogoje za poravnavanje obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem 

trgu, preko klirinško depotne družbe, 
3. da izpolnjuje druge pogoje, kijih določi borza v splošnem aktu. 
(2) Določbe 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za Republiko 

Slovenijo in za Banko Slovenije. 
(3) Borza mora o zahtevi za sprejem za člana borze odločiti najkasneje v 30 dneh po 

prejemu zahteve in o odločitvi obvestiti borzno posredniško družbo v roku 8 dni po odločitvi. 
(4) Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka tega člena mora borza za člana sprejeti 

tudi 
1. borzno posredniško družbo države članice oziroma njeno podružnico, ki je upravičena 

opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji na območju Republike Slovenije, 
2. podružnico tuje borzno posredniške družbe, ki je pridobila dovoljenje Agencije za 

ustanovitev podružnice, ob pogoju vzajemnosti. 

Prenehanje članstva 
230. člen 

Borzno posredniški družbi preneha članstvo borze v naslednjih primerih: 
1. na njeno zahtevo, z iztekom roka, določenega v splošnem aktu borze, 
2. z dnem pravnomočnosti odločbe o izključitvi iz članstva. 

Izključitev iz članstva 
231. člen 

Borza izključi člana v naslednjih primerih: 
1. če član preneha izpolnjevati pogoje iz 229. člena tega zakona, 
2. če član stori kršitev, določeno v splošnih aktih borze, zaradi katere je mogoče izreči 

izključitev iz članstva. 

13.4. BORZNI TRG 
13.4.1. Uvrstitev vrednostnega papirja na borzni trg 

Uvrstitev na borzni trg 
232. člen 

Na borzni trg se uvrstijo vrednostni papirji, ki so bili sprejeti v eno od borznih kotacij. 

Sprejem v borzno kotacijo 
233. člen 

(1) V posamezno borzno kotacijo so lahko sprejeti vrednostni papiiji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

1. da zanje ne veljajo omejitve trgovanja iz prvega odstavka 51. člena tega zakona, 
2. da so v celoti vplačani, 
3. da so neomejeno prenosljivi, 
4. da so izdani v nematerializirani obliki, 
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5. da glede na poslovanje izdajatelja in lastnosti vrednostnih papirjev izpolnjujejo pogoje, 
ki jih določi borza v splošnem aktu. 

(2) Borza lahko določi pogoje iz 5. točke prejšnjega odstavka za posamezne vrste kotacij 
zlasti glede na: 

1. kapital izdajatelja, 
2. obdobje poslovanja izdajatelja, 
3. skupno nominalno ali tržno vrednost izdanih vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 

zahteva za kotacijo na borzi, 
4. število oseb, ki imajo v lasti vrednostne papirje, na katere se nanaša zahteva za kotacijo 

na borzi (razpršenost vrednostnih papirjev). 

Zahteva za sprejem v borzno kotacijo 
234. člen 

(1) Borza odloča o sprejemu vrednostnega papirja v posamezno borzno kotacijo na zahtevo 
izdajatelja. 

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
1. dve kopiji osnutka prospekta za kotacijo, 
2. drugo dokumentacijo, ki jo določi borza, in iz katere izhaja, da vrednostni papir 

izpolnjuje pogoje za sprejem v borzno kotacijo, na katero se nanaša zahteva izdajatelja. 

Odločanje o sprejemu v kotacijo 
235. člen 

(1) Borza mora sprejeti vrednostni papir v borzno kotacijo, če vrednostni papir in izdajatelj 
izpolnjujeta pogoje za kotacijo in prospekt za kotacijo vsebuje vse podatke iz 238. člena tega 
zakona. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena borza zavrne zahtevo za Sprejem 
vrednostnega papirja v kotacijo na borzi, če bi glede na položaj izdajatelja trgovanje s tem 
vrednostnim papirjem na borzi ogrozilo interese vlagateljev. 

Objava o sprejemu v kotacijo 
236. člen 

(1) Borza mora odločitev o sprejemu vrednostnega papirja v kotacijo na borzi objaviti v 
prostorih borze in v dnevno informativnem časopisju, najpozneje osem dni po odločitvi. 

(2) Z vrednostnim papirjem, ki je bil sprejet v borzno kotacijo, se lahko prične trgovati na 
uradnem borznem trgu po objavi iz prvega odstavka tega člena in objavi izvlečka prospekta za 
kotacijo na borzi. 

Izključitev iz trgovanja na borznem trgu 
237. člen 

(1) Borza lahko izključi posamezni vrednostni papir iz trgovanja na borznem trgu: 
1. če se z vrednostnim papirjem ni pričelo trgovanje v šestih mesecih po uvrstitvi na borzni 

trg, 
2. če se z vrednostnim papirjem na borznem trgu ne trguje več kot šest mesecev, 
3. če izdajatelj vrednostnega papirja ali vrednostni papir ne izpolnjujeta pogojev za 

kotacijo na borzi ali če je to potrebno za zaščito investitorjev, 
4. v drugih primerih določenih v splošnih aktih borze. 
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora borza na zahtevo Agencije 

začasno ali trajno izključiti posamezni vrednostni papir iz kotacije na borzi, če Agencija 
ugotovi, da bi lahko nadaljnje trgovanje s tem vrednostnim papirjem na borzi ogrozilo 
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delovanje trga vrednostnih papirjev oziroma če je to potrebno zaradi zaščite interesov 
vlagateljev. 

13.4.2. Prospekt za borzno kotacijo 

Uporaba določb o prospektu za javno ponudbo 
238. člen 

(1) Za prospekt in izvleček prospekta za borzno kotacijo se smiselno uporabljajo določbe o 
prospektu in izvlečku prospekta za javno ponudbo, če ni v tem razdelku drugače določeno. 

(2) Podrobnejšo vsebino prospekta in izvlečka prospekta za borzno kotacijo ter način 
objave izvlečka prospekta določi Agencija na podlagi predhodnega mnenja borze. 

Objava prospekta in izvlečka prospekta za borzno kotacijo 
239. člen 

(1) Izdajatelj, katerega vrednostni papirje bil sprejet v kotacijo na borzi, mora objaviti 
izvleček prospekta za borzno kotacijo, najpozneje osem dni po objavi o sprejemu v kotacijo iz 
236. člena tega zakona. 

(2) V roku iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj prospekt za borzno kotacijo 
predložiti tudi Agenciji in vsakemu članu borze. 

Dostopnost prospekta za borzno kotacijo 
240. člen 

(1) Prospekt za borzno kotacijo in izvleček prospekta morata biti od dneva objave o 
sprejemu v kotacijo v obliki brošure na voljo na sedežu izdajatelja. 

(2) Izdajatelj mora zagotoviti, da se prospekt in izvleček prospekta na zahtevo 
zainteresirane osebe, le-tej izroči. 

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena mora izdajatelj izvleček prospekta izročiti 
brezplačno, za izročeni prospekt pa ima pravico zahtevati povrnitev dejanskih stroškov 
tiskanja oziroma kopiranja. 

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dostopnost prospekta in izvlečka 
prospekta javnih družb, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na prosti trg. 

13.5. PROSTI BORZNI TRG 

Uvrstitev na prosti trg 
241. člen 

Na prosti trg se lahko uvrstijo vrednostni papirji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
1. da zanje ne veljajo omejitve trgovanja iz prvega odstavka 51. člena tega zakona, 
2. da so v celoti vplačani, 
3. da so prosto prenosljivi, 
4. da so izdani v nematerializirani obliki. 

Zahteva za uvrstitev na prosti trg 
242. člen 

Borza odloča o uvrstitvi vrednostnega papirja na prosti trg na zahtevo izdajatelja oziroma 
posameznega imetnika vrednostnega papirja ali po uradni dolžnosti, kadar so za to izpolnjeni 
pogoji, določeni v tem zakonu. 
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Odločanje o uvrstitvi na prosti trg 
243. člen 

Borza mora uvrstiti vrednostni papir na prosti trg, če vrednostni papir izpolnjuje pogoje, 
določene v 241. členu tega zakona. 

Objava o uvrstitvi na prosti trg 
244. člen 

(1) Borza mora odločitev o uvrstitvi vrednostnega papiija na prosti trg objaviti v prostorih 
borze in v dnevno informativnem časopisju, najpozneje osem dni po odločitvi. 

(2) Z vrednostnim papitjem, ki je bil uvrščen na prosti trg, se lahko prične trgovati na tem 
trgu po objavi iz prvega odstavka tega člena. 

13.6. POGOJI IN NAČIN TRGOVANJA NA ORGANIZIRANIH TRGIH 

Udeleženci trgovanja 
245. člen 

Na organiziranem trgu lahko neposredno trgujejo le člani borze, druge osebe pa le s 
posredovanjem članov borze. 

Pravila trgovanja 
246. člen 

(1) Borza s splošnim aktom določi pravila trgovanja, ki veljajo za vse udeležence trgovanja 
in vse posle, sklenjene na organiziranem trgu. 

(2) S pravili trgovanja iz prvega odstavka tega člena določi borza zlasti način trgovanja ter 
pravice in obveznosti pogodbenih strank. 

Ravnanje v skladu s pravili organiziranega trga 
247. člen 

Borzno posredniška družba mora pri opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev ravnati v skladu s pravili trgovanja in drugimi 
splošnimi akti borze ter navodili in zahtevami pristojnih organov borze. 

Prepoved manipulacije 
248. člen 

(1) Nihče ne sme trgovati oziroma posredovati pri trgovanju z vrednostnimi papirji ali 
izvrševati drugih ravnanj, katerih namen je ustvariti napačno oziroma zavajajočo informacijo 
o prometnosti oziroma ceni posameznega vrednostnega papiija. 

(2) Za posle in ravnanja iz prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti: 
1. navidezni posli z vrednostnimi papiiji, 
2. objavljanje ali razširjanje napačnih oziroma zavajajočih informacij o finančnem 

položaju izdajatelja ali poslovnih dogodkih. 

Ugotavljanje in objavljanje tečajev vrednostnih papirjev 
249. člen 

Borza na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ugotavlja in objavlja tečaje 
vrednostnih papirjev. 
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Nadzor borze nad trgovanjem 
250. člen 

(1) Borza opravlja nadzor nad trgovanjem na organiziranem trgu z namenom odkrivanja 
kršitev prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij, prepovedi manipulacij in drugih 
kršitev pravil trgovanja na organiziranih trgih. 

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja določba 56. člena tega 
zakona. 

(3) Način opravljanja nadzora določi borza v splošnih aktih. 

Obveščanje Agencije 
251. člen 

(1) Borza mora obveščati Agencijo o: 
1. poslih z vrednostnimi papiiji, sklenjenih na organiziranem trgu, 
2. vloženih zahtevah za sprejem v članstvo na borzi, o sprejemu članov na borzo, o 

prenehanju članstva na borzi in o ukrepih, ki jih je izrekla članom oziroma borznim 
posrednikom, 

3. vloženih zahtevah za sprejem vrednostnih papirjev v borzno kotacijo, o sprejemu 
vrednostnih papiijev v borzno kotacijo ter o umiku vrednostnih papiijev iz borzne kotacije, 

4. vloženih zahtevah za uvrstitev vrednostnih papiijev na prosti trg in o uvrstitvi 
vrednostnih papirjev na prosti trg, 

5. ukrepih, izrečenim izdajateljem, 
6. nameravanem povečanju osnovnega kapitala borze, 
7. drugih dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za delovanje organiziranega trga 

vrednostnih papiijev. 
(2) Podrobnejšo vsebino in način obveščanja določi Agencija. 

13.7. NADZOR ORGANIZIRANIH TRGOV 
13.7.1. Nadzor nad poslovanjem borze 

Uporaba določb o nadzoru nad borzno posredniškimi družbami 
252. člen 

(1) Za nadzor nad poslovanjem borze se smiselno uporabljajo določbe 11. poglavja tega 
zakona o nadzoru nad borzno posredniškimi družbami, če ni v tem poglavju drugače 
določeno. 

(2) Za opravljanje nadzora plačuje borza letno nadomestilo, ki ga določa tarifa Agencije. 

Obseg nadzora 
253. člen 

Pri opravljanju nadzora nad poslovanjem borze lahko Agencija tudi zahteva, da borza 
zagotovi izredni revizijski pregled informacijskih sistemov in notranjih kontrol in predloži 
poročilo revizoija o takšnem pregledu. 

Ukrepi nadzora 
254. člen 

Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da borza huje krši predpise o poslovanju z 
vrednostnimi papiiji, ali če je to potrebno zaradi zagotovitve normalnega delovanja trga 
vrednostnih papiijev, lahko izreče tudi naslednje ukrepe: 

1. zahteva začasno zaustavitev trgovanja z vsemi ali določenimi vrednostnimi papiiji, 
2. zahteva spremembo oziroma dopolnitev statuta, pravil trgovanja ali drugih splošnih 

aktov. 
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13.7.2. Nadzor nad trgovanjem na organiziranih trgih 

Nadzor nad trgovanjem na organiziranih trgih 
255. člen 

Agencija opravlja nadzor nad trgovanjem na organiziranih trgih z namenom: 
1. zagotoviti, da trgovanje na teh trgih poteka pošteno in v skladu s tem zakonom in na 

njegovi podlagi izdanimi predpisi, 
2. odkrivanja kršitev prepovedi manipulacije. 

Obseg nadzora 
256. člen 

(1) Pri opravljanju nadzora nad trgovanjem na organiziranih trgih lahko Agencija od 
borzno posredniške družbe oziroma Klirinško depotne družbe zahteva podatke in informacije 
o strankah, za račun katerih je borzno posredniška družba sklenila posel na organiziranem 
trgu, in druge podatke o tem poslu, v obsegu kot je to potrebno za doseganje namena tega 
nadzora. 

(2) Če Agencija pri opravljanju nadzora nad trgovanjem na organiziranih trgih ugotovi, da 
obstojajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, mora to naznaniti pristojnemu 
državnemu tožilcu. 

14. IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI IZ POSLOV, SKLENJENIH NA 

ORGANIZIRANEM TRGU 
14.1. SPLOŠNA DOLOČBA 

Izpolnjevanje obveznosti 
257. člen 

(1) Storitve izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi 
poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papiijev, lahko 
opravlja samo pravna oseba, kije po določbah tega zakona pridobila dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti klirinško depotne družbe. 

(2) Obveznosti, nastale na podlagi poslov z vrednostnimi papiiji, sklenjenih na 
organiziranem trgu vrednostnih papiijev, se smejo izpolniti samo preko klirinško depotne 
družbe. 

14.2. KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA 

Klirinško depotna družba 
258. člen 

, (1) Klirinško depotna družba je delniška družba, ki pridobi dovoljenje Agencije za 
opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe. 

(2) V sodni register se ne sme vpisati ime "klirinško depotna družba" oziroma izpeljanka iz 
te besede kot sestavni del firme pravne osebe, ki nima položaja klirinško depotne družbe po 
tem zakonu. 

Uporaba določb 
259. člen 

(1) Za klirinško depotno družbo se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah o 
delniški družbi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 
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(2) Za klirinško depotno družbo, njene organe, zaposlene in nadzor se smiselno uporabljajo 
določbe 221. do 225. člena, 252. člena, 253. člena in 2. točke 254. člena tega zakona, če ni v 
tem poglavju drugače določeno. 

Dejavnost klirinško depotne družbe 
260. člen 

(1) Klirinško depotna družba lahko opravlja samo 
1. storitve izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi 

poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
2. storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papiijev v skladu z 

ZNVP, 
3. druge storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji in izpolnjevanjem 

obveznosti ter uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev. 
(2) Klirinško depotna družba lahko opravlja tudi storitve izračuna in zagotavljanja 

izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti na 
organiziranem trgu izvedenih finančnih instrumentov, če za opravljanje teh storitev pridobi 
dovoljenje Agencije. 

(3) Storitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena opravlja klirinško depotna družba le za 
svoje člane. 

Delničarji klirinško depotne družbe 
261. člen 

(1) Delničarji klirinško depotne družbe so lahko le pravne osebe, za katere opravlja 
klirinško depotna družba storitve iz 260. člena tega zakona. 

(2) Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije, je lahko posamezni delničar iz prvega 
odstavka tega člena, posredno ali neposredno imetnik največ 10% vseh delnic klirinško 
depotne družbe. 

Delnice klirinško depotne družbe 
262. člen 

(1) Klirinško depotna družba lahko izda samo navadne imenske delnice istega razreda. 
(2) Z delnicami klirinško depotne družbe se ne sme organizirano trgovati. 
(3) Delnice klirinško depotne družbe morajo biti izdane v nematerializirani obliki. 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti klirinško depotne družbe 
263. člen 

(1) Klirinško depotna družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma pred 
vpisom dodatne dejavnosti pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti klirinško 
depotne družbe. 

(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji, ki jih za poslovanje klirinško depotne družbe določa ta zakon in predpisi, ki urejajo 
izdajo vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki. 

Soglasje k statutu in pravilom poslovanja klirinško depotne družbe 
264. člen 

Statut in pravila poslovanja klirinško depotne družbe ter njune spremembe pričnejo veljati, 
ko klirinško depotna družba pridobi soglasje Agencije k tem aktom oziroma njihovi 
spremembi. 
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14.3. ČLANI KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE 

Sprejem za člana klirinško depotne družbe 
265. člen 

(1) Vrste članstev in pogoje za sprejem v posamezno vrsto članstva določi klirinško 
depotna družba v pravilih poslovanja. 

(2) Klirinško depotna družba mora sprejeti za člana osebo, ki izpolnjuje pogoje določene v 
pravilih poslovanja. 

Izključitev člana klirinško depotne družbe 
266. člen 

Članu, ki ne izpolnjuje obveznosti nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, 
sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali ki krši splošne akte, ki urejajo 
poslovanje klirinško depotne družbe, lahko klirinško depotna družba začasno ali trajno 
prepove nadaljnje poravnavanje obveznosti preko klirinško depotne družbe. 

14.4. IZRAČUN, IZRAVNAVA IN IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI 

Načelo sočasnosti izpolnitve 
267. člen 

Izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz poslov, sklenjenih na organiziranem 
trgu, se lahko opravi samo sočasno s plačilom cene za te vrednostne papirje.. 

Pravila poslovanja 
268. člen 

(1) Klirinško depotna družba s pravili poslovanja določi: 
1. način izračuna, izravnave in zagotavljanja izpolnitev obveznosti, nastalih na podlagi 

poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev; 
2. pravila oblikovanja in uporabe jamstvenega sklada in druga pravila o obvladovanju 

tveganj morebitne neizpolnitve posameznega člana klirinško depotne družbe. 
(2) Pravila poslovanja iz prvega odstavka tega člena veljajo za vse člane klirinško depotne 

družbe ter njihove pravice in obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu. 

Navodila 
269. člen 

Podrobnejše postopke pri izvrševanju pravil poslovanja določi klirinško depotna družba z 
navodili. 

Ravnanje v skladu s pravili poslovanja in navodili 
270. člen 

Borzno posredniške družbe in člani klirinško depotne družbe morajo pri izpolnjevanju 
obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ravnati v skladu s pravili poslovanja 
in navodili klirinško depotne družbe. 
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Posebni računi denarnih sredstev 
271. člen 

Člani klirinško depotne družbe plačujejo denarne obveznosti, nastale na podlagi poslov, 
sklenjenih na organiziranem trgu, preko posebnih računov denarnih sredstev. 

Stečaj člana klirinško depotne družbe 
272. člen 

Kadar v skladu s pravili poslovanja klirinško depotne družbe zaradi izračuna, izravnave in 
zagotavljanja izpolnitve obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, 
sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, denarne terjatve članov klirinško 
depotne družbe iz teh poslov preidejo na klirinško depotno družbo in slednja prevzame 
denarne obveznosti članov klirinško depotne družbe zaradi pobotanja vzajemnih denarnih 
terjatev in obveznosti, se v stečajnem postopku nad članom klirinško depotne družbe ne 
uporabljajo določbe 118. in 119. člena ZPPSL o prepovedi pobotanja cediranih terjatev. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in opravljanjem storitev 
273. člen 

(1) Klirinško depotna družba opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz poslov, 
sklenjenih na organiziranem trgu, in nad opravljanjem storitev vodenja računov 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, z namenom odkrivanja kršitev pravil poslovanja in 
drugih kršitev, ki jih storijo borzno posredniške družbe oziroma drugi člani klirinško depotne 
družbe. 

(2) Klirinško depotna družba opravlja tudi nadzor nad plačilno sposobnostjo svojih članov 
z namenom obvladovanja tveganj morebitne neizpolnitve. 

(3) Za nadzor iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
določba 256. člena tega zakona. 

(4) Način opravljanja nadzora iz prvega in drugega odstavka tega člena določi klirinško 
depotna družba v pravilih poslovanja. 

Poročanje klirinško depotne družbe 
274. člen 

(1) Klirinško depotna družba poroča Agenciji o novo izdanih vrednostnih papirjih in 
skupnem prometu s posameznimi vrednostnimi papirji ter drugih dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za delovanje organiziranega trga vrednostnih papirjev. 

(2) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način poročanja iz prvega odstavka tega 
člena. 

15. PREPOVED TRGOVANJA NA PODLAGI NOTRANJIH 

INFORMACIJ 

Notranja informacija 
275. člen 

(1) Za notranjo informacijo po tem zakonu se šteje vsaka natančna informacija, ki se 
nanaša na enega ali več izdajateljev vrednostnih papirjev ali na enega ali več vrednostmh 
papirjev, ki še ni postala dostopna javnosti in ki bi, če bi postala znana javnosti, verjetno 
imela pomembnejši vpliv na ceno vrednostnih papirjev. 

(2) Oseba, ki soji neposredno dostopne notranje informacije, po tem zakonu je: 
1. imetnik kvalificiranega deleža pravne osebe, 
2. člani uprave oziroma nadzornega sveta pravne osebe. 
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Prepoved uporabe notranjih informacij 
276. člen 

(1) Nihče ne sme pridobiti vrednostnih papirjev ali z njimi razpolagati na podlagi notranjih 
informacij.. 

(2) Oseba, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije, tudi ne sme teh informacij 
razkrivati tretjim osebam ali na njihovi podlagi priporočati tretjim osebam pridobitve ali 
razpolaganja z vrednostnimi papirji. 

Poročanje o poslih 
277. člen 

(1) Osebe, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije, morajo Agenciji poročati o 
vsakem poslu z vrednostnimi papirji, ki je predmet poročanja. 

(2) Predmet poročanja je vsak posel z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu v Republiki Sloveniji oziroma organiziranem trgu v državi članici s 
seznama iz tretjega odstavka 183. člena tega zakona, in sicer ne glede na to ali je oseba posel 
sklenila za svoj ali za tuj račun in ne glede na to ali je bil posel sklenjen na organiziranem trgu 
ali izven organiziranega trga. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, oseba, ki so ji neposredno dostopne 
notranje informacije, ni dolžna poročati o tistih poslih iz prvega odstavka tega člena, ki so bili 
sklenjeni na organiziranem trgu posamezne države članice, in o katerih poroča pristojnemu 
nadzornemu organu te države članice. 

(4) Poročilo o poslu iz prvega odstavka tega člena mora obsegati naslednje podatke o 
poslu: 

1. označbo vrednostnega papirja, ki je bil predmet posla; 
2. datum in uro sklenitve posla; 
3'. ceno; 
4. osebe iz drugega odstavka tega člena, ki so bile stranke posla, oziroma so posredovale 

pri sklenitvi posla; 
5. organizirani trg, na katerem je bil posel sklenjen, oziroma kraj sklenitve posla; 
6. oznako vrste posla 
7. navedbo ali zavezanec posel sklenil za svoj ali za tuj račun. 
(5) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino in način poročanja. 

Nadzor nad kršitvami prepovedi uporabe notranjih informacij 
278. člen 

(1) Z namenom preprečiti kršitev prepovedi uporabe notranjih informacij oziroma odkriti 
takšne kršitve lahko Agencija zahteva ustrezna pojasnila in podatke od naslednjih oseb: 

1. oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije; 
2. izdajateljev vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranih trgih iz drugega 

odstavka 277. člena tega zakona; 
3. fizičnih in pravnih oseb, ki sprejemajo naročila oziroma opravljajo posamezna dejanja v 

zvezi s posli iz drugega odstavka 277. člena tega zakona; 
4. fizičnih in pravnih oseb, ki bi lahko vedele za posamezne kršitve prepovedi uporabe 

notranjih informacij; 
5. zaposlenih in članov uprav pravnih oseb iz prejšnjih točk. 
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena 
1. se morajo odzvati vabilu Agencije in ji podati ustrezna ustna pojasnila; 
2. morajo na zahtevo Agencije razkriti identiteto osebe, za račun katere je bil posel 

sklenjen; 
3. morajo na zahtevo Agencije predložiti dokumentacijo v zvezi s poslom. 
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(3) Če Agencija pri opravljanju nadzora po tem členu ugotovi, da obstoji razlog za sum, da 
je bilo storjeno kaznivo dejanje, mora to naznaniti pristojnemu državnemu tožilcu. 

16. SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

Zajamčena terjatev vlagatelja 
279. člen (-) 

(1) Teijatev vlagatelja po tem zakonu je skupno stanje vseh denarnih teijatev fizične ali 
pravne osebe do borzno posredniške družbe na podlagi: 

1. pogodbe o borznem posredovanju, 
2. pogodbe o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, 
3. pogodbe o hrambi vrednostnih papiijev, izdanih kot pisnih listin, 
4. pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papiiji. 
(2) Zajamčena terjatev vlagatelja po tem zakonu je stanje terjatve vlagatelja do višine 

3.700.000 tolarjev na dan začetka stečaja nad borzno posredniško družbo. 
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene teijatve naslednjih pravnih oseb: 
1. drugih borzno posredniških družb, bank in drugih finančnih organizacij po ZBan, ki so 

jih vložile v svojem imenu in za svoj račun, 
2. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik teijatve pravnomočno obsojen za 

kaznivo dejanje pranja denarja, 
3. teijatve držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti, 
4. teijatve članov uprave in nadzornega sveta borzno posredniške družbe ter njihovih ožjih 

družinskih članov, 
5. teijatve delničaijev borzno posredniške družbe, ki so v kapitalu oziroma pri glasovanju 

posredno ali neposredno udeleženi z najmanj 5%, 
6. teijatve pravnih oseb, ki so od borzno posredniške družbe odvisne družbe, 
7. teijatve članov uprave in nadzornega sveta pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka 

in njihovih ožjih družinskih članov, 
8. teijatve, ki se glede na svoje lastnosti ne upoštevajo pri izračunu kapitala borzno 

posredniške družbe, 
9. teijatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD. 
(4) Borzno posredniška družba mora v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na 

vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu jamstva za teijatve. 

Predpis o zajamčenih vlogah 
280. člen (-) 

Banka Slovenije predpiše: 
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 283. člena tega zakona in podrobnejše lastnosti 

vrednostnih papiijev, ki so predmet teh naložb, 
2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih 

teijatev in za uresničitev jamstva. 

Jamstvo za izplačilo zajamčenih terjatev 
281. člen (-) 

(1) Borzno posredniške družbe s sedežem Republiki Sloveniji jamčijo za izplačilo 
zajamčenih teijatev pri borzno posredniški družbi, nad katero je bil začet stečajni postopek, v 
obsegu in na način, določen s tem zakonom. 

(2) Posamezna borzno posredniška družba jamči za izplačilo zajamčenih teijatev pri drugi 
borzno posredniški družbi v obsegu, ki je enak deležu, ki ga glede na vsoto vseh zajamčenih 
teijatev pri vseh borzno posredniških družbah, zmanjšano za vsoto zajamčenih teijatev, ki so 
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predmet jamstva, predstavlja vsota zajamčenih terjatev pri posamezni borzno posredniški 
družbi. 

\ 
Sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri tuji podružnici 

282. člen (-) 
(1) Podružnica tuje borzno posredniške družbe je vključena v sistem jamstva za terjatve 

vlagateljev v državi, v kateri ima sedež tuja borzno posredniška družba. 
(2) Raven in obseg jamstva za terjatve vlagateljev pri podružnici ne sme presegati ravni in 

obsega, določenega s tem zakonom. 
(3) Če sistem jamstva za terjatve vlagateljev v državi, v kateri ima sedež tuja borzno 

posredniška družba, ne obstaja oziroma je obseg jamstva za terjatve vlagateljev manjši kot v 
Republiki Sloveniji, se mora podružnica tuje borzno posredniške družbe vključiti v sistem 
jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji. Način in obseg vključitve podružnice 
tuje borzno posredniške družbe v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji 
določi Agencija z dovoljenjem za ustanovitev podružnice. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se za podružnico tuje borzno posredniške 
družbe uporabljajo tudi določbe tega poglavja. 

Likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev 
283. člen (-) 

Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev 
vlagateljev, mora borzno posredniška družba sredstva v višini, določeni s predpisom Banke 
Slovenije iz 280. člena tega zakona, naložiti v vrednostne papirje Banke Slovenije oziroma 
Republike Slovenije. 

Prevzem obveznosti izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev 
284. člen (-) 

(1) Z dnem začetka stečaja nad borzno posredniško družbo prevzame Banka Slovenije v 
svojem imenu in za račun borzno posredniške družbe v stečaju obveznost izplačila 
zajamčenih terjatev vlagateljev borzno posredniške družbe v stečaju. 

(2) Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev opravi banka iz drugega odstavka 10. člena 
tega zakona, ki jo imenuje Banka Slovenija (v nadaljnjem besedilu: banka prevzemnica). 
Banka mora imenovati banko prevzemnico v roku 8 dni po vročitvi sklepa o začetku stečaja. 

(3) Borzno posredniška družba v stečaju in banka prevzemnica morata v tridesetih dneh po 
začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje vseh zajamčenih terjatev vlagateljev na dan 
začetka stečajnega postopka nad borzno posredniško družbo in zapisnik poslati Banki 
Slovenije in Agenciji. 

(4) Banka Slovenije na podlagi predhodnega mnenja Agencije potrdi zapisnik iz tretjega 
odstavka tega člena in ga pošlje sodišču, ki vodi stečajni postopek. 

(5) Banka Slovenije mora banki prevzemnici zagotoviti likvidna sredstva za izplačilo 
zajamčenih terjatev vlagateljev najkasneje v treh mesecih od začetka stečaja. 

(6) Banka prevzemnica sme sredstva iz petega odstavka tega člena uporabiti samo za 
izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev. 

(7) Banka prevzemnica ima pravico do povrnitve dejanskih stroškov, povezanih z 
izplačilom zajamčenih terjatev vlagateljev. 

poročevalec, št. 25 164 21. april 1999 



Poziv za vplačilo sredstev 
285. člen (-) 

Banka Slovenije naloži borzno posredniškim družbam iz prvega odstavka 281. člena tega 
zakona, da vplačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev 
vlagateljev. 

Vrnitev vplačanih sredstev 
286. člen (-) 

Banka Slovenije po izplačilu terjatev iz naslova zajamčenih teijatev vlagateljev iz stečajne 
mase prenakaže sredstva, ki jih je prejela, borzno posredniškim družbam v sorazmeiju z 
višino sredstev, ki so jih vplačale v skladu z 285. členom tega zakona. 

17. TRGOVANJE S STANDARDIZIRANIMI FINANČNIMI 

INSTRUMENTI 

Uporaba določb 
287. člen (-) 

(1) Za trgovanje s standardiziranimi finančnimi instrumenti se smiselno uporabljajo 
določbe 213. člena, 216. do 231. člena tega zakona. 

(2) Za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih pri trgovanju iz prvega odstavka tega 
člena, se smiselno uporabljajo določbe 257. do 259. člena, 1. točke prvega odstavka 260. 
člena, 261. do 266. člena, 268. do 271. člena in 273. do 274. člena tega zakona. 

(3) Agencija predpiše podrobnejše 
1. pogoje za uvedbo standardiziranih finančnih instrumentov, 
2. trgovanje s standardiziranimi finančnimi instrumenti 
3. poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih pri trgovanju iz 2. točke. 

Uvedba standardiziranih finančnih instrumentov v trgovanje 
288. člen (-) « 

(1) Borza finančnih instrumentov uvede standardizirani finančni instrument v trgovanje s 
tem, da določi 

1. standardizirano vsebino pravic in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s posameznim 
izvedenim finančnim instrumentov, in 

2. datum začetka trgovanja s standardiziranim finančnim instrumentom. 
(2) Borza finančnih instrumentov lahko uvede v trgovanje samo takšen standardizirani 

finančni instrument, ki zagotavlja uresničitev ekonomskih interesov gospodarskih subjektov 
oziroma drugih oseb, in ki ni v nasprotju z javnim interesom. 

(3) Borza finančnih instrumentov mora pred najmanj trideset dni pred začetkom trgovanja 
s posameznim standardiziranim finančnim instrumentom o nameravani uvedbi tega 
instrumenta v trgovanje obvestiti Agencijo. 

(4) Agencija prepove uvedbo novega standardiziranega finančnega instrumenta v trgovanje 
oziroma nadaljnje trgovanje s standardiziranim finančnim instrumentom, s katerim se je že 
začelo trgovati, če je to potrebno zaradi zaščite vlagateljev. 

18. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
18.1. POLOŽAJ AGENCIJE 

Položaj Agencije 
289. člen (279. člen) 

(1) Agencija je pravna oseba. 

2, apr//T999 /65 poročevalec, št. 25 



(2) Pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti je Agencija samostojna in neodvisna. 
(3) Sedež Agencije je v Ljubljani. 

Poslovnik Agencije 
290. člen (280. člen) 

Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo organizacijo in poslovanje 
Agencije. 

Pečat 
291. člen (281. člen) 

Agencija ima pečat, na katerem sta ime "Agencija za trg vrednostnih papirjev" in grb 
Republike Slovenije. 

Poročanje o stanju na trgu vrednostnih papirjev 
292. člen (282. člen) 

(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju in razmerah na 
trgu vrednostnih papiijev. 

(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke o javnih ponudbah 
vrednostnih papiijev, trgovanju na organiziranih trgih vrednostnih papiijev s podatki o obsegu 
in sestavi prometa z vrednostnimi papiiji, sprejemu vrednostnih papiijev na organizirani trg in 
trgovanju z vrednostnimi papiiji izven organiziranih trgov vrednostnih papiijev. 

(3) Poročilo iz prvega odstavka mora Agencija predložiti Državnemu zboru do 30. junija 
naslednjega leta. 

Letno poročilo o delu 
293. člen (283. člen) 

(1) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu. 
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke o ukrepih Agencije po 

izvedenih postopkih nadzora, izdanih dovoljenjih za poslovanje borzno posredniških družb, 
družb za upravljanje, investicijskih skladov, borz in o drugih dovoljenjih, ki jih izdaja 
Agencija, ter podatke o sodelovanju Agencije z drugimi domačimi in tujimi nadzornimi 
organi. 

(3) Poročilo iz prvega odstavka mora Agencija predložiti Državnemu zboru do 30. junija 
naslednjega leta. 

18.2. ORGANI AGENCIJE 

Organi Agencije 
294. člen (284. člen) 

Organa Agencije sta strokovni svet in direktor Agencije. 

Sestava strokovnega sveta 
295. člen (285. člen) 

Strokovni svet sestavljajo predsednik in osem članov. 

Imenovanje in razrešitev članov in predsednika strokovnega sveta 
296. člen (286. člen) 

(1) Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje Državni zbor Republike 
Slovenije. 
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(2) Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog 
predsednika Republike Slovenije. 

(3) Člani in predsednik strokovnega sveta se imenujejo za dobo petih let in so lahko 
ponovno imenovani. 

Pogoji za imenovanje članov in predsednika strokovnega sveta 
297. člen (287. člen) 

(1) Za člana oziroma predsednika strokovnega sveta je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. je državljan Republike Slovenije, 
2. ima univerzitetno izobrazbo, 
3. je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava, 
4. ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni 

izbrisana. 
(2) Člani in predsednik strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani, zaposleni ali 

imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za 
poslovanje, in ne smejo opravljati nalog v organih političnih strank. 

Razrešitev članov in predsednika strokovnega sveta 
298. člen (288. člen) 

Član oziroma predsednik strokovnega sveta se sme predčasno razrešiti: 
1. če to sam zahteva, 
2. če je pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, 
3. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 
4. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (303. člen), 
5. če krši prepoved uporabe notranjih informacij (276. člen). 

Pristojnosti strokovnega sveta 
299. člen (289. člen) 

Strokovni svet: 
1. odloča o dovoljenjih in soglasjih ter o drugih posamičnih zadevah, o katerih v skladu z 

zakonom odloča Agencija, če ni v tem ali drugem zakonu drugače določeno, 
2. sprejema predpise, kadar zakon določa, da takšen akt sprejme Agencija, 
3. sprejema poslovnik Agencije, 
4. sprejema poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev in letno poročilo o delu 

Agencije, 
5. sprejema letni načrt dela strokovnih služb Agencije in poročilo o delu Agencije. 
6. izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije, če ni v zakonu določeno, da je za 

izvrševanje teh nalog pristojen drug organ Agencije. 

Odločanje strokovnega sveta o izdaji predpisov 
300. člen (290. člen) 

(1) Strokovni svet veljavno odloča o izdaji predpisov, ki jih je Agencija pristojna izdajati, 
če je na seji navzoča večina članov strokovnega sveta. 

(2) Predpis je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov strokovnega sveta. 

Objava predpisov 
301. člen (291. člen) 

Predpisi Agencije se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Direktor Agencije 
302. člen (292. člen) 

(1) Direktorja Agencije imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog predsednika 
Republike Slovenije za dobo petih let izmed članov strokovnega sveta. 

(2) Direktor Agencije vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo. 

Varovanje zaupnih podatkov 
303. člen (293. člen) 

(1) Člani in predsednik strokovnega sveta ter delavci Agencije morajo kot zaupne varovati 
podatke o izdajateljih vrednostnih papiijev, osebah, nad katerimi Agencija opravlja nadzor in 
druge podatke o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli v zvezi z opravljanjem funkcije 
oziroma dela, razen podatkov, ki so po določbah tega zakona javno dostopni, in sicer tudi po 
prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega razmerja. 

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo direktoiju Agencije prijaviti vsak nakup 
oziroma prodajo vrednostnih papirjev, z navedbo števila vrednostnih papiijev, ki so predmet 
nakupa oziroma prodaje, datuma nakupa oziroma prodaje in nakupne oziroma prodajne cene. 

(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo direktoiju Agencije na enak način 
prijaviti tudi vsak nakup ali prodajo vrednostnih papiijev, ki so jih opravile naslednje z njimi 
povezane osebe: 

1. ožji družinski člani; 
2. pravne osebe, v katerih so udeleženi. 
(4) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena mora direktor Agencije 

nakupe iz drugega in tretjega odstavka tega člena prijaviti predsedniku strokovnega sveta. 

18.3. SREDSTVA ZA DELO 

Tarifa in sejnine 
304. člen (294. člen) 

(1) Agencija izda tarifo, v kateri določi višino taks za odločanje o posamičnih zadevah ter 
za izdajo izpisov iz registrov, kijih vodi, ter višino letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil 
stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi 
Agencija opravlja nadzor po tem ali drugem zakonu. 

(2) Tarifa Agencije oziroma njene spremembe začnejo veljati, ko Agencija pridobi soglasje 
Vlade Republike Slovenije k tarifi oziroma njenim spremembam. 

(3) Sejnine, do katere so upravičeni predsednik in člani strokovnega sveta, določi strokovni 
svet v soglasju z Vlado republike Slovenije. 

Viri sredstev 
305. člen (295. člen) 

(1) Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo: 
1. iz taks in nadomestil, 
2. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. 
(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki se del izloči v rezerve Agencije v višini, določeni s 

finančnim načrtom Agencije, preostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije. 

Presežek odhodkov nad prihodki 
306. člen (296. člen) 

(1) Presežek odhodkov nad prihodki Agencije se krije iz rezerv Agencije, če pa sredstva 
rezerv ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije. 
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(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije se lahko zagotovijo samo, če bi bilo sicer 
resno ogroženo opravljanje nalog Agencije. 

Finančni načrt in letni obračun 
307. člen (297. člen) 

(1) Strokovni svet mora najpozneje do 31. marca vsakega leta sprejeti letni obračun za 
prejšnje leto in finančni načrt tekočega leta. 

(2) Do sprejema finančnega načrta Agencije se financiranje Agencije izvaja po sklepu o 
začasnem financiranju, ki ga sprejme strokovni svet. 

(3) Letni obračun Agencije mora pregledati pooblaščeni revizor. 
(4) Agencija mora ministru, pristojnemu za finance, v roku 10 dni po sprejemu, dostaviti 

letni obračun z revizoijevim poročilom in finančni načrt. 

18.4. NADZOR NAD UPORABO SREDSTEV 

Nadzor nad uporabo sredstev 
308. člen (298. člen) 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev Agencije 
opravlja računsko sodišče. 

19. POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 
19.1. SPLOŠNA DOLOČBA 

Uporaba določb o postopku 
309. člen (299. člen) 

(1) Agencija odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojna po tem.ali drugem 
zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju, če ni v drugih poglavjih tega zakona ali 
drugem zakonu drugače določeno. 

(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek odločanja Agencije primerno 
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku odločanja Agencije ni 
mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, je v postopku odvzema dovoljenja, ki 
gaje izdala Agencija, dovoljena obnova postopka, vendar samo zaradi novih dejstev in novih 
dokazov in če je predlog za obnovo postopka vložen v roku enega leta od pravnomočnosti 
odločbe o odvzemu dovoljenja. 

19.2. PRISTOJNOST IN SESTAVA ORGANOV POSTOPKA 

Organi postopka 
310. člen (300. člen) 

Organa postopka sta senat in predsednik senata. 

Pristojnost in sestava senata 
311. člen (301. člen) 

(1) Senat sestavljajo v?i člani strokovnega sveta, od katerih je eden predsednik senata. 
(2) Senat odloča o vseh zadevah, če zakon za posamezno zadevo ne določa, da o njej 

odloča predsednik senata. 
(3) Senat odloča o ugovorih proti odredbam predsednika senata. 
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Pristojnosti predsednika senata 
312. člen (302. člen) 

(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka in odločanju o posamezni zadevi 
opravlja član strokovnega sveta, določen z razporedom dela Agencije. 

(2) Predsednik senata: 
1. izdaja odredbe v postopkih nadzora; 
2. izdaja odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev oziroma poslov; 
3. odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska 

vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka in se o njih ne odloča z odločbo; 
4. odloča o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa. 
(3) Posamezna procesna dejanja pred izdajo odločbe oziroma odredbe, ki jih je pristojen 

opraviti predsednik senata, lahko opravi tudi strokovni delavec Agencije, če ga za opravilo teh 
dejanj pooblasti predsednik senata. 

19.3. POSTOPEK DO IZDAJE ODLOČBE 

Izjave strank 
313. člen (303. člen) 

(1) Stranke dajejo svoje izjave pismeno. 
(2) V primeru iz drugega odstavka 315. člena tega zakona lahko stranke dajo svoje izjave 

tudi ustno na obravnavi. 

Možnost izjave 
314. člen (304. člen) 

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti kateri ni ugovora, mora 
Agencija stranko pozvati, da se izjavi od dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za 
odločitev, če zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve 
možnosti stranki, da se izjavi. 

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka izjavi, in dokazov, iz 

katerih ta dejstva izhajajo; 
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni; 
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se nanje sklicuje in da po 

preteku roka za izjavo ne bo imela pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in okoliščine, 

navedene v pozivu iz prvega odstavka tega člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi 
dokazuje obstoj zatijevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora 
te dokaze izjavi priložiti. 

(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih 
vlogah, temveč Agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih 
dokazov. 

Odločanje 
315. člen (305. člen) 

(1) Agencija odloča brez naroka. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko predsednik senata razpiše ustno obravnavo, 

če presodi, daje to potrebno za razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev. 
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(3) Predsednik senata lahko tudi izven naroka zasliši udeležence v postopku in druge 
osebe, če meni, daje to potrebno za razjasnitev posameznih vprašanj ali ugotovitev odločilnih 
dejstev. 

19.4. ODLOČBE AGENCIJE IN ODLOČANJE 
19.4.1. Skupne določbe 

Vrste odločb Agencije 
316. člen (306. člen) 

(1) Agencija izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb. 
(2) Proti odločbam Agencije ni pritožbe. 

Seja senata 
317. člen (307. člen) 

(1) Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. 
(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov senata. 
(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje zadnji.Njegova dolžnost 

je skrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popolnoma pretresejo. 
(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, porazdeljeni na več 

različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima potrebne večine, se vprašanja ločijo in 
glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se na ta način ne dobi večina, se odločitev 
doseže tako, da se glasovi, ki so za subjekt nadzora najmanj ugodni, prištejejo glasovom, ki so 
od teh manj neugodni, dokler se ne doseže potrebna večina. 

(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik 
senata. Vendar pa član senata, ki je glasoval za ustavitev postopka za odvzem dovoljenja in 
ostal v manjšini, ni dolžan glasovati o sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z glasom, 
ki je za subjekt nadzora najugodnejši. 

(6) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata, ki so navzoči na 
seji. 

(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, je odločitev o odvzemu dovoljenja sprejeta, če 
zanjo glasuje večina vseh članov senata. 

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju 
318. člen (308. člen) 

(1)0 posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik. 
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto odločbo. 
(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v 

samem zapisniku. 
(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar. 
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Ta zapisnik sme 

pregledati samo Vrhovno sodišče, ko odloča v upravnem sporu. V tem primeru mora Vrhovno 
sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku označiti, daje zapisnik pregledalo. 

Korespondenčna seja 
319. člen (309. člen) 

(1) Ne glede na določbo 317. člena tega zakona, lahko senat o izdaji dovoljenj oziroma 
soglasij odloča na korespondenčni seji, če nihče izmed članov senata ne nasprotuje odločanju 
na korespondenčni seji. 

(2) Korespondenčno sejo razpiše predsednik senata z vabilom članom senata. 
(3) Vabilo iz drugega odstavka tega člena mora obsegati: 

21 april 1999 



1. vsebino zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 
2. poziv članu senata, da glasuje za oziroma proti izdaji dovoljenja oziroma soglasja, 
3. rok za glasovanje, določen z dnevom in uro, do katerega mora član senata pisno 

sporočiti Agenciji vsebino svoje odločitve o glasovanju oziroma izjaviti, da korespondenčni 
seji nasprotuje. 

(4) Odločitev je na korespondenčni seji veljavno sprejeta, če zanjo do roka za glasovanje 
glasuje večina vseh članov senata in če v tem roku nihče izmed članov senata ni izjavil, da 
korespondenčni seji nasprotuje. 

(5) Če je odločitev na korespondenčni seji veljavno sprejeta, se z glasovnicami članov 
senata postopa po petem odstavku 318. člena tega zakona. 

(6) Če odločitev na korespondenčni seji ni veljavno sprejeta, mora predsednik senata 
zadevo uvrstiti na prvo naslednjo sejo. 

19.4.2. Odločba 

Odločba 
320. člen (310. člen) 

Z odločbo Agencija odloča o izdaji in odvzemu dovoljenja oziroma soglasja ter o drugih 
zadevah, za katere zakon tako določa. 

' Oblika in vročitev odločbe 
321. člen (311. člen) 

(1) Odločba se izda pisno. 
(2) Izvirnik odločbe podpiše predsednik senata. 
(3) Strankam se vroči overjen prepis odločbe. 

Sestavni deli odločbe 
322. člen (312. člen) 

(1) Vsaka odločba mora obsegati uvod, izrek in pouk o pravnem sredstvu. 
(2) Poleg podatkov, ki jih mora obsegati uvod odločbe po zakonu o splošnem upravnem 

postopku, mora odločba Agencije obsegati tudi ime in priimek predsednika in članov senata, 
ki so sodelovali pri odločanju. 

(3) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. V obrazložitvi morajo biti 
obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim ni dovoljen poseben postopek sodnega varstva. 

19.4.3. Sklep 

Sklep 
323. člen (313. člen) 

(1) S sklepom odloča Agencija o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali se pojavijo v zvezi s 
postopkom. 

(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem sredstvu samo, če je proti 
sklepu dovoljen poseben postopek sodnega varstva. 

(3) Za sklep se primerno uporabljajo določbe 321. in 322. člena tega zakona. 
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19.5. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA 
19.5.1. Skupne določbe 

Postopek sodnega varstva 
324. člen (314. člen) 

(1) Sodno varstvo proti odločbam Agencije se zagotavlja v postopku , določenem s tem 
zakonom (v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega varstva).. 

(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe ZUS (Ur.l. RS, št. 50/97), če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Pravica do sodnega varstva proti odločbam 
325. člen (315. člen) 

(1) Proti odločbam Agencije je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti naslednjim odločbam ni 

posebnega postopka sodnega varstva: 
1. proti odločbi, s katero Agencija odloči o ugovor proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali 

spremeni odredbo; 
2. proti odločbi, s katero Agencija začne postopek za odvzem dovoljenja; 
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko izpodbija s tožbo v postopku 

sodnega varstva proti odločbi, ki jo je Agencija izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu 
z odredbo Agencije. 

(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko izpodbija s tožbo v postopku 
sodnega varstva proti odločbi o odvzemu dovoljenja. 

Pravica do sodnega varstva proti sklepom 
326. člen (316. člen) 

(1) Proti sklepom Agencije ni posebnega postopka sodnega varstva. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je dovoljeno začeti poseben postopek 

sodnega varstva proti tistim sklepom Agencije, proti katerim je po splošnem upravnem 
postopku dovoljena posebna pritožba. 

(3) Sklep, proti kateremu ni dovoljeno začeti posebnega postopka sodnega varstva, se 
lahko izpodbija s tožbo v upravnem sporu proti odločbi, razen če je postopek sodnega varstva 
proti sklepu z zakonom izrecno izključen. 

Pristojnost in sestava sodišča 
327. člen (317. člen) 

V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov. 

Tožba in odgovor na tožbo 
328. člen (318. člen) 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni. 
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni. 

Nova dejstva in dokazi 
329. člen (319. člen) 

Tožnik v upravnem sporu ne more navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
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Meje preizkusa 
330. člen (320. člen) 

Sodišče preizkusi odločbo Agencije v mejah tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so 
navedeni v tožbi, pri tem pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz 
tretjega odstavka 25. člena ZUS. 

Sodišče odloča brez obravnave. 

Seja 
331. člen (321. člen) 

Pravna sredstva 
332. člen (322. člen) 

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva, ni pritožbe. 

19.5.2. Postopek sodnega varstva proti odločbi v zvezi z javno ponudbo vrednostnih 
papirjev 

Uporaba določb 
333. člen (-) 

Določbe tega podrazdelka se uporabljajo v postopku sodnega varstva proti naslednjim 
odločbam Agencije (v nadaljnjem besedilu: odločba v zvezi z javno ponudbo vrednostnih 
papirjev): , 

1. odločbi, s kateri Agencija izda dovoljenje za prvo javno prodajo (prvi odstavek 21. člena 
tega zakona), 

2. odločbi, s katero Agencija ugotovi, da je javna prodaja uspešna (drugi odstavek 35. 
člena tega zakona), 

3. odločbi, s katero Agencija izda dovoljenje za ponudbo za odkup (23. člen ZPre), 
4. odločbi, s katero Agencija ugotovi, daje ponudba za odkup uspešna (43. člen ZPre). 

Začetek teka roka za tožbo 
334. člen (-) 

Rok za vložitev tožbe iz prvega odstavka 328. člena tega zakona proti odločbi v zvezi z 
javno ponudbo vrednostnih papirjev začne teči naslednji dan po javni objavi poziva za 
vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev (31. člen tega zakona), izida javne prodaje 
(36. člen tega zakona), ponudbe za odkup (prvi odstavek 24. člena ZPre) oziroma izida 
ponudbe za odkup (drugi odstavek 50. člena ZPre). 

Odločanje 
335. člen (-) 

(1) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi, zaradi katerih bi lahko po 61. členu ZUS 
upravni akt odpravilo in s sodbo odločilo o stvari, sodišče odločbe v zvezi z javno ponudbo 
vrednostnih papirjev ne odpravi temveč s sodbo ugotovi, da je odločba v zvezi z javno 
ponudbo vrednostnih papirjev nezakonita. 

(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na veljavnost izdaje vrednostnih papirjev 
oziroma veljavnost pravnih poslov, sklenjenih v postopku javne ponudbe vrednostnih papirjev 
oziroma ponudbe za odkup. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko vlagatelji uveljavljajo morebitne 
odškodninske zahtevke prozi izdajatelju, ponudniku oziroma Agencije v pravdi. 
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(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva proti odločbi v zvezi z 
javno ponudbo vrednostnih papirjev, je, ne glede na določbo 332. člena tega zakona, 
dovoljena pritožba, o kateri odloča Vrhovno sodišče v senatu sedmih sodnikov. 

19.6. POSTOPEK NADZORA 
19.6.1. Splošne določbe 

Uporaba določb 
336. člen (323. člen) 

(1) V postopkih nadzora Agencija nadzoruje spoštovanje določb tega zakona, ZISDU, 
ZPre in ZNVP ter na njihovi podlagi izdanih predpisov. 

(2) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh postopkih nadzora, ki ga 
opravlja Agencija na podlagi določb tega zakona, ZISDU, ZPre in ZNVP, če zakon za 
posamezen postopek nadzora ne določa drugače. 

Stranka postopka nadzora 
337. člen (324. člen) 

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Agencija opravlja nadzor (v 
nadaljevanju: subjekt nadzora). 

(2) Stranke postopka nadzora nad pravno osebo, ki ji je Agencija izdala dovoljenje za 
opravljanje storitev (v nadaljevanju: licencirani subjekt nadzora) so tudi člani uprave 
licenciranega subjekta nadzora. 

Vročanje 
338. člen (325. člen) 

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik posameznik, vroči tako, 
da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma 
poslovnem prostoru. 

(2) Vročitve članom uprave licenciranega subjekta nadzora se opravljajo z vročanjem 
licenciranemu subjektu nadzora. Šteje se, da je z vročitvijo licenciranemu subjektu nadzora 
opravljena tudi vročitev njegovim članom uprave. 

(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, da je vročitev stranki 
opravljena, če je spis vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni. 

(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, 
se spisi vročajo tako, da se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri 
je zaposlen. 

Nadomestna osebna vročitev 
339. člen (326. člen) 

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da opraviti tako, kot je 
predpisano v 338. členu tega zakona, pa ni ugotovljeno, daje tisti, ki mu je treba spis vročiti 
odsoten, ga izroči vročevalec Agenciji. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja 
ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti 
pismeno sporočilo, v katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem mora 
naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu navede vročevalec vzrok za takšno 
ravnanje in dan, ko je sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika, 
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše. 
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(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje, da je bila vročitev opravljena na 
dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz 
prejšnjega odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu. 

Posredna vročitev 
340. člen (327. člen) 

Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da opraviti tako, kot je predpisano 
v 338. členu tega zakona, vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku 
stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je zaposlen. 
Vročevalec na spisu navede vzrok takšne vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s 
tem vročitev opravljena. 

19.6.2. Opravljanje nadzora 

Opravljanje nadzora 
341. člen (328. člen) 

Agencija opravlja nadzor: 
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil subjektov nadzora in 

drugih oseb, ki so po določbah tega zakona, ZISDU oziroma ZPre dolžne poročati Agenciji 
oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

Pooblaščene osebe 
342. člen (329. člen) 

(1) Pregled poslovanja opravi strokovni delavec Agencije, ki ga za izvedbo pregleda 
pooblasti direktor Agencije. 

(2) Direktor Agencije lahko za izvedbo posameznega pregleda poslovanja pooblasti tudi 
pooblaščenega revizoija. 

(3) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja lahko direktor Agencije 
na podlagi predhodnega mnenja direktoija borze oziroma klirinško depotne družbe pooblasti 
osebo, zaposleno pri borzi oziroma klirinško depotni družbi, in ki pri borzi oziroma klirinško 
depotni družbi opravlja naloge, povezane z nadzorom. 

(4) Pooblaščene osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena imajo pri opravljanju 
nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil direktor Agencije, enake pristojnosti kot 
Agencija. 

Obseg pregleda 
343. člen (-) 

(1) Pri opravljanju nadzora nad licenciranim subjektom nadzora lahko Agencija opravi tudi 
pregled poslovanja pravnih oseb, povezanih z licenciranim subjektom nadzora, če je to 
potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem licenciranega subjekta nadzora. 

(2) Za pregled poslovanja oseb iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe 344. do 348. člena tega zakona- 

poročevalec, št. 25 176 21. april 1 



Poročila in informacije 
344. člen (330. člen) 

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Agencija od subjekta nadzora zahteva poročila in 
informacije o vseh zadevah, ki so glede na namen posameznega nadzora, pomembne za 
presojo ali subjekt nadzora spoštuje določbe tega zakona, ZISDU, ZPre oziroma ZNVP 
oziroma predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov.. 

(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija zahteva tudi od 
članov uprave subjekta nadzora in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora. 

(3) Agencija lahko osebe iz drugega odstavka tega člena pozove, da o zadevah iz prvega 
odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih 
povabi, da o teh zadevah podajo ustno izjavo. 

Pregled poslovanja 
345. člen (331. člen) 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Agencije na njeno zahtevo omogočiti, da 
opravi pregled poslovanja na sedežu subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt 
nadzora oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti in posle, v zvezi s 
katerimi Agencija opravlja nadzor. 

(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Agencije na njeno zahtevo omogočiti pregled 
poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v 
obsegu potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu, določenem z 
zakonom, ki ureja posamezen nadzor. 

(3) Subjekt nadzora mora Agenciji na njeno zahtevo izročiti računalniške izpiske oziroma 
kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih 
evidenc. 

(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena opravlja Agencija med 
8.00 in 18.00 uro; Agencija mora pregled poslovanja opravljati tako, da s tem ovira normalno 
poslovanje subjekta nadzora samo v takšni meri kot je nujno za opravljanje nadzora v skladu z 
namenom posameznega nadzora. 

Zahteva za pregled poslovanja 
346. člen (332. člen) 

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora vročena najmanj osem dni 
pred začetkom pregleda poslovanja. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko pooblaščena oseba zahtevo za 
pregled poslovanja vroči šele ob začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi 
bilo mogoče doseči namena posameznega nadzora. 

(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno navedbo poslovnih knjig, 
poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet 
pregleda. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka 345. člena tega zakona, mora zahteva za pregled 
obsegati določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih 
oziroma poslovnih evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij potrebno 
izročiti, in rok za predložitev. 

(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni pouk o pravnih posledicah, ki 
lahko nastopijo, če subjekt nadzora ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja 
oziroma Agenciji ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, določen v 345. 
členu tega zakona. 

(6) Agencija lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni zahtevo za pregled 
poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena. 
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Pogoji za opravljanje pregleda 
347. člen (333. člen) 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Agencije zagotoviti ustrezne prostore, v 
katerih lahko nemoteno in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja. 

(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem pooblaščene osebe Agencije 
„ opravljajo pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 345. člena tega zakona, v teh 

prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb 
Agencije podajo pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo ter 
administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda. 

Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih knjig in evidenc 
348. člen (334. člen) 

(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma računalniško vodi poslovne 
knjige in druge evidence, mora na zahtevo pooblaščene osebe Agencije zagotoviti ustrezne 
pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje ustreznosti računalniško 
obravnavanih podatkov. 

(2) Agenciji mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popolni 
opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in 
datoteke računovodskega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v: 

1. računalniško rešitev; 
2. postopke v okviru računalniške rešitve; 
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov; 
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih 

računalniških zapisov. 
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških programov) iz prvega odstavka 

tega člena, mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z 
datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka sprememba oblike 
datotek. 

19.6.3. Odprava kršitev 

Odredba 
349. člen (335. člen) 

(1) Kadar Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve tega zakona, ZISDU, ZPre 
oziroma na njihovi podlagi izdanih predpisov, z odredbo subjektu nadzora naloži, da odpravi 
kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti določena dejanja (v nadaljevanju: 
odprava kršitev). 

(2) Za odredbo se primerno uporabljajo določbe 321. in 322. člena tega zakona, če ni v tem 
podrazdelku drugače določeno. 

Izrek odredbe 
350. člen (336. člen) 

Izrek odredbe mora obsegati: 
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena; 
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o odpravi 

kršitev; 
3. način odprave kršitve, kadar Agencija subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na 

določen način; 
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4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Agencija subjektu nadzora naloži, da o 
odpravi kršitev predloži določene listine oziroma druge dokaze. 

Predložitev poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev 
351. člen (337. člen) 

Kadar Agencija ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig, oziroma administrativnih in 
drugih evidenc, ki jih je dolžan voditi licencirani subjekt nadzora, oziroma obsežnejše kršitve 
pri poslovanju licenciranega subjekta nadzora, lahko licenciranemu subjektu nadzora z 
odredbo naloži tudi, da o odpravi kršitev predloži poročilo, s pozitivnim mnenjem 
pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene. 

Ugovor proti odredbi 
352. člen (338. člen) 

(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v roku 8 dni od vročitve. 
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za odpravo kršitev, določen z 

odredbo, podaljša za čas od vložitve ugovora do vročitve odločbe o ugovoru. 
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Agencija z odredbo odloči, da ugovor ne 

zadrži izvršitve, kadar zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati. 
(4) O ugovoru mora Agencija odločiti v roku 15 dni od prejema ugovora. 

Razlogi za ugovor 
353. člen (339. člen) 

Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe; 
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana; 
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe, nima znakov kršitve; 
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način, določen z odredbo; 
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi; 
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero Agencija ni pristojna 

opravljati nadzora; 
7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev poročila pooblaščenega 

revizorja o odpravi kršitev; 
8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. 

Vsebina ugovora 
354. člen (340. člen) 

(1) Ugovor mora obsegati: 
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga; 
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu; 
3. razloge za ugovor; 
4. druge podatke, kijih mora obsegati vsaka vloga. 
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da kršitve, katerih 

odprava mu je bila z odredbo naložena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje 
obstoj zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te 
dokaze priložiti ugovoru. 

(3) Ce subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o 
nepopolnih vlogah, temveč Agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi 
priloženi. 

(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in 
predlagati novih dokazov. 
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Meje preizkusa odredbe 
355. člen (341. člen) 

Agencija preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z ugovorom in v mejah 
razlogov, navedenih in obrazloženih v ugovoru. 

Odločanje o ugovoru 
356. člen (342. člen) 

(1)0 ugovoru odloča Agencija z odločbo. 
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Agencija ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni 

odredbo ali jo odpravi. 
(3) Agencija ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila 

neupravičena oseba. 
(4) Če Agencija ugotovi, daje podan razlog iz 1., 2., 3. ali 6. točke 353. člena tega zakona, 

odpravi odredbo. 
(5) Če Agencija ugotovi, daje podan razlog iz 4., 5., 7. ali 8. točke 353. člena tega zakona, 

glede na naravo kršitve odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Agencija pri odločanju o 
ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora. 

Poročilo o odpravi kršitev 
357. člen (343. člen) 

(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti ugotovljene kršitve in 
Agenciji predložiti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora 
priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene. 

(2) V primeru iz 351. člena tega zakona, mora subjekt nadzora poročilu o odpravi kršitev 
priložiti tudi poročilo pooblaščenega revizorja. 

(3) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih dokazov oziroma poročila iz 
drugega odstavka tega Člena izhaja, da so kršitve odpravljene, izda Agencija odločbo, s katero 
ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene. Agencija lahko pred izdajo 
odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem za ugotovitev ali so kršitve 
odpravljene. 

(4) Če je poročilo iz prvega odstavka tega člena nepopolno oziroma iz poročila in 
priloženih dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Agencija subjektu 
nadzora z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi rok za dopolnitev. 

(5) Agencija mora odločbo oziroma odredbo iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega 
člena izdati v tridesetih dneh od prejema poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile 
kršitve odpravljene. 

19.6.4. Začasna prepoved opravljanja dejavnosti 

Odločba o začasni prepovedi 
358. člen (344. člen) 

Kadar zakon določa, da Agencija lahko licenciranemu subjektu začasno prepove 
opravljanje dejavnosti, izda Agencija odločbo o začasni prepovedi, s katero licenciranemu 
subjektu nadzora, začasno prepove opravljanje dejavnosti in odredi ukrepe, določene z 
zakonom, potrebne za dosego namena prepovedi. 
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Ugovor proti odločbi o začasni prepovedi 
359. člen (345. člen) 

(1) Proti odločbi o začasni prepovedi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v roku 8 
dni od vročitve. 

(2) Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe o začasni prepovedi. 

Razlogi za ugovor 
360. člen (346. člen) 

Ugovor proti odločbi o začasni prepovedi je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odločbo o začasni prepovedi izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odločbe; 
2. če pogoji za izdajo odločbe o začasni prepovedi niso bil izpolnjeni; 
3. če je v odločbi o začasni prepovedi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. 

Uporaba določb o ugovoru proti odredbi 
361. člen (347. člen) 

Za ugovor proti odločbi o začasni prepovedi se smiselno uporabljajo določbe 354. do 356. 
člena tega zakona. 

Odločanje o ugovoru 
362. člen (348. člen) 

Agencija mora o ugovoru odločiti v 15 dneh, sicer se šteje, daje ugovor zavrnila. 

19.6.5. Odvzem dovoljenja 

Začetek postopka za odvzem dovoljenja 
363. člen (349. člen) 

(1) Agencija začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdala, če iz podatkov, s 
katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem 
dovoljenja, določen z zakonom. 

(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Agencija z odločbo (v nadaljevanju: 
odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja). 

(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora vsebovati: 
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za začetek postopka, 
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Agencija zaključila, da obstaja 

utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena, 
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka. 
(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Agencija določi tudi rok, ki ne 

sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu 
nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek postopka (v 
nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja). 

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja 
364. člen (350. člen) 

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz 
katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje 
obstoj zatijevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te 
dokaze priložiti izjavi. 

(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne priloži listinskih 
dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč Agencija pri 
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 
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(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 
365. člen (351. člen) 

(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od prejema izjave o 
razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od izteka roka za takšno izjavo. 

(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali 
okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo 
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku postopka, in 
ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora. 

Ustavitev postopka 
366. člen (352. člen) 

Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
1. če zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o 

začetku postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
2. če zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil dejanje, oziroma da so podane 

okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

Odločba o odvzemu dovoljenja 
367. člen (353. člen) 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma izdaje dovoljenja, 
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta nadzora, ki mu je 

dovoljenje odvzeto, 
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem dovoljenja. 
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
368. člen (354. Člen) 

Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe tega 
podrazdelka o postopku odvzema dovoljenja. 

19.7. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ 

Uporaba določb 
369. člen (355. člen) 

Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o izdaji dovoljenj oziroma 
soglasij, če zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja ne določa 
drugače. 

Stranka v postopku 
370. člen (356. člen) 

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja (v 
nadaljevanju: vložnik zahteve). 

(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne biti z odločbo Agencije 
prizadet, če svojo udeležbo v postopku priglasi s pisno vlogo. 

(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. 
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Začetek postopka 
371. člen (357. člen) 

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja (v 
nadaljevanju: zahteva). 

(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, začne Agencija 
postopek samo, kadar tako določa zakon. 

Vsebina zahteve 
372. člen (358. člen) 

(1) Zahteva mora obsegati: 
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve, 
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 3. druge podatke, določene z 

zakonom. 
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in druge listine, iz katerih 

izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o 
zahtevi. 

Procesne predpostavke za odločanje 
373. člen (359. člen) 

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve predsednik senata preizkusi ali so 
izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi: 

1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
2. ali zahteva obsega podatke, kijih mora obsegati, 
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine, 
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila za delo Agencije, 
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o 

vsaki vlogi. 
(2) Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso 

izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo. 
(3) Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso 

izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da 
pomanjkljivosti odpravi. V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši 
od osem dni in ne daljši kot petnajst dni. 

(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena pomanjkljivosti v določenem roku 
ne odpravi, predsednik senata z odločbo zavrže zahtevo. 

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega postopka sodnega varstva. 
(6) Agencija mora izdati sklep iz tretjega odstavka tega člena v naslednjih rokih: 
1. če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v dveh mesecih 
2. če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka 374. 

člena tega zakona v petnajstih dneh, 
3. v vseh ostalih primerih pa v tridesetih dneh od prejema vloge. 

Rok za odločitev 
374. člen (360. člen) 

(1) Agencija mora o zahtevah za izdajo dovoljenja oziroma soglasja odločiti v naslednjih 
rokih: 

1. o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti v roku 6 mesecev, 
2. o zahtevi za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo (20. člen tega zakona), in o zahtevi 

za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje (55. člen tega zakona) v roku trideset dni, 
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3. o zahtevi izdajatelja za podaljšanje roka za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papiijev (drugi odstavek 33. člena tega zakona), v roku osem dni 

4. o zahtevi za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papiijev tujega 
izdajatelja (45. člen tega zakona), o zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje z 
vrednostnimi papiiji tujega izdajatelja (49. člen tega zakona), in o ostalih zahtevah v roku 
dveh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja. 

(2) Če je Agencija izdala sklep iz tretjega odstavka 373. člena tega zakona v roku iz 
šestega odstavka 373. člena tega zakona, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od vročitve 
sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve oziroma 
poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem s tem sklepom. 

Odločba o zahtevku za izdajo dovoljenja 
375. člen (361. člen) 

(1) O zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja odloči Agencija z odločbo. 
(2) Izrek odločbe obsega odločitev Agencije, s katero je ugodila zahtevku za izdajo 

dovoljenja oziroma soglasja ali pa ga zavrnila, in druge odločitve, ki jih mora po določbah 
tega zakona vsebovati odločba Agencije. 

(3) Odločba mora biti obrazložena, če se z njo zavrne zahtevek za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja ali zavrže zahteva vložnika ali če se z njo odloči o zahtevkih udeležencev 
postopka, ki so si med seboj v nasprotju. Po potrebi je lahko obrazložena tudi v drugih 
primerih. 

19.8. POSTOPEK ODLOČANJA V POSAMIČNIH ZADEVAH PO ZAKONU O 
PREVZEMIH 

Uporaba določb 
376. člen (-) 

Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopkih odločanja v posamičnih zadevah po 
ZPre. 

Pristojnosti in sestava organov postopka 
377. člen (-) 

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 311. člena tega zakona sestavljajo senat, ki 
odloča o posamičnih zadevah po ZPre predsednik senata in dva člana strokovnega sveta, 
določena z razporedom dela Agencije. 

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 312. člena tega zakona odloča predsednik senata 
o: 

1. zahtevi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup (23. člen ZPre), 
2. izdaji odločbe iz prvega odstavka 32. člena ZPre, 
3. soglasju za odstop od namere za odkup (18. člen ZPre), 
4. ugotovitvi izida ponudbe za odkup (43. člen ZPre), 

Postopek odločanja o izdaji dovoljenja za ponudbo za odkup 
378. člen (-) 

(1) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 370. člena tega zakona je stranka v 
postopku ponudnik. 

(2) Ne glede na določbo šestega odstavka 373. člena tega zakona mora predsednik senata, 
če se zahteva nanaSa na ponudbo za odkup iz 10. člena ZPre, sklep iz tretjega odstavka 373. 
člena tega zakona izdati v roku petih dni od prejema zahteve, v ostalih primerih pa v roku treh 
dni od prejema zahteve. 
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(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 374. člena tega zakona mora predsednik senata o 
zahtevi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup iz 10. člena ZPre odločiti v petnajstih dneh 
od prejema zahteve, v ostalih primerih pa v roku petih dni od prejema zahteve. 

(4) Če predsednik senata v roku iz tretjega odstavka tega člena ne odloči o dovoljenju za 
ponudbo za odkup, se šteje, daje Agencija izdala dovoljenje za ponudbo za odkup. 

♦ 
Ugovor proti odločbam 

379. člen (-) 
(1) Proti naslednjim odločbam predsednika senata ima ponudnik pravico vložiti ugovor: 
1. odločbi, s katero predsednik senata zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ponudbo za 

odkup, 
2. odločbi iz prvega odstavka 32. člena ZPre, 
3. odločbi, s katero predsednik senata zavrne zahtevo za soglasje za odstop od namere za 

odkup, 
4. odločbi, s katero predsednik senata ugotovi, da ponudba za odkup ni uspešna. 
(2) Ugovor je potrebno vložiti v roku petih dni od vročitve odločbe. 
(3) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena mora Agencija odločiti v 15 dneh od prejema 

ugovora oziroma v istem roku izdati sklep iz tretjega odstavka 373. člena tega zakona. Glede 
roka za odločitev o ugovoru se smiselno uporablja določba drugega odstavka tega člena. 

(4) Ugovor iz prvega odstavka tega člena je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odločbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odločbe, 
2. če je v odločbi zmotno uporabljeno materialno pravo, 
3. če je v odločbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. 
(5) V ugovoru proti odločbi iz 1. oziroma 3. točke prvega odstavka tega člena ni dovoljeno 

navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
(5) Za ugovor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 354. do 356. 

člena tega zakona, če ni v prejšnjih odstavkih drugače določeno. 

Postopek nadzora nad izvajanjem ponudbo za odkup 
380. člen (-) 

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora nad izvajanjem ponudbe za odkup ugotovi 
nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup, ki jih je mogoče odpraviti, z odredbo 
ponudniku oziroma banici ali borzno posredniški družbi oziroma družbi - izdajatelju 
vrednostnih papirjev naloži, da ugotovljene nepravilnosti odpravi. 

(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija določi rok za odpravo nepravilnosti, 
ki ne sme biti daljši od pet dni. 

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku iz drugega odstavka tega člena 
dostaviti poročilo o odpravi nepravilnosti. Za poročilo o odpravi nepravilnosti se smiselno 
uporabljajo določbe prvega in tretjega odstavka 357. člena tega zakona. 

(4) V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega člena do izteka roka iz 
drugega odstavka tega člena sprejem ali preklic ponudbe imetnikov vrednostnih papirjev, na 
katere se nanaša ponudba za odkup, nima učinka. V tem času rok za sprejem ponudbe ne teče. 

(5) Ne glede na določbo 352. člena tega zakona 
1. je rok za ugovor proti odredbi iz prvega odstavka tega člena tri dni od vročitve odredbe. 
2. ugovor ne zadrži izvršitve odredbe, 
3. o ugovoru mora Agencija odločiti v roku petih dni od prejema ugovora. 
(6) Če ponudnik ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka tega člena oziroma če gre 

za nepravilnosti, ki jih je storil ponudnik in jih ni mogoče odpraviti, Agencija z odločbo 
razveljavi postopek ponudbe za odkup. 

(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena se šteje, da ponudba za odkup ni uspešna. 
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19.9. POSTOPEK ODLOČANJA BORZE IN KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE 

Odločanje borze oziroma klirinško depotne družbe na podlagi javnega pooblastila 
381. člen (-) 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo za odločanje: 
1. borze o zahtevah za sprejem vrednostnega papiija v kotacijo, izključitvi vrednostnega 

papirja iz kotacije na borzi, uvrstitvi vrednostnih papirjev na prosti trg, 
2. klirinško depotne družbe o izdaji, zamenjavi oziroma izbrisu vrednostnih papirjev. 
(2) Za odločanje iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 309. člena, 

prvega odstavka 313. člena, 314. člena, prvega odstavka 315. člena, 316. člena, 320. do 323. 
člena, prvega odstavka 370. člena, prvega odstavka 371. člena, 372. do 375. člena tega 
zakona, če ni v tem razdelku drugače določeno. 

(3) Določbe tega razdelka se uporabljajo tudi za odločanje borze o ukrepih proti 
izdajateljem. Za odločanje borze o ukrepih proti izdajateljem se smiselno uporabljajo tudi 
določbe 349. do 357. člena tega zakona. 

Organi postopka 
382. člen (-) 

(1) O zadevah iz 1. točke prvega odstavka in iz tretjega odstavka 381. člena tega zakona 
odloča organ borze, ki ga za odločanje o posamezni vrsti zadev določajo splošni akti borze. 

(2) O zadevah iz 2. točke prvega odstavka 381. člena odloča organ klirinško depotne 
družbe, ki ga določajo pravila poslovanja klirinško depotne družbe. 

Rok za odločitev 
383. člen (-) 

(1) Borza oziroma klirinško depotna družba mora sklep iz tretjega odstavka 373. člena tega 
zakona izdati v roku sedmih dni od prejema zahteve. 

(2) Borza mora o zahtevi za sprejem vrednostnega papiija v kotacijo na borzi oziroma 
uvrstitev na prosti trg odločiti v roku 30 dni od prejema zahteve. 

(3) Klirinško depotna družba mora o zahtevi za izdajo vrednostnih papirjev odločiti v 
sedmih dneh od prejema zahteve o ostalih zahtevah pa v roku petnajstih dni od prejema 
zahteve, če zakon za posamezen primer ne določa drugače. 

Ugovor proti odločbam borze oziroma klirinško depotne družbe 
384. člen (-) 

(1) Proti odločbam borze oziroma klirinško depotne družbe v zadevah iz prvega odstavka 
381. člena tega zakona ima izdajatelj pravico vložiti ugovor v roku osmih dni od vročitve 
odločbe. 

(2) Ugovor se vloži pri borzi oziroma klirinško depotni družbi. Borza oziroma klirinško 
depotna družba morata Agenciji v roku treh delovnih dni po prejemu ugovora dostaviti 
Agenciji spis v zadevi, v kateri je bil vložen ugovor. 

(3) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena odloča Agencija, ki mora o ugovoru odločiti v 
15 dneh od prejema ugovora oziroma v tem roku izdati sklep iz tretjega odstavka 373. člena 
tega zakona. 

(4) Ugovor iz prvega odstavka tega člena je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odločbo izdal organ, ki ni bil pristojen za izdajo odločbe, 
2. če je v odločbi zmotno uporabljeno materialno pravo, 
3. če je v odločbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. 
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(5) Ugovor proti odločbi, s katero je borza začasno ali trajno izključila vrednostni papir iz 
kotacije na borzi, ne zadrži izvršitve. 

(6) Za ugovor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 354. do 356. 
člena tega zakona, če ni prejšnjih odstavkih drugače določeno. 

19.10. PRAVNOMOČNOST IN IZVRŠITEV ODLOČB AGENICJE 

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti 
385. člen (362. člen) 

Pravnomočne odločbe Agencije, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši 
sodišče na predlog Agencije. 

Odredba o odpravi kršitev 
386. člen (363. člen) 

Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti. 

Odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
387. člen (364. člen) 

(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti, 
subjekt nadzora ne sme več opravljati dejavnosti, za opravljanje katere mu je bilo dovoljenje 
odvzeto. 

(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja, subjektu nadzora prenehajo 
pooblastila za opravljanje poslov za račun strank oziroma investicijskih skladov, ki jih 
upravlja. 

(3) Subjekt nadzora, ki mu je bilo pravnomočno odvzeto dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti, sme opraviti samo še tista dejanja, ki so potrebna za vrnitev premoženja strankam 
oziroma za prenos premoženja investicijskih skladov, ki jih je upravljal, na banko skrbnico. 

20. KAZENSKE DOLOČBE 

Hujše kršitve določb o prvi javni prodaji vrednostnih papirjev 
388. člen (365. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek 
kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev: 

1. če opravi prvo prodajo vrednostnih papirjev brez javne ponudbe, čeprav bi bila javna 
ponudba obvezna (17. člen); 

2. če prične ali opravi prvo javno prodajo vrednostnih papirjev ne da bi pridobil dovoljenje 
Agencije za prvo javno prodajo (prvi odstavek 19. člena); 

3. če je v prospektu oziroma izvlečku prospekta objavil neresnične oziroma nepopolne 
podatke (22. člen); 

4. če med javno ponudbo spremeni pogoje javne ponudbe v nasprotju z 27. členom tega 
zakona; 

5. če organizira oziroma izvaja vpisovanje vrednostnih papirjev v nasprotju z 28. členom 
tega zakona; 

6. če izvaja vpisovanje vrednostnih papirjev po izteku roka iz prvega oziroma drugega 
odstavka 33. člena tega zakona (tretji odstavek 33. člena); 

7. če izda vrednostne papiije na podlagi javne ponudbe, čeprav javna prodaja ni bila 
uspešna (34. člen in tretji odstavek 39. člena); 
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8. če klirinško depotni družbi ne izda popolnega naloga za izdajo vrednostnih papirjev, ki 
so bili predmet javne ponudbe, v nematerializirani obliki, v roku 15 dni šteto od dneva, ko se 
izpolnijo pogoji za njihovo izdajo (drugi odstavek 41. člena); 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba izdajatelja, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Lažje kršitve določb o prvi javni prodaji vrednostnih papirjev 
389. člen (366. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje izdajatelj vrednostnih papirjev: 

1. če Agenciji ne predloži dokončno oblikovanega prospekta najpozneje sedem dni pred 
začetkom javne ponudbe (26. člen); 

2. če pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje ne objavi poziva za vpisovanje 
in vplačevanje vrednostnih papirjev oziroma če je vsebina poziva ali način njegove objave v 
nasprotju s predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 31. člena tega zakona (prvi 
odstavek 31. člena); 

3. če ne zagotovi dostopnosti prospekta in izvlečka prospekta na način določen v prvem do 
tretjem odstavku 32. člena tega zakona; 

4. če ne zagotovi vpogleda v svoj statut oziroma ustanovitveni akt in v računovodske 
izkaze, če so bili izdelani po pripravi prospekta, na način določen v četrtem odstavku 32. 
člena tega zakona; 

5. če Agencije ne obvesti o številu vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjev na način in v 
roku, določenem v prvem odstavku 35. člena tega zakona; 

6. če ne objavi podatkov o uspešnosti javne prodaje v rokih, z vsebino in na način določen 
v 36. členu tega zakona; 

7. če izda vrednostne papirje na podlagi uspešne javne ponudbe pred prejemom odločbe, s 
katero Agencija ugotovi, da je javna prodaja uspešna (tretji odstavek 35. člena); 

8. če ne predloži prospekta borzi in vsaki od borzno posredniških družb v roku 15 dni, šteto 
od dneva, ko so se izpolnili pogoji za izdajo vrednostnih papirjev na podlagi uspešne javne 
ponudbe (tretji odstavek 41. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba izdajatelja, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitev določb o javni prodaji vrednostnih papirjev tujega izdajatelja 
390. člen (367. člen) 

Za gospodarski prestopek iz 388. oziroma 389. člena tega zakona storjen v zvezi s prvo 
prodajo vrednostnih papirjev tujega izdajatelja se kaznuje borzno posredniška družba iz 
prvega odstavka 43. člena tega zakona in odgovorna oseba te borzno posredniške družbe. 

Hujše kršitve dolžnosti poročanja javnih družb 
391. člen (368. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek 
kaznuje javna družba: 

1. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila v roku in z vsebino, določeno v 
prvem in drugem odstavku 63. člena tega zakona; 

2. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu in revidiranega letnega 
poročila v roku in z vsebino, določeno v prvem in drugem odstavku 63. člena tega zakona, ne 
predloži borzi (tretji odstavek 63. člena); 
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3. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila v roku iz prvega odstavka 64. člena 
tega zakona ter z vsebino in na način, določen v predpisu, izdanem na podlagi četrtega 
odstavka 63. člena tega zakona (prvi odstavek 64. člena tega zakona); 

4. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in Agenciji ne predloži polletnega 
poročila v roku treh mesecev po končanem polletnem obračunskem obdobju in z vsebino, 
določeno v predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega zakona člena tega 
zakona (tretji odstavek 63. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena); 

5. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in borzi ne predloži polletnega 
poročila v roku treh mesecev po končanem polletnem obračunskem obdobju in z vsebino, 
določeno v predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega zakona (tretji 
odstavek 63. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena); 

6. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in ne"objavi povzetka polletnega 
poročila v roku iz prvega odstavka 64. člena tega zakona ter z vsebino in na način določen v 
predpisu, izdanem na podlagi četrtega odstavka 64. člena tega zakona (prvi odstavek 64. člena 
v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena); 

7. če ne objavi poslovnega dogodka, ki se tiče javne družbe ali vrednostnega papiija in ki 
bi lahko pomembneje vplival na ceno vrednostnega papiija v rokih, z vsebino in na način, 
določen v predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega zakona (prvi 
odstavek 66. člena); 

8. če so bili njeni vrednostni papiiji sprejeti v borzno kotacijo in ne objavi izvlečka 
prospekta za borzno kotacijo najpozneje osem dni po objavi o sprejemu v borzno kotacijo, z 
vsebino in na način, določen v predpisu, izdanem na podlagi drugega odstavka 236. člena tega 
zakona (prvi odstavek 237. člena); 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba javne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Lažje kršitve dolžnosti poročanja javnih družb 
392. člen (369. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje javna družba: 

1. če se z njenimi vrednostnimi papiiji trguje na organiziranem trgu in revidiranega letnega 
poročila v roku in z vsebino, določeno v prvem in drugem odstavku 63. člena tega zakona ne 
predloži vsaki od borzno posredniških družb (tretji odstavek 63. člena); 

2. če njena skupščina zavrne revidirano letno poročilo in o tem ne obvesti Agencije v rokih 
in na način, določen v četrtem odstavku 63. člena tega zakona; 

3. če besedila povzetka revidiranega letnega poročila ne predloži Agenciji (drugi odstavek 
64. člena); 

4. če se z njenimi vrednostnimi papiiji trguje na organiziranem trgu in besedila povzetka 
revidiranega letnega poročila ne predloži borzi in vsaki od borzno posredniških družb (tretji 
odstavek 64. člena); 

5. če so bile njene delnice sprejete v kotacijo na borzi in vsaki od borzno posredniških 
družb ne predloži polletnega poročila v roku in z vsebino, določeno v drugem odstavku 65. 
člena tega zakona (tretji odstavek 63. člena v zvezi s tretjim odstavkom 65. člena); 

6. če ne obvesti Agencije o poslovnem dogodku iz prvega odstavka 66. člena tega zakona v 
rokih, z vsebino in na način, določen v predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. 
člena tega zakona (drugi odstavek 66. člena); 

7. če se z njenimi vrednostnimi papiiji trguje na organiziranem trgu in ne obvesti borze o 
poslovnem dogodku iz prvega odstavka 66. člena tega zakona v rokih, z vsebino in na način, 
določen v predpisu, izdanem na podlagi tretjega odstavka 66. člena tega zakona (drugi 
odstavek 66. člena); 
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8. če se z njenimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu in ne zagotovi 
dostopnosti prospekta na način, določen v prvem do tretjem odstavku 238. člena tega zakona; 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba javne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Hujše kršitve določb o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji 
393. člen (370. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek 
kaznuje borzno posredniška družba: 

1. če opravlja dejavnosti, kijih ne sme opravljati (drugi odstavek 79. člena); 
2. če opravlja posamezne storitve v zvezi vrednostnimi papiiji, za katere ni pridobila 

dovoljenja Agencije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji (prvi odstavek 92. 
člena); 

3. če za člana uprave imenuje osebo, ki nima dovoljenja Agencije za opravljanje funkcije 
člana uprave (prvi odstavek 86. člena); 

4. če opravlja posamezne storitve oziroma dejavnosti, čeprav nima minimalnega kapitala, 
potrebnega za opravljanje teh storitev oziroma dejavnosti (117. člen), 

5. če njena izpostavljenost do posamezne osebe in s to osebo povezanih oseb presega 
višino 25% njenega kapitala (prvi odstavek 120. člena); 

6. če vsota vseh njenih velikih izpostavljenosti presega 800% višine njenega kapitala 
(drugi odstavek 121. člena); 

7. če ne določi splošnih pogojev poslovanja z vsebino, določeno v 137. členu tega zakona 
(prvi odstavek 137. člena); 

8. če objavlja oglase, katerih vsebina lahko zavaja investitorje glede pravic ali tveganj, ki 
jih vsebuje posamezni vrednostni papir ali glede storitev, ki jih opravlja (drugi odstavek l35. 
člena); 

9. če kfši predpis o oglaševanju, izdan na podlagi četrtega odstavka 135. člena tega zakona; 
10. če kupi oziroma proda vrednostne papiije na organiziranem trgu za svoj račun ali za 

račun zaposlenega pri borzno posredniški družbi, čeprav zaradi takšnega nakupa oziroma 
prodaje ni mogla izvršiti naloga stranke za nakup oziroma prodajo oziroma ga je lahko 
izvršila samo pod za stranko manj ugodnimi pogoji (četrti odstavek 147. člena); 

11. če ne sprejema vplačil in opravlja izplačil iz poslov, ki jih je sklenila za račun strank, 
preko posebnega računa (prvi odstavek 151. člena); 

12. če preko posebnega računa iz prvega, odstavka 151. člena tega zakona sprejema 
vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih je sklenila za svoj račun (drugi odstavek 151. 
člena); 

13. če na hišni račun prenese vrednostne papiije, katerih imetniki je stranka, oziroma, kijih 
je pridobila za račun stranke (drugi odstavek 155. člena); 

14. če prenese vrednostne papiije z računa stranke na drug račun brez pisnega naloga 
stranke (drugi odstavek 158. člena); 

15. če vrednostnih papirjev stranke, izdanih kot pisne listine, ne hrani na način, določen v 
165. členu tega zakona; 

16. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega zakona tretjim osebam, 
oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. 
člena); 

17. če opravlja posle z vrednostnimi papiiji ali izvršuje druga ravnanja, katerih namen je 
ustvariti napačno oziroma zavajajočo informacijo o prometnosti oziroma ceni posameznega 
vrednostnega papirja (prvi odstavek 248. člena); 

18. če ne vodi poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije na način, določen v 171. in 187. 
členu tega zakona oziroma predpisu izdanem na podlagi 190. člena tega zakona; 
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19. če ne vodi evidenc iz 172. in 173. člena tega zakona z vsebino in na način, določen s 
predpisom, izdanem na podlagi 180. člena tega zakona; 

20. če ne vodi in hrani dokumentov iz 174. do 176. člena tega zakona na način, določen s 
predpisom, izdanem na podlagi 180. člena tega zakona; 

21. če ne sestavi letnega poročilo z vsebino, določeno s predpisom, izdanem na podlagi 
190. člena tega zakona; 

22. če Agenciji ne predloži revidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe 
oziroma revidiranega konsolidiranega letnega poročila v rokih, določenih v tretjem odstavku 
191. člena tega zakona; 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba borzno posredniške družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Lažje kršitve določb o storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji 
394. člen (371. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje borzno posredniška družba: 

1. če ne objavi splošnih pogojev poslovanja in cenika (prvi odstavek 138. člena); 
2. če stranki ne izroči splošnih pogojev poslovanja (drugi odstavek 138. člena); 
3. če pred objavo oglasa o njegovi vsebini ne obvesti Agencije (tretji odstavek 135. člena); 
4. če s stranko ne sklene splošne pogodbe o borznem posredovanju v pisni obliki (drugi 

odstavek 142. člena); 
5. če stranki ne izstavi potrdila o prejemu naročila v roku, določenem v drugem odstavku 

144. člena tega zakona in z vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi 180. člena tega 
zakona (prvi odstavek 144. člena); 

6. če se z vrednostnim papirjem trguje na organiziranem trgu in borzno posredniška družba 
ne izvrši naloga za nakup oziroma prodajo takšnega vrednostnega papirja na organiziranem 
trgu (prvi odstavek 146. člena); 

7. če ne posreduje ponudbe za nakup oziroma prodajo vrednostnih papirjev na 
organiziranem trgu po vrstnem redu prejema naročil za takšen nakup oziroma prodajo (tretji 
odstavek 147. člena); 

8. če stranki ne izroči vrednostnih papirjev na način in v rokih določenih v 150. členu tega 
zakona; 

9. če stranki denarnih sredstev ne nakaže v rokih, določenih v tretjem odstavku 151. členu 
tega zakona; 

10. če stranki ne pošlje obračuna o opravljenem poslu v roku izl 52. člena tega zakona in z 
vsebino določeno s predpisom, izdanim na podlagi 180. člena tega zakona (152. člen); 

11. če svojih vrednostnih papirjev ne vodi na hišnem računu (prvi in tretji odstavek 155. 
člena); 

12. če ne vnaša nalogov za prenose med računi imetnikov vrednostnih papirjev po vrstnem 
redu prejema nalogov (160. člen); 

13. če na zahtevo imetnika naslednji delovni dan po opravljenem prenosu ne izstavi izpiska 
o opravljenem prenosu (162. člen); 

14. če stranki ne izstavi poročila o stanju in prometu na računu vrednostnih papirjev v 
rokih, določenih v 163. členu tega zakona; 

15. če s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji v pisni obliki 
(drugi odstavek 168. člena); 

16. če stranki na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji ne pošlje poročila 
0 stanju naložb z obračunom poslov, v rokih, z vsebino in prilogami, določenimi v 170. členu 
tega zakona in predpisu, izdanem na podlagi 180. člena tega zakona; 
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17. če ne objavi povzetka revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega 
konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja v roku in na način, določen v prvem 
odstavku 193. člena tega zakona in z vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi 
drugega odstavka 193. člena tega zakona (prvi odstavek 193. člena); 

18. če Agenciji ne posreduje mesečnega poročila z vsebino, na način in v rokih, določenih 
v predpisu izdanem na podlagi 130. člena tega zakona (129. člen); 

19. če Agenciji ne poroča o dejstvih in okoliščinah iz 198. členu tega zakona z vsebino, na 
način in v rokih, določenih v predpisu, izdanim na podlagi 200. člena tega zakona; 

20. če na zahtevo Agencije ne posreduje poročila oziroma informacij (199. Člen in 278. 
člen); 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba borzno posredniške družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Kršitve določb o borzi vrednostnih papirjev 
395. člen (372. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje borza: 

1. če brez dovoljenja Agencije opravlja druge finančne 
storitve (drugi odstavek 218. člena); 
2. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja Agencije za opravljanje 

funkcije člana uprave borze (drugi odstavek 222. člena); 
3. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega zakona tretjim osebam, 

oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. 
člena v zvezi s prvim odstavkom 225. člena); 

4. če k splošnim aktom oziroma njihovim spremembam ne pridobi soglasja Agencije (prvi 
odstavek 227. člena in drugi odstavek 228. člena); 

5. če ne določi pravil trgovanja (prvi odstavek 246. člena); (2) Z denarno kaznijo od 
250.000 do 500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba borze, ki 
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje borza, če o dejstvu oziroma okoliščini iz prvega odstavka 251. člena tega zakona ne 
obvesti Agencije z vsebino in na način, določen v predpisu, izdanem na podlagi drugega 
odstavka 251. člena tega zakona (prvi odstavek 249. člena); 

(4) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba borze, ki stori gospodarski prestopek iz tretjega odstavka tega člena. 

Kršitve določb o klirinško depotni družbi 
396. člen (373. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje klirinško depotna družba: 

1. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (260. člen); 
2. če za člana uprave imenuje osebo, ki ni pridobila dovoljenja Agencije za opravljanje 

funkcije člana uprave klirinško depotne družbe (drugi odstavek 222. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 259. člena); 

3. če sporoči zaupne podatke iz prvega odstavka 177. člena tega zakona tretjim osebam, 
oziroma jih uporabi sama ali omogoči, da bi jih uporabile tretje osebe (drugi odstavek 177. 
člena v zvezi s prvim odstavkom 225. člena in drugim odstavkom 259. člena); 

4. če k statutu oziroma pravilom poslovanja oziroma njihovim spremembam ne pridobi 
soglasja Agencije (264. člen); 
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(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba klirinško depotne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka 
tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje klirinško depotna družba, če o dejstvu oziroma okoliščini iz prvega odstavka 274. 
člena tega zakona ne obvesti Agencije z vsebino in na način določen v predpisu, izdanem na 
podlagi drugega odstavka 274. Člena tega zakona (prvi odstavek 274. člena); 

(4) Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba klirinško depotne družbe, ki stori gospodarski prestopek iz tretjega odstavka 
tega člena. 

Kršitve prepovedi uporabe notranjih informacij 
397. člen (374. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek 
kaznuje pravna oseba iz prvega odstavka 276. člena tega zakona: 

1. če pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na podlagi notranjih informacij 
(prvi odstavek 276. člena); 

2. če razkrije notranje informacije tretjim osebam oziroma na njihovi podlagi priporoča 
tretjim osebam pridobitev oziroma razpolaganje z vrednostnimi papirji (drugi odstavek 276. 
člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, ki stori gospodarski prestopek 
iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
fizična oseba iz prvega odstavka 276. člena tega zakona: 

1. če pridobi vrednostne papirje oziroma z njimi razpolaga na podlagi notranjih informacij 
(prvi odstavek 276. člena); 

2. če razkrije notranje informacije tretjim osebam oziroma na njihovi podlagi priporoča 
tretjim osebam pridobitev oziroma razpolaganje z vrednostnimi papiiji (drugi odstavek 276. 
člena). 

(4) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolaijev se za prekršek kaznuje pravna 
oseba iz tretjega odstavka 276. člena tega zakona, ki na podlagi notranjih informacij pridobi 
vrednostne papiije oziroma z njimi razpolaga. 

(5) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe iz tretjega odstavka 276. člena tega zakona, ki stori 
gospodarski prestopek iz četrtega odstavka tega člena. 

(6) Z denarno kaznijo od 250.000 do 450.000 tolaijev se za prekršek kaznuje fizična oseba 
iz tretjega odstavka 276. člena tega zakona, ki na podlagi notranjih informacij pridobi 
vrednostne papiije oziroma z njimi razpolaga. 

Druge kršitve 
398. člen (375. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000 do 100.000.000 tolaijev se za gospodarski prestopek 
kaznuje pravna oseba: 

1. če opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji« ne da bi pridobila dovoljenje za 
opravljanje teh storitev (prvi odstavek 76. člena); 

2. če objavlja oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji 
(prvi odstavek 135. člena); 

3. če organizira trgovanje z vrednostnimi papirji ne da bi pridobila dovoljenje Agencije za 
organiziranje trgovanja (tretji odstavek 213. člena). 
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(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolaijev se za gospodarski prestopek kaznuje 
fizična oseba: 

1. če opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji (prvi odstavek 76. člena); 
2. če objavlja oglase, katerih predmet je ponudba storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 

(prvi odstavek 135. člena); 
3. če organizira trgovanje z vrednostnimi papirji (tretji odstavek 213. člena). 
(4) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek 

kaznuje revizijska družba, če ne opravi revizijskega pregleda v obsegu, določenim s 
predpisom, izdanim na podlagi drugega odstavka 192. člena tega zakona, oziroma ne izdela 
revizijskega poročila z obliko in vsebino, določeno z navedenim predpisom (prvi odstavek 
192. člena). 

(5) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje 
odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori gospodarski prestopek iz četrtega odstavka tega 
člena. 

21. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Agencija 
399. člen (376. člen) 

(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev, ustanovljena z Zakonom o trgu vrednostnih 
papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94), nadaljuje z delom kot Agencija po tem zakonu. 

(2) Agencija uskladi svoje splošne akte s tem zakonom v roku 6 mesecev po uveljavitvi 
tega zakona. 

(3) Člani in predsednik strokovnega sveta, imenovani na podlagi prvega odstavka 155. 
člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94), in direktor, imenovan na podlagi 
156. člena navedenega zakona, nadaljujejo z opravljanjem funkcije do izteka mandata. 

(4) Pred iztekom mandata iz tretjega odstavka tega člena lahko člana in predsednika 
strokovnega sveta ter direktorja razreši samo Državni zbor Republike Slovenije in zaradi 
razlogov, določenih v tem zakonu. 

(5) Članom strokovnega sveta - predstavnikom Banke Slovenije, ministrstva, pristojnega 
za finance, in ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, preneha članstvo v 
strokovnem svetu z dnem imenovanja novih treh članov strokovnega sveta. 

(6) Predsednik Republike Slovenije mora v roku enega meseca predlagati Državnemu 
zboru Republike Slovenije imenovanje treh članov strokovnega sveta, ki nadomestijo člane iz 
petega odstavka tega člena. Državni zbor Republike Slovenije mora o imenovanju treh članov 
odločiti v roku enega meseca od prejema predloga za imenovanje. 

Postopki 
400. člen (378. člen) 

(1) Postopki v posamičnih zadevah, ki tečejo na dan uveljavitve tega zakona, se končajo po 
tem zakonu. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se postopek nadzora nad licenciranim 
subjektom, konča po postopkovnih določbah predpisov, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona, če je Agencija pred uveljavitvijo tega zakona v tem postopku že izdala odredbo o 
začetku postopka. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se določbe 56. in 57. člena ZPre 
uporabljajo za odločanje v zvezi s posameznim prevzemom, če je Agencija pred uveljavitvijo 
tega zakona v zvezi s tem prevzemom izdala dovoljenje za ponudbo za odkup. 
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Javne družbe 
401. člen (379. člen) 

Položaj javne družbe po tem zakonu imajo tudi naslednji izdajatelji: 
1. ki so pridobili dovoljenje za javno ponudbo oziroma nadaljnjo javno prodajo 

vrednostnih papirjev na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94); 
2. ki so pred uveljavitvijo Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94) izdali 

vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu. 

Uskladitev borzno posredniških družb z zakonom 
402. člen (380. člen) 

(1) Borzno posredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje poslov 
na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94), nadaljujejo s poslovanjem 
kot borzno posredniške družbe po tem zakonu. 

(2) Borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku šest mesecev 
od uveljavitve tega zakona: 

1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom 81. člena tega zakona, če so organizirane 
kot delniške družbe; 

2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana 
uprave oziroma za člana uprave imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje; 

3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega zakona, če ni za uskladitev s 
posameznimi določbami v 403. členu tega zakona določen drugačen rok. 

(3) Borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena morajo Agenciji v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka 
tega člena. Poročilu mora priložiti: 

1. družbeno pogodbo oziroma statut v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa; 
2. izpisek iz knjige delničarjev, če je organizirana kot delniška družba; 
3. dokaze o uskladitvah. 
(4) Če borzno posredniška družba ravna v nasprotju z drugim oziroma tretjim odstavkom 

tega člena, ji lahko Agencija začasno prepove opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi 
papirji oziroma odvzame dovoljenje. 

Uskladitev s pravili o obvladovanju tveganj 
403. člen (381. člen) 

(1) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 380. člena tega zakona mora uskladiti 
svoje poslovanje z določbami 6. poglavja tega zakona v roku enega leta od uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Borzno posredniška družba iz prvega odstavka 380. člena tega zakona mora Agenciji v 
roku iz prvega odstavka tega člena predložiti poročilo in dokaze o uskladitvah iz prvega 
odstavka tega člena. 

(3) Če borzno posredniška družba ravna v nasprotju z prvim oziroma drugim odstavkom 
tega člena, ji lahko Agencija začasno prepove opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi 
papirji oziroma odvzame dovoljenje. 

Uskladitev borze in klirinško depotne družbe 
404. člen (382. člen) 

(1) Borza oziroma klirinško depotna družba, ki sta pridobili dovoljenje Agencije na 
Podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94), nadaljujeta s poslovanjem kot 
borza oziroma klirinško depotna družba po tem zakonu. 
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(2) Borza oziroma klirinško depotna družba iz prvega odstavka tega člena mora v roku 
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona: 

1. uskladiti delnice s 219. členom oziroma 262. členom tega zakona; 
2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije Člana 

uprave oziroma za člana uprave imenovati osebo, kije pridobila takšno dovoljenje; 
3. uskladiti svoje poslovanje in splošne akte z drugimi določbami tega zakona. 
(3) Borza oziroma klirinško depotna družba iz prvega odstavka tega člena mora Agenciji v 

roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega 
odstavka tega člena. Poročilu mora priložiti dokaze o uskladitvah. 

(4) Pravne osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dejavnosti organiziranega 
trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti oziroma poravnave obveznosti iz teh poslov, 
morajo v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona uskladiti svoje poslovanje z določbami 
tega zakona in vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje teh dejavnosti. 

Delnice izdane na podlagi javne prodaje 
405. člen (383. člen) 

(1) Določbe tega zakona o postopku javne prodaje vrednostnih papirjev, se smiselno 
uporabljajo za postopek javne prodaje delnic, izdanih na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 40/94), te delnice in izdajatelja 
teh delnic. 

(2) Delnice serij, ki jih je izdal izdajatelj iz prvega odstavka tega člena, na podlagi drugih 
načinov lastninskega preoblikovanja, pridobijo lastnosti vrednostnih papiijev, za katere je 
izdajatelj pridobil dovoljenje za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje, ko 
prenehajo omejitve prenosljivosti, ki jih določajo predpisi o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena velja za tiste serije delnic, ki tvorijo z delnicami, 
izdanimi na podlagi javne prodaje, isti razred. 

(4) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi za tiste delnice, ki so bile izdane pred 
postopkom lastninskega preoblikovanja izdajatelja, so pa po pravicah in lastnostih enake 
delnicam, izdanim na podlagi javne prodaje. 

(5) Izdajatelj delnic iz prvega odstavka tega člena je javna družba po tem zakonu in zanj 
velja dolžnost poročanja iz 4. poglavja tega zakona. 

Vključitev v organizirano trgovanje 
406. člen (384. člen) 

(1) Če se z delnicami posamezne serije, ki jih je izdajatelj izdal v postopku lastninskega 
preoblikovanja, že trguje na katerem od organiziranih trgov, se v to trgovanje vključijo tudi 
delnice drugih serij, izdanih v postopku lastninskega preoblikovanja, ko zanje prenehajo 
veljati omejitve prenosljivosti, kijih določajo predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja za tiste serije delnic, ki tvorijo z delnicami, s 
katerimi se že trguje na organiziranem trgu, isti razred. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi, če delnice, s katerimi se že trguje na 
organiziranem trgu, niso bile izdane v postopku lastninskega preoblikovanja, so pa po 
pravicah in lastnostih enake delnicam izdanim v postopku lastninskega preoblikovanja. 

Razveljavitev predpisov 
407. člen (377. člen) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 6/94), 
2. drugi do enajsti odstavek 56. člena, 57. člen in 66. člen ZPre, 
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3. drugi do četrti odstavek 111. člena, prvi in drugi odstavek 112. člena, sedmi odstavek 
112a. člena, tretji odstavek 115. člena, 117. člen in 119. do 123. člen ZISDU. 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati predpisi, izdani na podlagi zakonov iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se smiselno uporabljajo predpisi iz drugega 
odstavka tega člena. 

Izdaja predpisov 
408. člen (-) 

Agencija mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona izdati predpise na podlagi 
tega zakona. 

Uveljavitev posameznih določb zakona 
409. člen (385. člen) 

(1) Določbe tretjega in četrtega odstavka 46. člena, tretjega in četrtega odstavka 49. člena, 
3. točke prvega odstavka 75. člena, petega odstavka 82. člena, 96. do 99. člena, 101. do 104. 
člena, 2. točke tretjega odstavka in 1. točke petega odstavka 182. člena, 183. do 185. člena, 1. 
točke četrtega odstavka 229. člena in četrtega odstavka 277. člena tega zakona veljati z dnem 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropskih skupnostih. 

(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena, se 
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža osebe države članice 

uporablja določba četrtega odstavka 83. člena tega zakona, 
2. za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji borzno posredniške družbe s 

sedežem v Republiki Sloveniji v državah članicah uporablja določba 100. člena tega zakona, 
3. za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji borzno posredniških družb držav 

članic na ozemlju Republike Slovenije uporabljajo določbe 105. do 107. člena tega zakona, 
4. za posredovanje podatkov in odločanje o zaprosilih nadzornih organov držav članic 

uporabljajo določbe 3. točke tretjega odstavka in 2. točke petega odstavka 182. člena tega 
zakona. 

(3) Določbe 16. poglavja tega zakona začnejo veljati 1.1.2002. 

Uveljavitev zakona 
410. člen (385. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če ni v 409. členu tega zakona drugače določeno. 



OBRAZLOŽITEV 

Državni zbora Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih 
papiijev (ZTVP) - prva obravnava, na 11. seji, dne 26.2.1998, sprejel sklep, daje predlog 
zakona primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo in naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog zakona v skladu s stališči državnega zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo stališča Državnega zbora 
upošteval na naslednji način: 

1. stališče, s katerim je državni zbor naložil predlagatelju, da naj v 21., 33., 37. in 222. 
členu in morebitnih drugih povezanih določbah črta besedo »lahko«, da bi omejil prosti 
preudarek, tako, daje v navedenih členih črtal besedo »lahko«. 

2. v 4. poglavju je podrobneje opredelil način in roke javnega objavljanja tako, daje dodal 
nov tretji odstavek 2. člena. 

3. stališče, da naj črta 72. in 74. člen in popravi s tema dvema členoma povezane določbe, 
s katerim je Državni zbor predlagatelju vsebinsko naložil, da naj spremeni predlagano 
ureditev, po kateri so bile dolžne tudi druge osebe (ki sicer ne opravljajo storitev v zvezi z 
vrednostnimi papirji) tako, da je navedeni določi črtal in ju nadomestil z ureditvijo, ki je v 
skladu s tem stališčem Državnega zbora in stališčem pod točko 16. te obrazložitve. 

4. v skladu s stališčem, da naj v drugem odstavku 75. člena prouči smiselnost omejevanja 
opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji le na eno banko v finančni skupini oziroma 
borzno posredniško družbo tako, daje po proučitvi črtal prejšnji drugi odstavek 75. člena. 

5. v skladu s stališčem, da naj v členih, ki se nanašajo na pogoje imenovanja, uskladi 
pogoje za članstvo v upravah in strokovnih svetih z novim zakonom o strokovnih nazivih je 
ustrezno dopolnil navedena določila. 

6. v skladu s stališčem, da naj bolj natančno določi razloge za odvzem dovoljenj, je 
ustrezno dopolnil naslednje določbe: 

- 88. člen (odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave) in s tem povezani 87. 
člen (dolžnosti člana uprave), 

- 112. člen (odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika) 
- 204. člen (začasna prepoved opravljanja storitev), 
- 205. člen (odvzem dovoljenja za opravljanje storitev). 

7. v skladu s stališčem, da naj dopolni 89. člen tako, da bo jasno katera področja 
poslovanja sme Agencija urejati, je ustrezno dopolnil 89. člen. 

8. v skladu s stališčem, da naj v prehodnih določbah prouči podaljšanje roka za uskladitev 
s kapitalskimi zahtevami iz 117. člena je v prvem odstavku 403. člena rok za uskladitev 
podaljšal na eno leto. 

9. v skladu s stališčem, da naj v postopku odvzema dovoljenja dovoli obnovo postopka 
zaradi novih dejstev in dokazov, je dodal nov četrti odstavek 309. člena. 
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10. v skladu s stališčem, da naj poenoti trajanje mandata za predsednika in člane 
strokovnega sveta ter direktorja na 5 let, je ustrezno spremenil tretji odstavek 296. člena (prej 
286. člena) in prvi odstavek 302. člena (prej 297. člena). 

JI. v skladu s stališčem, da naj pri imenovanju predsednika in članov strokovnega sveta 
ter člana uprave borzno posredniške družbe doda pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen na 
nepogojno kazen odvzema prostosti, je ustrezno dopolnil peti odstavek 85. člena in prvi 
odstavek 297. člena (prej 287. člena). 

12. v skladu s stališčem, da naj razširi razloge za razrešitev predsednika in članov 
strokovnega sveta s kršenjem dolžnosti varovanja zaupnih podatkov in kršenjem prepovedi 
uporab notranjih informacij, je ustrezno dopolnil 298. člen (prej 288. člen). 

13,- 15. v skladu s stališčema, da naj k tarifi Agencije in k določitvi sejnin daje soglasje 
Vlada, je z novima drugim in tretjim odstavkom dopolnil 304. člen (prej 294. člen). Pri tem ni 
mogel v celoti upoštevati stališča št. 15, ker je delno v nasprotju s stališčema Št. 13. in 14. 

16. v skladu s stališčem, da naj v besedilo zakona vključi ureditev o trgovanju in. 
opravljanju storitev v zvezi z izvedenimi instrumenti je: 

- dodal nov peti odstavek 3. člena, 
- spremenil 6. člen, 
- spremenil 72. člen, 
- dodal nov tretji odstavek 134. člena, 
- dodal novo 17. poglavje. 

17. v skladu s stališčem, da naj podrobneje opredeli vsebino, obseg in roke poročanja 
Agencije državnemu zboru oziroma pristojnemu delovnemu telesu, je ustrezno dopolnil je 
dopolnil 292. člen (prej 282. člen) in 293. člen (prej 283. člen). 

18. v skladu s stališčem, da naj prouči in ustrezno upošteva pripombe Ljubljanske borze je 
po proučitvi teh pripomb, le-te upošteval na naslednji način: 

- pripombo v zvezi z delničarji in delnicami borze tako, daje spremenil 220. člen in s tem 
ukinil pravilo o obveznih enakih deležih delničarjev v kapitalu borze in pri glasovanju (equal 
sharing). Zaradi upoštevanja tega stališča pa je bilo potrebno ustrezno spremeniti tudi 219. 
člen (potrebe po prioritetnih neglasovalnih delnicah z ukinitve pravila o equal sharing-u ni) in 

- pripombo v zvezi s postopki tako, da je v 19. poglavju dodal nov razdelek 
(ODLOČANJE BORZE IN KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE) z novimi 381. do 384. členi. 

19. v skladu s stališčem, da naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je ponovno preveril skladnost besedila zakona z ureditvijo v evropskih smernicah in 
zaradi zagotovitve popolne skladnosti: 

- s smernicami, ki urejajo vsebine prospektov: dodal nov tretji odstavek 46. člena, nova 
tretji in četrti odstavek 49. člena, dopolnil 66. člen, 

■ s smernicami, ki urejajo pogoje za izdajo licence, in načelo enotne licence: ustrezno 
Popravil določbe o kvalificiranih deležih (82. do 84. člen), o upravi borzno posredniške 
družbe (85. do 88. člen), določbe razdelkov 5.3. in 5.4. in določbe 6. poglavja (obvladovanje 
tveganj) ter dodal novo 16. poglavje (SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE 
VLAGATELJEV) 
in opravil zakonodajno tehnično redakcijo besedila . 

228. člen. 
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20. v skladu s stališčem, da naj določbe o postopku sodnega varstva proti odločbam 
Agencije uskladi z ureditvijo Zakona o bančništvu (Ur.l. RS, št. 7/99), je ustrezno dopolnil 
ureditev v 324. do 335. členu. 

21. v skladu s stališčem, da naj v poglavju o postopku odločanja Agencije uredi tudi 
posebne določbe za postopke odločanja Agencije v posamičnih zadevah, za katere je pristojna 
po drugih zakonih na način, ki zagotavlja usklajenost postopkovnih določb in preglednost 
pravne ureditve, je predlagatelj: 

- dodal nov razdelek 19.8. (POSTOPEK ODLOČANJA V POSAMIČNIH ZADEVAH PO 
ZAKONU O PREVZEMIH) z novimi določbami 376. do 380. člena, 

- ustrezno dopolnil druge določbe 19. poglavja, 
- v 2. in 3. točki razveljavil postopkovne določbe ZPre in ZISDU, ki ser nadomestijo z 

novo ureditvijo v 19. poglavju predloga zakona. 
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Naročilnica 

in priimek:       ! 

Naslov: __   | 

Telefon:    Poštna številka:  I 

podjetje: -    

davčna številka:        

Naročam izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije I 

^atum:    

^odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: —    | 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBlČEVA 4; TEL: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

^na izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61"^ 
Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana • Polje Cena Izvoda 320 tolar|ev Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece • Žiro račun: 

zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telelon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka laksa: (061) 12-58-173. 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št 415-124/99 z dne 25.01 1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od pro"10 

proizvodov po 13. točki tarifne št, 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št 4/92 z dne 25. januarja 1992) 
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	ODPRAVA POSLEDIC NEURIJ, PLAZENJA TAL, POPLAV
	Predlog zakona za odpravo posledic neurij, plazenja tal in poplav za obdobje september - november 1998 (ZZS098) - EPA 775 - II - hitri postopek

	USTANOVITEV OBČIN IN DOLOČITEV OBMOČIJ
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-?) - EPA 764 - II - skrajšani postopek

	CARINSKI ZAKON
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) - EPA 423 - II - tretja obravnava

	REGIONALNI RAZVOJ
	Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) - EPA 741 - druga obravnava

	ODGOVORNOST PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA
	Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) - EPA 202 - II - druga obravnava

	TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
	Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-pz) - EPA 563 - II - druga obravnava


