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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih (ZMed-A) - skrajšani postopek - EPA 573 - III 7 

- Predlog stvarnopravnega zakonika (SPZ) - tretja obravnava - EPA 272 - III 11 

- Predlog zakona o zdravstvu (ZZdrav) - prva obravnava - EPA 523 - III 41 

- Poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2001 in 59 
Poročilo o stanju na trgu vrednostnihpapirjev v letu 2001 - EPA 572 - III 

SKLEPI IN DODATNA SKLEPA 
- Sklepi in dodatna sklepa 17. seje Državnega zbora Republike Slovenije 3 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI IN DODATNA SKLEPA 

17. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

) 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi 

organizmi - EPA 1331 - II  

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 18.6.2002 ob SKLEP 
obravnavi predloga zakona o ravnanju z gensko 
spremenjenimi organizmi (ZRGSO) - druga obravnava, na Predlog zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 
podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije, 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 315 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 19.6.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbor prejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

SKLEP 

javnega zbora ob obravnavi predloga stvarnopravnega zakonika - EPA 272 - III 

C>r2avni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 19.6.2002 ob 
°bravnavi predloga stvarnopravnega zakonika (SPZ) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog stvarnopravnega zakonika za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o izvršbi in zavarovanju - EPA 370 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 19.6.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A) - druga obravnava, 
na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in 
zavarovanju za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodniški službi - EPA 440 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 19.6.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o sodniški službi (ZSS-D) - druga obravnava, na 
podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški 
službi za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

kmetijskih zemljiščih - EPA 1101 - II  

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 19.6.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi In dopolnitvi zakona 
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A) - prva obravnava, na podlagi 
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih 
zemljiščih - prva obravnava, se ne sprejme. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k 

Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja - EPA 470 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 21.6.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola 
k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi 
podnebja (MKPOKSP) na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije 
naj pripravi nacionalni program zmanjšanja toplogrednih plinov in 
ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru. 
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DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o izvrševanju 

kazenskih sankcij • EPA 534 - III   

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 21.6.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o Izvrševa- 
nju kazenskih sankcij (ZIKS-1A) - skrajšani postopek, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, 
da v roku treh mesecev pripravi in Državnemu zboru predloži 
celovito poročilo o: 
■ vseh pravnih podlagah za popravo krivic, ki jih je doslej sprejel 

Državni zbor, 
o njihovi medsebojni usklajenosti, 

o odprtih vprašanjih in problemih pri njihovem izvajanju, 
o materialnih obveznostih, ki jih bo morala prevzeti država na 
podlagi teh predpisov, 
in o vladi doslej znanih dodatnih zahtevah, ki jih v zvezi s 
popravo krivic postavljajo tuje države ter razne skupnosti in 
združenja v državi. 

Vlada naj na podlagi tega celovitega poročila pripravi tudi morebitne 
ocene in predloge v zvezi z aktivnostmi, ki bi bile potrebne zaradi 
razreševanja nejasnih ali neurejenih vprašanj ter nesprejemljivih 
posledic uveljavljenih rešitev, ki jih bo ugotovila v svojem poročilu. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 MEDIJIH (ZMed-A) 

- skrajšani postopek - EPA 573 - III 

SKUPINA POSLANCEV 
(prvopodpisani ROKAVEC Franci) 

Ljubljana, 13.6.2002 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlaga skupina poslancev s 
prvopodpisanim Francem Rokavcem Državnemu zboru 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
medijih 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor Republike 
Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, ter 
na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona, saj gre 
za manj zahtevno spremembo zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora, sporočajo, da bodo pri obravnavi zakona sodelovali kot 
predlagatelji na sejah delovnih teles in sejah Državnega zbora. 

ROKAVEC Franci 

fiztr Jhifi-l&IIU 

S l/A-H tC. 

Hu mu 

-fs4- 

I- UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Veljavni zakon o medijih ne daje možnosti za izvajanje oz. preživetje 
lokalnih in regionalnih televizijskih programov. Omejitev o 
Predvajanju 30% vsebin lastne produkcije, vključevanje 
Predvajanja video strani v oddajni čas nima niti nacionalna RTV. 
Nepravična je tudi omejitev, da se televizijskim postajam ne všteva 
v oddajni čas predvajanje video spotov slovenske glasbe, kakor 
imajo to možnost radijske postaje. Vsled tega določbe sedanjega 
zakona o medijih ne omogočajo, da bi Republika Slovenija 
Podpirala medije pri razširjanju programskih vsebin, ki so 
Pomembne med drugim tudi za ohranjanje slovenske nacionalne 
'h kulturne identitete, za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na 
Področju medijev, za kulturo javnega dialoga, za utrjevanje pravne 
ln socialne države, za razvoj, izobraževanje itd. Teh nalog lokalni 
ln regionalni televizijski programi ne morejo izvajati zaradi omejitev, 
W iih sedanji zakon vsebuje v 66, 68, 77, 86 in 98 členu in zastavlja 

se upravičeno vprašanje ali želi država ukiniti pestro vsebino, ki 
jo prenašajo lokalne in regionalne televizijski postaje. S 
predlaganimi spremembami zakona se želi ohraniti in okrepiti to 
vsebino, pestrost obveščanja gledalcev v sliki in besedi. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganim zakonom se želi ohraniti in okrepiti pestrost 
obveščanja v sliki in besedi gledalcev na lokalnem in regionalnem 
področju, hkrati s tem pa tudi za območje celotne države. Osnovno 
načelo zakona je v tem, da se vzpostavijo primernejši, predvsem 
pa sprejemljivejši pogoji za delovanje lokalnih in regionalnih 
televizijskih programov. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon ne pomeni obremenitev za državni proračun. 
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II. BESEDILO ČLENOV: 4. člen 

1. člen 

V Zakonu o medijih (Ur.list RS št. 35-2043/2001) se v 66. členu 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Obvestila (videostrani) se ne vštevajo v dnevni oddajni čas." 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji. 

2. člen 

V 68. členu se v tretjem odstavku za besedilom "celovečerni TV 
filmi in drame," doda besedilo "slovenski glasbeni video spoti,". 

3. člen 

V 85. členu se v drugem odstavku na koncu doda stavek: "V 
delež iz prejšnjega odstavka se pri lokalnih televizijskih programih 
lahko všteva tudi druga ponovitev oddaje.". 

Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi: 

"Delež slovenske glasbe v televizijskih programih 

86.a člen 

(1) V delež lastne produkcije vsakega televizijskega programa 
se lahko všteva največ 10% dnevnega oddajnega časa, v katerem 
se predvaja slovenska glasba." 

5. člen 

V 98. členu se črta sedmi odstavek. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Lokalne in regionalne televizije opravljajo poslanstvo obveščanja 
gledalcev v sliki in besedi. Večina televizij za pripravo programa 
lastne produkcije ne prejema nobenih finančnih sredstev, razen 
nekatere, za izdelavo informativnega programa minimalne dotacije 
iz občinskega proračuna. Delo teh televizij gotovo ni dobičkonosen 
posel in s tem, da bi se predvajanje video strani štelo v oddajni 
čas, bi zagotovo ogrozilo obstoj vseh lokalnih in regionalnih televizij. 
S tem bi se močno povečal obseg izdelave oddaj lokalnih vsebin 
lastne produkcije. Prepričani smo, da ni namen in interes nikogar, 
da se televizije ukinejo. Saj nenazadnje program izdelujejo za 
gledalce, ki imajo pravico biti informirani in ki bi bili z ukinitvijo oz. 
propadom teh televizij močno prikrajšani za informacije iz svojih 
občin. Predvsem bi bili prikrajšani tisti, ki živijo na demografsko 
ogroženih območjih in tisti, do katerih signal nacionalne televizije 
ne seže. V 4. členu Zakona o medijih je zapisano, da Republika 
Slovenija podpira medije pri razširjanju programskih vsebin, ki so 
pomembne med drugim tudi za ohranjanje slovenske nacionalne 
in kulturne identitete, za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na 
področju medijev, za kulturo javnega dialoga, za utrjevanje pravne 
in socialne države, za razvoj izobraževanja , pa vendar je bil 
Zakon o medijih napisan in sprejet takšen, da ga lokalne in 
regionalne televizije niso sposobne izvajati, niti preživeti, kar je 
razvidno le iz prakse tistih, ki televizijski program ustvarjajo. 

K 2. členu: 

Glej obrazložitev k 4. členu. 

K 3. členu: 

Tridesetodstotna izdelava lokalnih vsebin lastne produkcije na 
dan je zelo visoka za televizije lokalnega značaja, ki delujejo na 
območju z npr. 10.000 prebivalci ali še manj. Npr. 30% izdelava 
programa lokalnih vsebin lastne produkcije na dan pomeni za 
televizijo, ki ima 5 ur programa, 90 minut programa lokalnih vsebin 

lastne produkcije. Če pa bi se v oddajni čas štele tudi video strani, 
kar določa 66. člen Zmed in bi imela televizija še 5 ur predvajanja 
video strani, bi bilo to 10 ur oddajnega časa, v tem primeru bi 
morala lokalna televizija izdelati na dan 180 minut (3 ure) programa 
lokalnih vsebin lastne produkcije. To ni izvedljivo niti finančno niti 
tehnično, saj v manjših krajih ni vsak dan kulturnih in drugih 
prireditev in zaradi dejstva, da niti nacionalni RTVS ni predpisan 
tolikšen obseg lastnega programa (ampak le 20%), res ni jasno, 
zakaj je lokalnim in regionalnim televizijam postavljena tako visoka 
kvota lastne produkcije. Glede na to, da imajo radijski in televizijski 
mediji enak odstotek izdelave lokalnih vsebin lastne produkcije, 
ko vsi vemo, da so stroški, materialni in finančni, za izdelavo 
televizijskega programa veliko bolj obremenjujoči, predlagana 
sprememba pripomore televizijam lokalnega značaja k lažji 
izpolnitvi te zahteve. 

K 4. členu: 

V dnevni oddajni čas radijskih medijev se všteva 20% predvajanja 
slovenske glasbe. Predlagamo, da se v ta člen doda tudi 10% 
dnevnega oddajnega časa za predvajanje slovenskih video 
spotov kot lastna produkcija vsakega televizijskega programa. 
Menimo, da slovenski izvajalci video spote izdelujejo prav zato, 
da se njihovi spoti predvajajo v televizijskem mediju in prav bi bilo, 
da imajo televizijske postaje za predvajanje slovenske glasbe 
enake pravice in možnosti kot radijske postaje. 

K 5. členu 

Skrajšanje predvajanja video strani le na toliko časa, kot predvaja 
posamezna televizija vodenega programa je za vse lokalne in 
regionalne televizije povsem nesprejemljivo. Če bi bile televizije 
prisiljene ukiniti oz. skrajšati čas predvajanja video strani, bi s tem 
izgubile še tiste naročnike, ki so jih imele doslej. S tem pa bi tudi 
izgubile še edini vir prihodka, s katerim financiramo izdelavo oddaj 
lokalnih vsebin lastne produkcije in hkrati zmanjšale čas 
informativnega programa. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO: 

66. člen 

(1) Vse programske vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski 
program razširja od 0. do 24. ure posameznega dneva, se vštevajo 
v dnevni oddajni čas, razen če ta zakon določa drugače. 

(2) Letni oddajni čas po tem zakonu zajema vse programske 
vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski program razširja 
v obdobju od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta, 
razen programskih vsebin, ki so iz letnega oddajnega časa izvzete 
s tem zakonom. 

68. člen 

(1) Slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu so tista dela, ki 
so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so 
namenjena madžarski in italijanski narodni skupnosti v njunem 
jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora z drugih področij 
umetnosti. 

(2) Avdiovizualna dela iz prejšnjega odstavka so le tista, ki so na 
kakršenkoli način izražena kot individualne intelektualne stvaritve 
s področja književnosti, znanosti in umetnosti. 

(3) Republika Slovenija v skladu s 4. in 110. členom tega zakona 
podpira vzpostavitev in postopni razvoj slovenske avdiovizualna 
industrije in vzpodbuja ustvarjanje slovenskih avdiovizualnih del, 
kot so celovečerni TV filmi in drame, kulturno - umetniške in 
razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in 
druga avdiovizualna dela. 

(4) Republika Slovenija vzpodbuja razvoj tehnične infrastrukture 
za avdiovizualno produkcijo. 

(5) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra 
sprejme akt, s katerim določi natančnejša merila oziroma pogoje 
za določitev del iz tega člena. 

85. člen 

(1) Delež lastne produkcije, mora obsegati najmanj dvajset (20) 
odstotkov dnevnega oddajnega časa vsakega televizijskega 
programa, od tega najmanj šestdeset (60) minut med 18. in 22.uro, 
razen če je s tem zakonom določeno drugače. 

(2) Ponovitev radijske ali televizijske oddaje mora biti jasno 
označena. V delež iz prejšnjega odstavka se lahko všteva samo 
še prva ponovitev oddaje, razen ponovitev televizijskih pogovornih 
programov. 

(3) Najmanj trideset (30) odstotkov dnevnega oddajnega časa 
vsakega radijskega programa morajo obsegati vsebine lastne 
produkcije, razen če je s tem zakonom določeno drugače. 

98. člen 

(1) Skupni obseg oglasov in drugih plačanih obvestil, objavljenih 
prek programov Radiotelevizije Slovenija, ne sme presegati 
petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa. 

(2) Skupni obseg oglasov, objavljenih v programih Radiotelevizije 
Slovenija, ne sme presegati deset (10) odstotkov dnevnega 
oddajnega časa. 

(3) Delež oglasov in drugih plačanih obvestil v programih 
Radiotelevizije Slovenija v okviru cele ure ne sme preseči dvanajst 
(12) minut, v času med 18. in 23. uro pa v okviru cele ure ne sme 
preseči devet (9) minut. 

(4) Radijska in TV - prodaja v programih Radiotelevizije Slovenija 
je prepovedana v času od 18. do 23. ure. Ne glede na določbo 
šestega odstavka prejšnjega člena za prodajna TV okna v 
programih Radiotelevizije Slovenija veljajo določila četrtega 
odstavka prejšnjega člena. 

(5) Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v 
lokalnih,regionalnih, študentskih in nepridobitnih radijskih in 
televizijskih programih ne sme presegati petnajst (15) odstotkov 
dnevnega oddajnega časa in ne dvanajst (12) minut na uro. 

(6) Radijska in TV - prodaja v radijskih in televizijskih programih iz 
prejšnjega odstavka ni dovoljena. 

(7) Plačana video obvestila v lokalnih, regionalnih, študentskih in 
nepridobitnih televizijskih programih ter v televizijskih programih, 
ki pokrivajo največ petdeset (50) odstotkov prebivalstva 
Republike Slovenije, in ki so vidni ali slišni izključno znotraj njenih 
meja, se ne vštevajo v delež oglasov potem zakonu, če njihovo 
skupno trajanje dnevno ne presega dnevnega trajanja drugih 
oddaj, v katerega se ne vštevajo oglasi. 
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Predlog 

STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA (SPZ) 

- tretja obravnava - EPA 272 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2011-0002 
Številka: 460-23/2001-1 
Ljubljana, 26.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 149. dopisni seji dne 26.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.6.2002 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu stvarnopravnega zakonika - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- prof.dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta v Ljubljani. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

TRETJA OBRAVNAVA 
26.6.2002 

PREDLOG STVARNOPRAVNEGA 
ZAKONIKA - EPA 272 - III 

I. BESEDILO ČLENOV 

I. del 
TEMELJNA NAČELA 

Vsebina zakona 
1. člen 

Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne 
pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in 
prenehanja. 

Stvarne pravice 
2. člen 

Stvarne pravice so: 
" lastninska pravica, 

- zastavna pravica, 
- zemljiški dolg, 
- služnosti, 
- pravica stvarnega bremena, 
- stavbna pravica. 

Predmet stvarne pravice 
3. člen 

(1) Predmet stvarne pravice je stvar. 

(2) Predmet zastavne pravice in užitka je lahko tudi premoženjska 
pravica. 

(3) Če je premoženjska pravica predmet stvarne pravice, se 
smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za stvar. 

Sposobnost stvari 
4. člen 

Predmet stvarnih pravic ne more biti stvar, za katero zakon to 
izrecno določa. v 

Učinek stvarnih pravic 
5. člen 

Imetnica oziroma imetnik (v nadaljnjem besedilu: imetnik) stvarne 
pravice lahko uveljavlja svojo pravico proti vsakomur. 
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Prednostno načelo 
6. člen 

Če obstaja na isti stvari več stvarnih pravic, ima prej pridobljena 
stvarna pravica iste vrste prednost pred pozneje pridobljeno 
stvarno pravico. 

Načelo specialnosti 
7. člen 

Samo individualno določena samostojna stvar je lahko predmet 
stvarnih pravic, razen če ta zakon določa drugače. 

Povezanost zemljišča in objekta 
8. člen 

Vse, kar je po namenu trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, 
nad ali pod njo, je sestavina nepremičnine, razen če zakon določa 
drugače. 

Domneva dobre vere 
9. člen 

Dobra vera se domneva, če se ne dokaže drugače. 

Zaupanje v zemljiško knjigo 
10. člen (prej 9.a člen) 

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke 
o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme 
trpeti škodljivih posledic. 

Domneva lastninske pravice 
11. člen (prej 10. člen) 

(1) Domneva se, da je lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem 
besedilu: lastnik,) nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo. 

(2) Domneva se, da je lastniški posestnik premičnine njen lastnik. 

Prepoved zlorabe 
12. člen (prej 11. člen) 

(1) Lastnik stvari oziroma imetnik druge stvarne pravice je omejen 
z enakimi pravicami drugih. Lastninsko in druge stvarne pravice 
je treba izvrševati v skladu s temeljnimi načeli tega zakona, z 
njihovim namenom in z naravo stvari. 

(2) Za navidezno izvrševanje pravice gre, če njen imetnik ravna 
z izključnim ali očitnim namenom, da drugemu škoduje. 

Uporaba določil o lastninski pravici 
13. člen (prej 12. člen) 

Določila tega zakona o pridobitvi, prenosu, varstvu in prenehanju 
lastninske pravice se smiselno uporabljajo za nastanek in prenos 
drugih stvarnih pravic. 

Domneva o izpolnjeni obliki 
14. člen (prej 13. člen) 

Če ta zakon zahteva za pravni posel obliko notarskega zapisa, 
se šteje, da je oblika izpolnjena, če je pravni posel sklenjen v 
obliki sodne poravnave ali drugega dogovora pred sodnikom. 

II. del 
TEMELJNI POJMI 

Stvar 
15. člen (prej 14. člen) 

(1) Stvar je samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko 
obvladuje. 

(2) Za stvar se štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, ki 
jih človek lahko obvladuje. 

Sestavina 
16. člen (prej 15. člen) 

(1) Sestavina je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem 
šteje za del druge stvari. 

(2) Sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, 
dokler se ne loči od glavne stvari. 

Pritiklina 
17. člen (prej 16. člen) 

(1) Pritiklina je premičnina, ki je v skladu s splošnim prepričanjem 
namenjena gospodarski rabi ali olepšanju glavne stvari. 

(2) V dvomu pritiklina deli usodo glavne stvari. 

Nepremičnina 
18. člen (prej 17. člen) 

(1) Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, 
skupaj z vsemi sestavinami. 

(2) Vse druge stvari so premičnine. 

Javno dobro 
19. člen (prej 18. člen) 

(1) Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob 
enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). 

(2) Zakon določa, katera stvar je javno dobro in kakšni so pogoji 
za njegovo uporabo. 

(3) Na javnem dobru se lahko pridobi tudi posebna pravica 
uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Plodovi 
20. člen (prej 19. člen) 

(1) Plodovi so neposreden proizvod stvari, ki so do ločitve 
sestavina stvari, z ločitvijo pa postanejo samostojna stvar. 

(2) Plodovi so naravni in civilni. 

Zbirna stvar 
21. člen (prej 20. člen) 

Zbirna stvar je več stvari, ki se po splošnem pojmovanju štejejo 
za eno stvar. 
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Premoženjska pravica 
22. člen (prej 21. člen) 

Izguba posesti 
30. člen 

Premoženjska pravica po tem zakonu je pravica, ki je prenosljiva 
in katere vrednost je mogoče izraziti v denarju. 

Zemljiškoknjižno dovolilo 
23. člen 

Zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijska klavzula) je izrecna 
nepogojna izjava tistega, čigar pravica se prenaša, spreminja, 
obremenjuje ali preneha, da dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. 
Podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu mora biti overjen. 

III. del 
POSEST 

Pojem 
24. člen 

(1) Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna 
posest). 

(2) Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo 
prek koga drugega, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli 
pravnega naslova (posredna posest). 

Soposest 
25. člen 

Posest lahko izvršuje več oseb tako, da posedujejo stvar skupaj 
ali da vsak od njih izključno poseduje določen del stvari. 

Imetništvo 
26. člen 

(1) Kdor izvršuje dejansko oblast nad stvarjo za drugega in se je 
dolžan ravnati po njegovih navodilih, nima posesti (imetnik). 

(2) Imetnik lahko za posestnika izvršuje samopomoč. 

Lastniška in nelastniška posest 
27. člen 

(1) Kdor ima stvar v posesti, kot da je njegova, je lastniški 
posestnik. 

(2) Kdor ima stvar v posesti brez volje imeti jo za svojo in priznava 
višjo pravno oblast posrednega posestnika, je nelastniški 
posestnik. 

Dobra vera posestnika 
20. člen 

Posestnica oziroma posestnik (v nadaljnjem besedilu: posestnik) 
ni v dobri veri, če je vedel ali mogel vedeti, da ni upravičen do 
Posesti. 

Pridobitev posesti dediča 
29. člen 

Dedič pridobi na zapustnikovih stvareh posest v trenutku 
zapustnikove smrti. 

(1) Neposredna posest se izgubi, če posestnik neha izvrševati 
dejansko oblast nad stvarjo. 

(2) Izguba neposredne posesti ima za posledico tudi izgubo 
posredne posesti. Posredna posest se ne izgubi, če prejšnji 
neposredni posestnik postane posredni posestnik. 

Samopomoč 
31. člen 

Posestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki 
neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame. Pogoj pa je, 
da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna 
ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja 
nevarnost. 

Spor zaradi motenja 
32. člen 

Sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti je 
mogoče zahtevati v tridesetih dneh od dneva, ko je posestnik 
zvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu od dneva, 
ko je motenje nastalo. 

Sodno varstvo posesti 
33. člen 

(1) Sodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo 
motenje. Pri tem se ne upoštevata pravica do posesti in 
dobrovernost posestnika. 

(2) Tudi posestnik, ki je pridobil posest s silo, na skrivaj ali z 
zlorabo zaupanja, ima pravico do varstva, razen nasproti tistemu, 
od katerega je na tak način prišel do posesti. 

(3) Posestnik nima pravnega varstva, če motenje ali odvzem 
posesti temelji na zakonu. 

Obseg sodnega varstva 
34. člen 

2 odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti odredi 
sodišče prepoved nadaljnjega motenja posesti oziroma odredi 
vrnitev odvzete posesti ter druge ukrepe, potrebne za varstvo 
pred nadaljnjim motenjem. 

Varstvo med več posestniki 
35. člen 

V razmerju med več posestniki iste stvari se šteje za motilno 
vsako ravnanje, ki samovoljno spreminja ali ovira dotedanji način 
izvrševanja posesti. 

Varstvo na temelju pravice 
36. člen 

Ne glede na spor zaradi motenja posesti (32. člen) je mogoče 
zahtevati sodno varstvo posesti iz naslova pravice do posesti. 
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IV. del 
LASTNINSKA PRAVICA 

Pridobitev lastninske pravice z dedovanjem 
41. člen 

1. oddelek 
POJEM LASTNINSKE PRAVICE 

Lastninska pravica 
37. člen 

(1) Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati 
in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Omejitve 
uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon. 

(2) Lastninska pravica ne more biti vezana na rok ali pogoj, razen 
če zakon določa drugače. 

Z dedovanjem se pridobi lastninska pravica v trenutku 
zapustnikove smrti. 

Pridobitev lastninske pravice z odločbo državnega 
organa 
42. člen 

Lastninska pravica se pridobi s pravnomočno sodno odločbo ali 
dokončno odločbo upravnega organa, razen če zakon določa 
drugače. 

Priposestvovanje 
43. člen 

Omejitve lastninske pravice po volji lastnika 
38. člen 

(1) Lastnik lahko za vsak namen, ki ni prepovedan, svojo pravico 
omeji, razen če zakon določa drugače. 

(2) S pravnim poslom ali oporoko določena prepoved odtujitve ali 
obremenitve stvari ali stvarne pravice zavezuje le prvega lastnika, 
ne pa tudi njegovih pravnih naslednikov. 

(3) Prepoved odtujitve ali obremenitve se lahko časovno omeji. 

(4) Prepoved odtujitve ali obremenitve se lahko vpiše v zemljiško 
knjigo samo, če je določena med zakoncema ali zunajzakonskima 
partnerjema, starši in otroci ter posvojenci in posvojitelji. V tem 
primeru prepoved učinkuje tudi proti tretjim osebam. 

(5) Lastnik se lahko s pravnim poslom zaveže, da bo drugi 
pogodbeni stranki pod dogovorjenimi pogoji na njeno zahtevo 
prodal določeno stvar (odkupna pravica). Odkupna pravica se 
ne more prenesti. Odkupna pravica se lahko časovno omeji. 
Odkupna pravica preneha s smrtjo oziroma prenehanjem druge 
pogodbene stranke. 

(6) Odkupna pravica učinkuje proti tretjim osebam, če je vpisana 
v zemljiško knjigo. 

2. oddelek 
PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE 

1.odsek 
SPLOŠNO 

Načini pridobitve 
39. člen 

Lastninska pravica se pridobi na podlagi pravnega posla, 
dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa. 

Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom 
40. člen 

Za pridobitev lastninske pravice se zahteva veljaven pravni posel, 
iz katerega izhaja obveznost prenesti lastninsko pravico, ter 
izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa zakon. 

(1) Dobroverni lastniški posestnik premičnine pridobi lastninsko 
pravico na njej po preteku treh let. 

(2) Dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko 
pravico na njej po preteku desetih let. 

(3) Če dobroverni lastniški posestnik, pod pogoji iz prejšnjega 
odstavka, izvršuje posest na delu nepremičnine, je ta del predmet 
samostojnega priposestvovanja. 

Omejitev priposestvovanja 
44. člen 

(1) Na javnem dobru in stvari izven pravnega prometa ni mogoče 
pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem. 

(2) Pravica, pridobljena s priposestvovanjem, ne sme biti na škodo 
tistemu, ki je v dobri veri in v zaupanju v javne knjige pridobil 
pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica 
vpisana v javno knjigo. 

Računanje priposestvovalne dobe 
45. člen 

(1) Priposestvovalna doba začne teči tisti dan, ko je posestnik 
dobil stvar v dobrovemo lastniško posest, konča pa se z iztekom 
zadnjega dne te dobe. Posestnik mora biti v dobri veri ves čas 
trajanja priposestvovalne dobe. 

(2) V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko so posestni j 
predniki sedanjega dobrovernega lastniškega posestnika imeli 
stvar v posesti kot dobroverni lastniški posestniki. 

(3) Če naj se s priposestvovanjem pridobi solastnina, se dobra 
vera presoja glede vsakega solastnika. 

(4) Če je bil posestni prednik nedobroveren, se dobra vera 
posestnega naslednika presoja samostojno. 

(5) V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko posestnik 
neodvisno od svoje volje začasno ni mogel izvrševati posesti. 

Dobra vera pravne osebe 
46. člen 

Dobra vera pravne osebe se presoja po dobri veri njenih organov 
in drugih oseb, za katere je glede na njihovo delovno področje 
pomembno, da stvar pripada pravni osebi. 
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2. odsek 
PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA 

NEPREMIČNINAH 

Gradnja čez mejo nepremičnine 
47. člen 

(1) Če nekdo zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod tujo 
nepremičnino (graditelj), lahko lastnik nepremičnine ali graditelj 
predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi 
medsebojnih razmerij. 

(2) Sodišče lahko graditelju naloži, da poruši zgradbo in na 
nepremičnini vzpostavi prvotno stanje. 

(3) Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem 
nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik 
nepremičnine, lahko sodišče določi lastniku nepremičnine 
primerno odškodnino in s sklepom določi novo mejo med 
sosednjima nepremičninama. 

(4) Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse 
okoliščine, zlasti pa upravičene interese udeležencev, vprašanje 
dobre vere graditelja in obnašanje lastnika nepremičnine, potem 
ko je izvedel za gradnjo. 

Povečanje vrednosti nepremičnine 
48. člen > 

(1) Če nekdo (graditelj) s soglasjem lastnika nepremičnine postavi, 
prizida ali izboljša zgradbo, na nepremičnini ne pridobi lastninske 
pravice, lahko pa od lastnika nepremičnine zahteva tisto, za kar 
je bil ta obogaten. 

(2) Lastnik in graditelj se lahko dogovorita, da na nepremičnini 
nastane solastnina. Graditelj lahko na podlagi dogovora zahteva 
izstavitev listine za vpis solastnine v zemljiško knjigo. 

(3) Zastaralni roki za zahtevke graditelja tečejo od dneva, ko je 
graditelj izgubil posest nepremičnine. 

Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom 
49. člen 

(1) Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim 
poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo. 

(2) Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki vsebuje 
zemljiškoknjižno dovolilo. 

3. odsek 
PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA 

PREMIČNINAH 

Okupacija 
50. člen 

Na premičnini, ki je brez lastnika, pridobi lastninsko pravico tisti, 
ki stvar vzame v posest z namenom, da si jo prilasti, razen če 
zakon določa drugače. 

Obveznost najditelja 
51. člen 

(1) Kdor najde in vzame premičnino v posest (najditelj), je dolžan 
o tem takoj obvestiti lastnika premičnine ali osebo, za katero 
utemeljeno meni, da je upravičena do prevzema premičnine. 

(2) Če najditelj ne pozna osebe iz prejšnjega odstavka ali njenega 
naslova, je dolžan prijaviti najdbo na policiji. 

(3) Policija lahko prevzame premičnino v hrambo oziroma pusti 
premičnino v hrambi najditelja. 

(4) Če se premičnina lahko pokvari, ali če, so z njenim 
vzdrževanjem povezani nesorazmerni stroški, jo policija lahko 
proda na javni dražbi ali po dnevni ceni. Izkupiček od prodaje 
stopi na mesto najdene premičnine. 

(5) Če je vrednost najdene premičnine neznatna, najditelju najdbe 
ni treba prijaviti na policiji. 

Pridobitev lastninske pravice z najdbo 
52. člen 

(1) Najditelj, ki je izpolnil obveznasti iz 51. člena tega zakona, 
pridobi lastninsko pravico na premičnini s pretekom enega leta 
od obvestila ali prijave, če upravičenec ni zahteval njene izročitve 
in če se premičnina še vedno nahaja v hrambi pri najditelju ali 
policiji. 

(2) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
najdeno premičnino, ki ima neznatno vrednost. 

Najdba zaklada 
53. člen 

(1) Zaklad po enakih delih pripada najditelju in lastniku premičnine 
ali nepremičnine, v kateri je bil najden, razen če zakon določa 
drugače. 

(2) Zaklad je stvar večje vrednosti, ki je bila tako dolgo skrita, da 
ni več mogoče najti njenega lastnika. 

(3) Najditelj zaklada je dolžan najdbo prijaviti policiji. 

Prirast 
54. člen 

Lastninska pravica na nepremičnini se razširi na premičnino, ki je 
postala sestavina nepremičnine. 

Spojitev 
55. člen 

(1) Če se premičnine, ki pripadajo različnim lastnikom, tako spojijo, 
da postanejo sestavine enotne premičnine, nastane na novi stvari 
solastninska pravica dotedanjih lastnikov, in sicer v sorazmerju z 
vrednostjo, ki so jo imele posamezne premičnine ob spojitvi. 

(2) Če se lahko ena od premičnin šteje za glavno stvar, postane 
lastnik glavne stvari lastnik enotne premičnine. 
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(3) Glavna stvar je tista, ki se v skladu s splošnim prepričanjem 
šteje za glavno stvar. 

Pomešanje 
56. člen 

Če se premičnine različnih lastnikov tako pomešajo ali zlijejo, da 
jih ni mogoče več ločiti, ali da so z ločitvijo povezani nesorazmerni 
stroški, se smiselno uporabljajo določila 55. člena tega zakona. 

Izdelava nove premičnine 
57. člen 

(1) Kdor iz svojega materiala izdela ali si da izdelati novo 
premičnino, pridobi na njej lastninsko pravico. 

(2) Če si nekdo iz tujega materiala izdela ali da izdelati novo 
premičnino, pridobi na njej lastninsko pravico, če vrednost dela ni 
bistveno nižja od vrednosti materiala. 

(3) Če je material pripadal različnim lastnikom, se smiselno 
uporabljajo določila 55. in 56. člena tega zakona. 

(4) Kot izdelava nove premičnine se šteje tudi obdelava površine 
s pisanjem, risanjem, slikanjem, tiskanjem, graviranjem ali na 
drug podoben način. 

Pravice tretjih 
58. člen 

(1) S prenehanjem lastninske pravice na premičnini na podlagi 
55. do 57. člena tega zakona ugasnejo tudi druge pravice na njej. 

(2) Če pridobi bivši lastnik solastninsko pravico enotne oziroma 
nove premičnine ali postane njen edini lastnik, oživijo na njegovem 
solastniškem deležu ali na enotni oziroma novi premičnini pravice, 
ki so bremenile premičnino, ki mu je pripadala. 

Pridobitev lastninske pravice na plodovih 
59. člen 

(1) Lastninska pravica na plodovih, ki jih daje stvar, pripada lastniku 
glavne stvari, razen če ta zakon določa drugače. 

(2) Dobroverni lastniški posestnik stvari, ki daje plodove, pridobi 
lastninsko pravico na plodovih v trenutku njihove ločitve od glavne 
stvari. Enako velja za osebo, ki ima na podlagi pravnega razmerja 
z lastnikom glavne stvari pravico do plodov. 

(3) Pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko vsakdo pridobi lastninsko 
pravico na gozdnih sadežih, gobah in drugih prosto rastočih 
rastlinah. 

Pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom 
60. člen 

(1) Lastninska pravica na premičnini se pridobi z njeno izročitvijo 
v posest pridobitelja. 

(2) Izročitev premičnine se šteje za opravljeno tudi z izročitvijo 
listine, na podlagi katere lahko pridobitelj razpolaga s premičnino, 
kot tudi z izročitvijo kakšnega njenega dela, ali pa z izločitvijo ali 
drugačno označitvijo stvari, ki pomeni njeno izročitev. 

(3) Izročitev premičnine se šteje za opravljeno s sklenitvijo 
pravnega posla o prenosu lastninske pravice brez dejanske 
izročitve: 
-če je bila premičnina že pred sklenitvijo pravnega posla v posesti 
pridobitelja (izročitev na kratko roko); 
-če sta se stranki dogovorili, da premičnina kljub prenosu lastninske 
pravice še naprej ostane v posesti prenosnika (posestni konstitut). 
(4) Če je stvar v posesti tretjega, se šteje izročitev premičnine za 
opravljeno v trenutku, ko je bil tretji obveščen o prenosu lastninske 
pravice (izročitev na dolgo roko). S tem prenosnik prenese svojo 
posredno posest na pridobitelja. J 

Naknadna pridobitev lastninske pravice 
61. člen 

(1) Če je bila premičnina izročena, ko prenosnik ni imel pravice z 
njo razpolagati, to pravico pa je pridobil kasneje, je takrat 
pridobljena tudi lastninska pravica. 

(2) Če je bila premičnina tako izročena več pridobiteljem, je 
lastninsko pravico pridobil tisti, ki mu je bila stvar prvemu izročena. 

Izročitev po zastopniku 
62. člen 

Izročitev premičnine pridobitelju se šteje za opravljeno, če je bila 
premičnina izročena njegovemu zastopniku. 

« 

Pogojni prenos lastninske pravice 
63. člen 

Prenos lastninske pravice na premičnini se lahko veže na razvezni 
ali odložni pogoj, zlasti kot prenos lastninske pravice v 
zavarovanje ali pridržek lastninske pravice. 

Posebni primeri pridobitve 
64. člen 

(1) Lastninska pravica na premičnini se pridobi, tudi če prenosnik 
ni imel pravice razpolagati s stvarjo, če je pridobitelj v trenutku 
izročitve v dobri veri in če je pridobil stvar na podlagi odplačnega 
pravnega posla in so izpolnjeni drugi pogoji iz 40. člena tega 
zakona. 

(2) Lastninska pravica se pridobi na način iz prejšnjega odstavka 
samo, če je bila premičnina prodana na javni dražbi, če prenosnik 
daje v okviru svoje dejavnosti takšne premičnine v promet ali če 
je prenosnik pridobil premičnino v posest po volji njenega lastnika. 

(3) Če je bila izročitev opravljena s posestnim konstitutom, 
pridobitelj pridobi lastninsko pravico takrat, ko mu prenosnik izroči 
stvar v neposredno posest, razen če takrat ni več v dobri veri. 

(4) S pridobitvijo lastninske pravice po določilih prejšnjih odstavkov 
tega člena ugasnejo vse druge pravice na stvari, če je pridobitelj 
v dobri veri mislil, da te pravice ne obstajajo. 

(5) Prejšnji lastnik lahko v enem letu od prenehanja lastninske 
pravice zahteva od pridobitelja, naj mu premičnino proda po 
prometni ceni, če ima ta zanj poseben pomen. 
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3. oddelek 
LASTNINSKA PRAVICA VEČ OSEB 

Pravica zahtevati delitev 
69. člen 

1.odsek 
SOLASTNINA 

Pojem 
'65. člen 

(1) Več oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari 
(solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju 
s celoto (idealni delež). 

(2) Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki. 

Upravičenja solastnika 
66. člen 

(1) Solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z 
drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu 
deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. 

(2) Plodovi, ki jih daje stvar v solastnini, se delijo med solastnike 
v skladu z njihovimi idealnimi deleži. Če to ni mogoče, so plodovi 
v solastnini solastnikov matične stvari. 

(3) Solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih 
solastnikov. Če je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi 
solastniki pri prodaji predkupno pravico. Če predkupno pravico 
uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja 
predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. 

Upravljanje s stvarjo 
67. člen 

(1) Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini. 

(2) Za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari je potrebno 
soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot 
polovico njene vrednosti. 

(3) Za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so potrebni za 
obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. 

(4) Če se v primerih iz drugega odstavka tega člena solastniki ne 
morejo sporazumeti, posel pa je nujen za redno vzdrževanje 
stvari, odloči o tem na predlog solastnika sodišče v nepravdnem 
postopku. 

(5) Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, kot so 
zlasti razpolaganje s celotno stvarjo, določitev načina rabe in 
določitev upravitelja stvari, je potrebno soglasje vseh solastnikov. 

(6) če kdo od solastnikov dalj časa ni dosegljiv, lahko ostali 
solastniki predlagajo, da se mu določi skrbnik za poseben primer. 

(7) Sklepi, ki jih sprejmejo solastniki v okviru upravljanja s stvarjo, 
učinkujejo tudi v korist in v breme pravnih naslednikov 
Posameznega solastnika. 

Bremena skupne stvari 
68. člen 

Stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo 
na celo stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih 
deležev. 

(1) Solastnik ima vedno pravico zahtevati delitev stvari, razen v 
neprimernem času. 

(2) Pravni posel, s katerim se solastnik za daljši čas odreka 
pravici do delitve stvari, je ničen. 

(3) Če se solastnik za določen čas odpove pravici zahtevati 
delitev stvari, zavezuje odpoved tudi njegove pravne naslednike. 

Način delitve 
70. člen 

(1) Solastniki sporazumno določijo način delitve stvari. Za 
pridobitev lastninske pravice se smiselno uporabljajo določila, ki 
urejajo pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom. 

(2) Če se solastniki ne morejo sporazumeti, odloči o načinu delitve 
sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v 
naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes. 

(3) Sodišče lahko odloži delitev za največ tri leta, če kdo od 
solastnikov izkaže močnejši interes, da se stvar še nekaj časa 
ne razdeli, kot je interes solastnika, ki predlaga delitev. 

(4) Če fizična delitev stvari v naravi ni mogoča niti z izplačilom 
razlike v vrednosti, ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju 
vrednosti stvari, sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli 
kupnina (civilna delitev). 

(5) Na predlog solastnika lahko sodišče odloči, da namesto prodaje 
pripada stvar v celoti njemu, če izplača druge solastnike tako, da 
jim plača sorazmerni del prodajne cene, ki jo določi sodišče. Če to 
predlaga več solastnikov, ima prednost tisti solastnik, ki ga določi 
sodišče, upoštevaje velikost idealnih deležev, dosedanji način 
rabe stvari in potrebe solastnikov. 

(6) Solastnik, ki je po prejšnjem odstavku dobil stvar, pridobi 
lastninsko pravico na stvari s pravnomočnostjo odločbe. Drugim 
solastnikom mora izplačati njihove deleže najkasneje v treh 
mesecih od pravnomočnosti odločbe skupaj z obrestmi, po katerih 
se v kraju, kjer leži nepremičnina obrestujejo bančni depoziti za 
dobo treh mesecev, od dneva pravnomočnosti odločbe do dneva 
plačila. Drugi solastniki imajo do celotnega poplačila na stvari 
zakonito zastavno pravico. 

Zavarovanja in jamstva ob delitvi 
71. člen 

(1) Solastniku, ki je z delitvijo dobil stvar ali del stvari, odgovarjajo 
drugi solastniki za pravne in stvarne napake stvari v mejah 
vrednosti svojih idealnih deležev. 

(2) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se smiselno 
uporabljajo določila, ki veljajo za prodajno pogodbo. 

(3) Če je predmet delitve nepremičnina, imajo ostali solastniki do 
izplačila na njej zastavno pravico do višine vrednosti svojih idealnih 
deležev, kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi. 

(4) Če je predmet delitve premičnina, obdržijo solastniki do izplačila 
na njej lastninsko pravico do višine vrednosti svojih idealnih 
deležev, kot so bili ugotovljeni s sklepom o delitvi. 
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2. odsek 
SKUPNA LASTNINA 

Pojem 
72. člen 

(1) Več oseb ima lahko na nerazdeljeni stvari skupno lastnino 
(skupni lastniki), kadar njihovi deleži niso vnaprej določeni. 

(2) Skupni lastniki skupno uporabljajo stvar in z njo razpolagajo 
ter solidarno odgovarjajo za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s 
skupno stvarjo. 

(3) Če eden od skupnih lastnikov samostojno razpolaga, se šteje, 
da tretji ni v dobri veri samo, če je tretji vedel, da je stvar v skupni 
lastnini in da se razpolaga brez soglasja skupnega lastnika. 

(4) Vsak skupni lastnik ali njegov upnik sme vedno zahtevati 
delitev skupne stvari, razen v neprimernem času. 

(5) Za skupno lastnino se smiselno uporabljajo določila o solastnini, 
če ni z zakonom drugače določeno. 

4. oddelek 
SOSEDSKO PRAVO 

Prepoved medsebojnega vznemirjanja 
73. člen 

(1) Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, 
morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati 
tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo 
škode. 

(2) Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali 
prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se 
morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na 
način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine. 

Uporaba določil 
74. člen 

(1) Določila tega poglavja, ki se nanašajo na lastnika, se smiselno 
uporabljajo tudi za neposrednega posestnika. 

(2) Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje 
stanje. 

(3) Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, 
mora plačati primerno nadomestilo. 

(4) Pred začetkom del je treba ob primernem času in na primeren 
način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine. 

Ureditev meje 
77. člen 

(1) Sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice. 

(2) Domneva se močnejša pravica po meji, ki je dokončno urejena 
v katastrskem postopku. 

(3) Če vrednost spornega mejnega prostora presega dvakratno 
vrednost za določitev spora majhne vrednosti, lahko sodišče 
uredi mejo na podlagi močnejše pravice le, če predlagatelj in 
oseba, proti kateri je vložen predlog, s tem soglašata. 

(4) Če močnejša pravica ni dokazana, ali če ni podano soglasje v 
smislu prejšnjega odstavka tega člena, sodišče uredi mejo po 
zadnji mirni posesti. 

(5) Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi 
mejo tako, da sporni prostor razdeli po pravični oceni. 

Ureditev meje v pravdi 
78. člen 

Če vrednost spornega mejnega prostora presega dvakratno 
vrednost za določitev spora majhne vrednosti, predlagatelj in 
oseba, proti kateri je predlog vložen, pa ne soglašata, da se uredi 
meja na podlagi močnejše pravice, lahko vsak izmed njiju uveljavlja 
močnejšo pravico v pravdnem postopku v treh mesecih po 
pravnomočnosti sklepa o ureditvi meje. 

Uporaba meje 
79. člen 

Lastnik nepremičnine sme do polovice širine s svoje strani 
uporabljati mejno ograjo, jarek, pregrado in druge stvari, ki so 
namenjene označitvi meje. 

Prepovedana imisija 
75. člen 

(1) Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati 
dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine 
in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na 
naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere 
običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija). 

(2) Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano 
kakršnokoli motenje s posebnimi napravami. 

Vzdrževalna dela 
76. člen 

(1) Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki 
so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine, lahko 
začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če 
teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z 
nesorazmernimi stroški. 

Mejna znamenja 
80. člen 

(1) Domneva se, da so mejne ograje, pregrade, drevesa, jarki in 
druge stvari, ki so namenjene označitvi meje, skupna lastnina 
lastnikov sosednjih nepremičnin. 

(2) Mejna znamenja je treba vzdrževati na krajevno običajen 
način. Stroške vzdrževanja krijeta lastnika sosednjih nepremičnin 
po enakih delih. 

(3) Za škodo, ki nastane zaradi nevzdrževanja tretjim osebam, 
solidarno odgovarjata lastnika sosednjih nepremičnin. 

Drevo na meji 
81. člen / 

(1) Plodovi drevesa, ki stoji na meji, se delijo med lastnika 
sosednjih nepremičnin po enakih delih. 
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(2) Če drevo na meji ovira rabo katere od sosednjih nepremičnin, 
lahko lastnik nepremičnine zahteva, da se drevo odstrani na 
skupne stroške. 

Plodovi, ki padejo na sosednjo nepremičnino 
82. člen 

Na plodovih, ki padejo na sosednjo nepremičnino, pridobi lastnik 
te nepremičnine lastninsko pravico v trenutku ločitve plodov od 
glavne stvari. 

Pravica odstraniti veje 
83. člen 

(1) Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje 
sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove 
nepremičnine, in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če 
ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje 
nepremičnine. 

(2) Če je lastniku sosednje nepremičnine s posebnim predpisom 
prepovedano ravnanje iz prejšnjega odstavka, ima pravico do 
odškodnine. 

(3) Določila prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo v 
primerih, kadar je meja nepremičnin v gozdu. 

(4) Plodovi z vej, ki segajo v zračni prostor sosednje nepremičnine, 
postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te nepremičnine. 

'' ■ t 

Zasledovanje živali 
84. člen 

(1) Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji 
nepremičnini. 

(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na 
nepremičnino le, če žival brez odlašanja sam izroči lastniku. 

Prepoved poglabljanja 
85. člen 

(1) Lastnik ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali tako posegati 
vanjo, da bi zaradi posegov sosednja nepremičnina izgubila 
trdnost, stabilnost ali oporo. 

(2) Lastnik nepremičnine, katere trdnost, stabilnost ali opora je 
zaradi posegov v nevarnosti, lahko zahteva prepoved 
nadaljevanja del za čas, dokler se ne zagotovijo in izvedejo primerni 
ukrepi, ki preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in opore. Če 
takih ukrepov ni mogoče izvesti, lahko zahteva prepoved 
Posegov. 

(3) Če je lastnik pri poglobitvah in posegih v svojo nepremičnino 
Postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost 
•uje nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati. Za škodo, ki 
nastane zaradi teh opor in konstrukcij, odgovarja ne glede na 
krivdo. 

Prepoved spreminjanja vodotoka 
86. člen 

Lastnik nepremičnine ne sme na svoji nepremičnini na škodo 
sosednje nepremičnine spremeniti toka, njegove moči ter količine 
'i kakovosti vode, ki teče čez njegovo nepremičnino. 

Odtekanje meteornih padavin 
87. člen 

Lastnik nepremičnine mora storiti vse potrebno, da meteorne 
padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na 
tujo nepremičnino. 

Nujna pot 
88. člen 

Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno rabo 
potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana 
z nesorazmernimi stroški. 

Določitev nujne poti 
89. člen 

(1) Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali znatno 
ovira uporaba nepremičnine, po kateri naj bi nujna pot potekala. 

(2) Sodišče določi nujno pot tako, da se čim manj obremeni tuja 
nepremičnina. 

(3) Za dovoljeno nujno pot je upravičenec dolžan plačati 
zavezancu primerno nadomestilo. 

Prenehanje nujne poti 
90. člen 

Nujno pot je mogoče spremeniti ali odpraviti, če zaradi 
spremenjenih okoliščin ni več potrebna. 

Priključitev na komunalno omrežje 
91. člen 

Določila o nujnih poteh se smiselno uporabljajo tudi za priključitev 
na javna komunalna in druga omrežja, če lastnik nepremičnine, ki 
to zahteva, izpolnjuje pogoje za priklop. 

5. oddelek 
VARSTVO LASTNINSKE PRAVICE 

Vrnitveni zahtevek 
92. člen 

(1) Lastnik lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno 
določene stvari. 

(2) Lastnik mora dokazati, da ima na stvari, katere vrnitev 
zahteva, lastninsko pravico in da je stvar v dejanski oblasti 
toženca. 

(3) Uveljavljanje zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne 
zastara. 

Posestnikovi ugovori 
93. člen 

Neposredni posestnik lahko odkloni izročitev stvari njenemu 
lastniku, če je on ali posredni posestnik, od katerega izvaja pravico 
do posesti, upravičen do posesti. 
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Imenovanje prednika 
94. člen 

Kdor ima v posesti stvar v tujem imenu, lahko ugovarja zahtevku 
tožnika na ta način, da imenuje posrednega posestnika ali 
prednika. 

Pravni položaj dobrovernega lastniškega posestnika 
95. člen 

(1) Dobroverni lastniški posestnik vrne stvar lastniku s plodovi, 
ki še niso bili obrani. 

(2) Dobroverni lastniški posestnik ni dolžan plačati za uporabo 
stvari in ne odgovarja za poslabšanje in uničenje stvari, nastalo v 
času, ko je imel stvar v dobroverni posesti. 

(3) Dobroverni lastniški posestnik ima pravico do povračila 
stroškov, potrebnih za vzdrževanje stvari. 

(4) Dobroverni lastniški posestnik lahko zahteva vrnitev koristnih 
stroškov v tolikšni meri, kolikor se je vrednost stvari povečala. 

(5) Potrebne in koristne stroške iz tretjega in četrtega odstavka 
tega člena je lastnik stvari dolžan povrniti dobrovernemu 
lastniškemu posestniku v tolikšni meri, kolikor ti stroški niso zajeti 
s koristmi, ki jih je dobil od stvari. 

(6) Dobroverni lastniški posestnik ima pravico do povračila 
stroškov, ki jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali zaradi 
olepšanja stvari, le toliko, kolikor se je njena vrednost povečala. 
Če se da to, kar je storil za zadovoljstvo ali olepšanje stvari, ločiti 
od nje brez poškodbe, ima dobroverni lastniški posestnik pravico 
to ločiti in obdržati zase. 

(7) Dobroverni lastniški posestnik ima pravico pridržati stvar, 
dokler mu niso povrnjeni potrebni in koristni stroški, ki jih je imel v 
zvezi z njenim vzdrževanjem. 

(8) Dobroverni lastniški posestnik postane nedobroveren od 
trenutka, ko mu je vročena tožba, lastnik pa lahko dokazuje, da je 
postal nedobroveren že pred vročitvijo tožbe. 

(9) Terjatev povračila potrebnih in koristnih stroškov zastara v 
treh letih od dneva vrnitve stvari. 

Pravni položaj nedobrovernega posestnika 
96. člen 

(1) Nedobroverni posestnik je dolžan vrniti lastniku stvari vse 
plodove. 

(2) Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti vrednost obranih 
plodov, ki jih je porabil, odtujil ali uničil, kot tudi vrednost plodov, ki 
jih ni obral. Ta zahtevek zastara v treh letih od vrnitve stvari. 

(3) Nedobroverni posestnik je dolžan povrniti škodo, nastalo s 
poslabšanjem ali uničenjem stvari, razen če bi ta škoda nastala 
tudi tedaj, ko bi bila stvar pri lastniku. 

(4) Nedobroverni posestnik lahko zahteva povračilo potrebnih 
stroškov, ki bi jih imel tudi lastnik, če bi bila stvar pri njem. 

(5) Nedobroverni posestnik ima pravico do povračila koristnih 
stroškov samo, če so koristni za lastnika. 

(6) Nedobroverni posestnik nima pravice do povračila stroškov, 
ki jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali olepšanja stvari, lahko 
pa odnese stvar, ki jo je vgradil za svoje zadovoljstvo ali olepšanje 
stvari, če se da brez poškodbe ločiti od glavne stvari. 

(7) Terjatev nedobrovernega posestnika stvari glede povračila 
stroškov zastara v treh letih od dneva vrnitve stvari. 

Nedobrovemost posrednega posestnika 
97. člen 

(1) Če je bil posredni posestnik nedobroveren, neposrednemu 
posestniku pa ta okoliščina ni bila znana ali ni mogla biti znana, 
odgovarja neposredni posestnik kot dobroverni lastniški posestnik. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko lastnik v enem letu od 
vrnitve stvari uveljavlja zahtevke proti nedobrovernemu 
posrednemu posestniku. 

Vrnitveni zahtevek domnevnega lastnika 
98. člen 

(1) Dobroverni lastniški posestnik (domnevni lastnik) stvari ima 
ob odvzemu posesti pravico zahtevati njeno vrnitev tudi od 
dobrovernega lastniškega posestnika, pri katerem je stvar s 
šibkejšim pravnim naslovom. 

(2) Če se dva štejeta za domnevna lastnika iste stvari, ima 
močnejši pravni naslov tisti, ki je stvar pridobil odplačno. Če pa 
sta njuna pravna naslova enako močna, ima prednost tisti, pri 
katerem je stvar v neposredni posesti. 

(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena ne zastara. 

Zaščita pred vznemirjanjem 
99. člen 

(1) Če kdo tretji protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega 
lastnika, in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari, lahko 
lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da vznemirjanje 
preneha in se prepove nadaljnje vznemirjanje. 

(2) Če je bila z vznemirjanjem iz prejšnjega odstavka povzročena 
škoda, ima lastnik pravico zahtevati njeno povrnitev po splošnih 
pravilih o povrnitvi škode. 

(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena ne zastara. 

Varstvo solastnika in skupnega lastnika 
100. člen 

Solastnik in skupni lastnik imata pravico do tožbe za varstvo 
lastninske pravice na celi stvari, solastnik pa tudi pravico do 
tožbe za varstvo svoje pravice na delu stvari. 
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6. oddelek 
PRENEHANJE LASTNINSKE PRAVICE 

Določitev solastniškega deleža 
106. člen 

Pridobitev lastninske pravice drugega 
101. člen 

Lastninska pravica, ki jo ima nekdo na stvari, preneha, če kdo 
drug pridobi lastninsko pravico na njej. 

Opustitev 
102. člen 

(1) Lastninska pravica na premičnini preneha z opustitvijo stvari. 

(2) Stvar se šteje za opuščeno, če njen lastnik nedvoumno izrazi 
voljo, da je ne želi več imeti v lastnini. 

Uničenje stvari 
103. člen 

Lastninska pravica preneha, če je stvar uničena. Na ostankih 
uničene stvari obdrži lastnik lastninsko pravico. 

Prenehanje v drugih primerih 
104. člen 

Lastninska pravica preneha tudi v drugih primerih, ki jih določa 
zakon. 

V. del 
ETAŽNA LASTNINA 

1. oddelek 
SPLOŠNO 

Pojem 
105. člen 

(1) Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in 
solastnina skupnih delov. 

(2) Posamezni del zgradbe mora predstavljati samostojno 
funkcionalno celoto, primerno za samostojno uporabo, kot so 
zlasti stanovanje, poslovni prostor ali drug samostojen prostor. K 
posameznemu delu v etažni lastnini lahko spadajo tudi drugi 
individualno odmejeni prostori, če so del nepremičnine v solastnini 
etažnih lastnikov. 

(3) Skupni deli zgradbe so drugi deli, namenjeni skupni rabi etažnih 
lastnikov, in zemljišče, na katerem stoji zgradba. Med skupne 
dele lahko spadajo tudi druge nepremičnine. 

(4) Solastnina vseh etažnih lastnikov na skupnih delih je neločljivo 
povezana z lastnino na posameznem delu. Solastnini na skupnih 
delih se ni mogoče odpovedati. 

(5) Nihče od solastnikov ne more zahtevati delitve solastnine na 
skupnih delih. 

Solastniški delež vsakega etažnega lastnika na skupnih delih se 
določa ob upoštevanju uporabne vrednosti posameznega dela v 
etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti 
nepremičnine, razen če zakon ali pravni posel določa drugače. 

2. oddelek 
NASTANEK ETAŽNE LASTNINE 

Načini nastanka 
107. člen 

(1) Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z odločbo 
sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo. 

(2) Pravni posel za pridobitev etažne lastnine je lahko sporazum 
o delitvi solastnine v etažno lastnino (sporazum o delitvi) ali 
enostranski pravni posel. 

Sporazum 
108. člen 

(1) Sporazum o delitvi mora vsebovati imena etažnih lastnikov, 
zemljiškoknjižno označbo nepremičnin, natančen opis 
posameznega dela zgradbe v razmerju do ostalih delov, opis 
skupnih delov in določitev solastniških deležev na skupnih delih 
ter pogodbeno ureditev medsebojnih razmerij med etažnimi 
lastniki v obsegu, določenim s prvim odstavkom 116. člena tega 
zakona. 

(2) Če je kateri od solastniških deležev na nepremičnini 
obremenjen s hipoteko ali zemljiškim dolgom, je sporazumna 
delitev možna samo s soglasjem upnika. Sporazum o delitvi mora 
določiti posamezen del zgradbe v etažni lastnini, na katerega 
preide obremenitev. 

7 
Enostranski pravni posel 

, 109. člen 

Lastnik nepremičnine lahko razdeli svojo lastninsko pravico na 
nepremičnini v etažno lastnino z enostranskim pravnim poslom. 
Imeti mora enake sestavine kot sporazum iz 108. člena tega 
zakona. 

Sodna odločba 
110. člen 

(1) Vsak solastnik nepremičnine lahko zahteva, da sodišče v 
nepravdnem postopku razdeli solastnino na nepremičnini v etažno 
lastnino, če je takšna delitev mogoča. 

(2) Če je kateri od solastniških deležev na nepremičnini 
obremenjen s hipoteko ali zemljiškim dolgom, sodišče s sklepom 
določi, na kateri posamezni del v etažni lastnini preide obremenitev, 
tako da se z delitvijo ne poslabša položaj upnika. 

(3) Sklep sodišča mora vsebovati vse sestavine sporazuma iz 
108. člena tega zakona. 
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Prehod hipoteke in zemljiškega dolga 
111. člen 

Hipoteka in zemljiški dolg, ki bremenita celotno nepremičnino, ki 
se razdeli na etažno lastnino, preideta na vse posamezne dele v 
etažni lastnini. 

3. oddelek 
RAZPOLAGANJE 

Razpolaganje z etažno lastnino 
112. člen 

(1) Etažna lastnina je predmet razpolaganja kot celota. 

(2) Za razpolaganje z etažno lastnino se uporabljajo določila tega 
zakona, ki urejajo razpolaganje z nepremičninami. 

Sprememba solastnine na skjpnih delih 
nepremičnine v etažno lastnino 

113. člen 

(1) Etažni lastniki lahko sklenejo pisni sporazum, da skupni deli 
postanejo del posameznega dela v etažni lastnini, če je to mogoče. 

(2) Etažni lastniki se lahko sporazumejo tudi o tem, da iz skupnih 
delov nastane nov posamezen del v etažni lastnini, če je to mogoče. 
Za vsebino sporazuma se smiselno uporablja določila 108. člena 
tega zakona. 

Delitev in spojitev posameznih delov 
114. člen 

(1) Etažni lastnik lahko s pravnim poslom razdeli posamezni del 
v etažni lastnini v dva ali več novih posameznih delov v etažni 
lastnini, če je to mogoče. Pri tem se solastniški delež na skupnih 
delih, ki pripada razdeljenemu posameznemu delu v etažni lastnini, 
v prejšnjem obsegu razdeli na nove solastniške deleže za vsak 
nov posamezni del. 

(2) Pravni posel mora vsebovati zemljiškoknjižno'označbo 
posameznega dela zgradbe, opis in razmejitev novo nastalih 
posameznih delov in določitev solastniških deležev na skupnih 
delih za vsak nov posamezni del v etažni lastnini. 

(3) Vse stroške v zvezi z delitvijo krije etažni lastnik posameznega 
dela, ki se deli. 

(4) Dva ali več posameznih delov v etažni lastnini se lahko s 
pravnim poslom spoji v nov posamezni del v etažni lastnini. Za ta 
pravni posel se smiselno uporabljajo določila, ki urejajo delitev 
posameznega dela v etažni lastnini. 

(5) Pogodba iz 116. člena tega zakona lahko določi, da se delitev 
ali spojitev ne smeta opraviti ali pa da sta vezani na soglasje 
drugih etažnih lastnikov. 

4. oddelek 
RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI 

Pravice in obveznosti na skupnih delih 
115. člen 

Pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih so 
sorazmerne z njihovim solastniškim deležem, če zakon ali 
pogodba ne določa drugače. 

Pogodba o medsebojnih razmerjih 
116. člen 

(1) Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih, 
s katero uredijo zlasti: 

opredelitev stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne 
lastnike, če odstopajo od določila 115. člena tega zakona, 
način oblikovanja rezervnega sklada, če presega najnižji 
znesek iz tretjega odstavka 119. člena tega zakona; 
morebitne posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v 
etažni lastnini; 
način uporabe skupnih delov; 
namen uporabe posameznih delov v etažni lastnini; 
nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu; 

- način upravljanja skupnih delov; 
- uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne 

namene; 
zavarovanje zgradbe kot celote; 

- pooblastila upravnika, če odstopajo od 118. člena. 

(2) Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni 
obliki in učinkuje proti vsakemu novemu etažnemu lastniku. 

Upravljanje skupnih delov nepremičnine 
117. člen 

(1) Za upravljanje skupnih delov se smiselno uporabljajo določila 
tega zakona, ki urejajo solastnino, razen če pogodba o 
medsebojnih razmerjih določa drugače. 

(2) Če etažni lastniki ne dosežejo soglasja glede posla, ki presega 
redno upravljanje, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico 
solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu 
odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri odločanju 
upošteva zlasti vrsto posla ter porazdelitev bremen in posledic 
za etažne lastnike, ki so poslu nasprotovali. 

(3) Določilo prejšnjega odstavka se uporablja tudi za spremembo 
pogodbe o medsebojnih razmerjih, v delu, ki se nanaša na redno 
upravljanje s skupnimi deli. 

Upravnik 
118. člen 

(1) Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot 
osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. 

(2) Določitev upravnika se šteje za posel rednega upravljanja. 

(3) Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da 
ga določi sodišče v nepravdnem postopku. 

(4) Upravnik ima naslednja pooblastila: 
izvajati sklepe etažnih lastnikov; 
skrbeti za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov; 

- poskrbeti za porazdelitev in izterjavo obveznosti; 
- upravljati z rezervnim skladom in s skupnim denarjem; 

zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja in v imenu 
preostalih etažnih lastnikov vložiti izključitveno tožbo ter tožbo 
za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega 
lastnika. 

(5) Upravnik mora pri svojem delovanju upoštevati interese 
etažnih lastnikov. 
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Obvezen rezervni sklad 
119. člen 

(1) Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot 
osem posameznih delov, morajo etažni lastniki ustanoviti rezervni 
sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. 

(2) Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih 
lastnikov. Sredstva vodi upravnik ločeno na posebnem računu. 

(3) Merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni 
sklad in najnižjo vrednost prispevka določi podzakonski predpis. 

(4) Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za 
poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za 
odplačevanje v te namene najetih posojil. Izvršba na sredstva 
rezervnega sklada je dopustna samo iz teh razlogov. 

(5) Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačil v rezervni 
sklad niti zahtevati delitve. 

(6) Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v rezervni 
sklad, ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu. Poziv upravnika 
se šteje za verodostojno listino v smislu zakona o izvršbi in 
zavarovanju. 

Zakonito stvarno breme 
120. člen 

(1) Če ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot 
osem posameznih delov, obstoji na posameznem delu v etažni 
lastnini stvarno breme v korist drugih etažnih lastnikov za stroške 
upravljanja in vplačila v obvezen rezervni sklad do višine 
petkratnega zneska najnižjega vplačila v rezervni sklad. 

(2) Stvarno breme iz prejšnjega odstnvka ima najboljši vrstni red. 

5. oddelek 
OMEJITVE ETAŽNE LASTNINE 

Dolžnosti etažnega lastnika 
121. člen 

(1) Etažni lastnik mora v primernem času zagotoviti popravila v 
svojem delu v etažni lastnini, če je to potrebno, da se odvrne 
škoda, ki se povzroča drugim delom zgradbe. 

(2) Etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoj posamezni del, da se 
lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih 
drugače ni mogoče opraviti ali pa jih je mogoče opraviti le z 
nesorazmernimi stroški. 

(3) Če etažni lastnik ne dopusti vstopa, odloči o tem na zahtevo 
upravnika oziroma preostalih etažnih lastnikov sodišče v 
nepravdnem postopku. 

(4) Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem 
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo etažnega 
lastnika. 

(5) Etažni lastnik mora biti o nameravanih posegih obveščen v 
primernem roku. 

(6) Etažni lastniki morajo upravniku ali drugim etažnim lastnikom 
posredovati podatke in omogočiti vpogled v vse listine, ki so 
Potrebne za upravljanje skupnih delov. 

Spremembe na posameznih delih v etažni lastnini 
122. člen 

(1) Etažni lastnik sme brez soglasja ostalih etažnih lastnikov 
izvajati spremembe v svojem posameznem delu v etažni lastnini, 
če te ne pomenijo poslabšanja za kakšen drug del nepremičnine. 

(2) Kadar spremembe v posameznem delu v etažni lastnini 
pomenijo tudi večji poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme 
začeti izvajati del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot 
polovico solastniških deležev na skupnih delih. 

Izključitvena tožba 
123. člen 

(1) Če etažni lastnik ali drug uporabnik posameznega dela v 
etažni lastnini grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali 
svoje dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih, tako da je 
skupnost z njim nevzdržna, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot 
polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmejo sklep, 
da se kršilec opomni. 

(2) Če kršilec kljub opominu nadaljuje s svojim ravnanjem, lahko 
etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na 
skupnih delih, sprejmejo sklep, da se vloži tožba za njegovo 
izključitev in prodajo njegovega posameznega dela. 

(3) Sodba o izključitvi se izvrši s prodajo posameznega dela v 
etažni lastnini po pravilih, ki urejajo izvršbo na nepremičnine. 

Predkupna pravica 
124. člen 

(1) Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več 
kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v 
etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. 

(2) Za uveljavljanje predkupne pravice se smiselno uporabljajo 
določila tega zakona, ki urejajo predkupno pravico solastnikov. 

6. oddelek 
PRENEHANJE ETAŽNE LASTNINE 

Prenehanje po volji etažnih lastnikov 
125. člen 

Etažna lastnina se lahko spremeni v solastnino ali lastninsko 
pravico na nepremičnini s pravnim poslom. Za pravni posel se 
smiselno uporabljajo določila, ki urejajo nastanek etažne lastnine. 

Uničenje zgradbe 
126. člen 

Etažna lastnina preneha z uničenjem celotne zgradbe. Etažni 
lastniki postanejo solastniki nepremičnine in ostankov zgradbe v 
skladu s svojim idealnim deležem na skupnih delih. 

Uničenje posameznega dela 
127. člen 

Če je uničen posamezen del v etažni lastnini in ga ni mogoče 
obnoviti, etažna lastnina na tem delu preneha. 
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VI. del 
ZASTAVNA PRAVICA 

1. oddelek 
SKUPNA DOLOČILA 

Pojem 
128. člen (prej 130. člen) 

(1) Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se zaradi 
neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj 
z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred 
vsemi drugimi upniki zastavitelja. 

(2) Zastavitelj lahko ustanovi zastavno pravico za zavarovanje 
svojega ali tujega dolga. 

(3) Predmet zastavne pravice so lahko stvari, pravice in 
vrednostni papirji, če je mogoče z njimi razpolagati in če imajo 
premoženjsko vrednost. 

Zastavna pravica glede bodočih in pogojnih terjatev 
129. člen (prej 131. člen) 

Zastavna pravica se lahko ustanovi tudi za zavarovanje bodoče 
ali pogojne terjatve. 

Nastanek zastavne pravice 
130. člen (prej 132. člen) 

Zastavna pravica lahko nastane na podlagi pravnega posla, 
zakona ali odločbe sodišča. 

Nastanek zastavne pravice na podlagi pravnega 
posla 

131. člen (prej 133. člen) 

Za pridobitev zastavne pravice se zahteva veljaven pravni posel, 
iz katerega izhaja obveznost ustanoviti zastavno pravico, ter 
izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa ta zakon. 

Ničnost pogodbenih določil 
132. člen (prej 134. člen) 

(1) Pogodbeni določili, da zastavljena stvar preide v last 
zastavnega upnika, če njegova terjatev ob zapadlosti ne bo 
plačana, in o prodaji zastavljene stvari po vnaprej določeni ceni, 
sta nični, razen če ta zakon določa drugače. 

(2) Dogovora o prehodu lastninske pravice in prodaji po določeni 
ceni sta veljavna, če sta sklenjena po zapadlosti zavarovane 
terjatve. 

Pravica razpolaganja 
133. člen (prej 135. člen) 

Za pridobitev zastavne pravice na podlagi pravnega posla mora 
zastavitelj imeti pravico razpolagati s predmetom zastave. 

Nastanek zakonite zastavne pravice 
134. člen (prej 136. člen) 

Zakonita zastavna pravica nastane v trenutku, ko so izpolnjeni 
vsi pogoji, ki jih za nastanek zastavne pravice določa zakon. 

Nastanek zastavne pravice na podlagi sodne odločbe 
135. člen (prej 137. člen) 

Zastavna pravica na podlagi sodne odločbe nastane z njeno 
pravnomočnostjo, razen če zakon določa drugače. 

Večkratna zastavitev 
136. člen (prej 138. člen) 

Če je predmet zastavljen več zastavnim upnikom, se vrstni red 
njihovega popolnega poplačila določa po trenutku nastanka 
zastavne pravice. 

Prenehanje 
137. člen (prej 139. člen) 

(1) Če. preneha zavarovana terjatev, zastavna pravica preneha, 
razen če zakon določa drugače. 

(2) Zastavna pravica preneha tudi s prenehanjem predmeta 
zastave. Če na mesto predmeta zastave stopi nov predmet, ki je 
zastavljiv, zastavni upnik pridobi enako vrsto zastavne pravice 
na novem predmetu. 

2. oddelek 
ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINAH 

(HIPOTEKA) 

Pojem 
138. člen (prej 140. člen) 

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah. 

Hipoteka na nepremičnini v lasti več oseb 
139. člen (prej 141. člen) 

(1) Vsak solastnik lahko ustanovi hipoteko na svojem idealnem 
deležu brez soglasja drugih solastnikov. 

(2) Za pogodbeno ustanovitev hipoteke na celotni nepremičnini, 
ki je predmet solastnine, je potrebno soglasje vseh solastnikov. 

(3) Če je nepremičnina v skupni lastnini, je lahko hipoteka 
ustanovljena le na nepremičnini kot celoti. 

Obseg hipoteke 
140. člen (prej 142. člen) 

(1) Hipoteka obsega nepremičnino v celoti, kot tudi vse njene 
sestavine in plodove, dokler ti niso ločeni od glavne stvari. 

(2) Hipoteka obsega tudi pritikline, ki so v lasti zastavitelja. 

Nastanek hipoteke na podlagi pravnega posla 
141. člen (prej 143. člen) 

(1) Za pridobitev hipoteke na podlagi pravnega posla se zahteva 
vpis v zemljiško knjigo. 

(2) Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki vsebuje 
zemljiškoknjižno dovolilo. 

(3) Listina iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo 
hipotekarnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter 
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zastavitelja, če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve, pravni 
temelj, zemljiškoknjižno označbo nepremičnine, na kateri se 
ustanavlja hipoteka, in višino ter zapadlost zavarovane terjatve. 

Nastanek hipoteke na podlagi neposredno 
izvršljivega notarskega zapisa 

142. člen (prej 144. člen) 

(1) Pravni posel o ustanovitvi hipoteke je lahko sklenjen v obliki 
neposredno izvršljivega notarskega zapisa, v katerem zastavitelj 
soglaša, da se terjatev zavaruje z vknjižbo hipoteke na 
zastaviteljevi nepremičnini in da se po zapadlosti terjatve opravi 
poplačilo terjatve iz kupnine, dosežene s prodajo, in izpraznitev 
ter izročitev nepremičnine v enem mesecu po prodaji. 

(2) Neposredna izvršljivost notarskega zapisa se zaznamuje v 
zemljiški knjigi in učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu 
pridobitelju lastninske pravice na zastavljeni nepremičnini. 

(3) Vknjižbo hipoteke in zaznambo izvršljivosti mora nemudoma 
po sklenitvi posla predlagati notar. 

Nastanek hipoteke na podlagi sodne odločbe 
143. člen (prej 145. člen) 

Hipoteka nastane na podlagi sodne odločbe z vpisom v zemljiško 
knjigo. 

Zakonita hipoteka 
144. člen (prej 146. člen) 

Zakonita hipoteka nastane s trenutkom, ko so izpolnjeni pogoji, 
predpisani z zakonom. 

Skupna hipoteka 
145. člen (prej 147. člen) 

(1) Za zavarovanje iste terjatve se lahko hipoteka ustanovi na 
več nepremičninah. 

(2) Hipotekami upnik lahko v tem primeru zahteva poplačilo svoje 
terjatve s prodajo nepremičnine vsakega od zastaviteljev in to v 
kakršnemkoli vrstnem redu. 

Maksimalna hipoteka 
146. člen (prej 148. člen) 

(1) Hipoteka se lahko ustanovi tudi tako, da se določi najvišji 
znesek, do katerega za zavarovane terjatve jamči nepremičnina 
(maksimalna hipoteka). 

(2) Z maksimalno hipoteko se lahko zavaruje posamezna terjatev 
ali terjatve, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, katerih 
višina v trenutku ustanovitve hipoteke ni določena. 

(3) Z maksimalno hipoteko so do najvišjega zneska zavarovane 
tudi vse obresti in stroški zavarovanih terjatev. 

(4) V primeru odstopa terjatve, zavarovane z maksimalno 
hipoteko, je prenos hipoteke izključen. 

Več hipotek na isti stvari 
147. člen (prej 149. člen) 

(1) Na isti nepremičnini se lahko ustanovi več hipotek. 

(2) Ničen je dogovor, s katerim se zastavitelj zaveže, da na 
nepremičnini ne bo ustanovil nadaljnjih hipotek. 

(3) Šele ko je prvi upnik poplačan v celoti, se poplača naslednji 
upnik in tako po vrsti. 

(4J Če je upnik sporazumno poplačan, se naslednji upniki 
pomaknejo za eno mesto navzgor. 

Prenos hipoteke 
148. člen (prej 150. člen) 

(1) S prenosom zavarovane terjatve se prenese tudi hipoteka, 
če ni dogovorjeno drugače. 

(2) Prenos hipoteke učinkuje šele z vpisom v zemljiško knjigo. 

Nadhipoteka 
149. člen (prej 151. člen) 

(1) Nadhipoteka je zastavna pravica na terjatvi, zavarovani s 
hipoteko. 

(2) Hipotekami upnik lahko ustanovi nadhipoteko v korist tretjega 
brez soglasja zastavitelja. 

(3) Za nadhipoteko se uporabljajo določila, ki urejajo zastavno 
pravico na terjatvi. 

Nedeljivost hipoteke 
150. člen (prej 152. člen) 

(1) Hipoteka je namenjena zavarovanju terjatve vse do njenega 
dokončnega poplačila. Če je terjatev plačana delno, se hipoteka 
ne zmanjša. 

(2) Ob delitvi nepremičnine, ki je obremenjena s hipoteko, je vsak 
od delov nepremičnine obremenjen s hipoteko v celoti. 

(3) Če je hipoteka ustanovljena na celotni stvari v solastnini, 
lahko vsak solastnik plača celoten dolg. S plačilom pridobi 
zavarovano terjatev skupaj s hipoteko. 

Prodaja nepremičnine, zavarovane s hipoteko, pred 
zapadlostjo terjatve 

151. člen (prej 153. člen) 

Če zastavitelj s svojim ravnanjem zmanjšuje vrednost v hipoteko 
dane nepremičnine ali kako drugače slabša njeno stanje, lahko 
hipotekami upnik zahteva od sodišča, naj naloži hipotekarnemu 
dolžniku, da opusti takšna dejanja; če pa dolžnik tega ne stori, 
lahko zahteva prisilno izterjavo s hipoteko zavarovane terjatve 
še pred njeno zapadlostjo. 
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Prepoved antihreze 
152. člen (prej 154. člen) 

Ničen je dogovor, s katerim si hipotekami upnik izgovori pravico 
do pobiranja plodov, ki jih daje nepremičnina, ali da bo nepremičnino 
kako drugače izkoriščal. 

Poplačilo iz hipoteke 
153. člen (prej 155. člen) 

(1) Če dolžnik v roku ne plača terjatve, lahko upnik s tožbo 
zahteva, da se zastavljena nepremičnina proda. 

(2) Če je hipoteka nastala na podlagi neposredno izvršljivega 
notarskega zapisa, lahko upnik od notarja zahteva, da ugotovi 
zapadlost terjatve in opravi prodajo zastavljene nepremičnine in 
poplačilo upnikov oziroma predlaga izvršbo. 

(3) Kupec nepremičnine sme ne glede na zakonske ali pogodbene 
roke pisno odpovedati pogodbo o rabi nepremičnine (zlasti najem 
in zakup), ki je nastala po ustanovitvi hipoteke, z odpovednim 
rokom enega meseca. 

Prenehanje hipoteke 
154. člen (prej 156. člen) 

(1) Hipoteka preneha z izbrisom iz zemljiške knjige, v katero je 
vpisana. 

(2) Izbris hipoteke se lahko zahteva: 
če dolžnik plača terjatev, ki je z njo zavarovana; 
če terjatev, zavarovana s hipoteko, preneha; 

- če se hipotekami upnik odreče hipoteki; 
če je ista oseba postala lastnik nepremičnine in imetnik 
hipoteke na tej nepremičnini; 
če hipoteka s potekom časa ugasne; 

- če se zastavljena stvar proda za poplačilo zavarovane 
terjatve. 

(3) Hipoteka ugasne s potekom desetih let od dneva dospelosti 
zavarovane terjatve. 

(4) Če je po kakršnemkoli naslovu lastnik s hipoteko obremenjene 
nepremičnine prejel v nadomestilo drugo nepremičnino, preide 
hipoteka na to nepremičnino. 

3. oddelek 
ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINAH (ROČNA 

ZASTAVA) 

Dobra vera zastavnega upnika 
156. člen (prej 158. člen) 

(1) Dobrovemi zastavni upnik pridobi zastavno pravico, tudi če 
zastavitelj ni imel pravice razpolagati, če ima zastavitelj premičnino 
v svoji posesti po volji njenega lastnika. 

(2) Zastavni upnik, ki je v dobri veri glede neobstoja drugih 
zastavnih pravic, pridobi zastavno pravico z najboljšim vrstnim 
redom, če ima zastavitelj premičnino v svoji posesti. 

Hramba zastavljene stvari 
157. člen (prej 159. člen) 

Zastavni upnik mora hraniti zastavljeno premičnino kot dober 
gospodarstvenik oziroma kot dober gospodar. Zavarovana 
terjatev se poveča za potrebne stroške, ki jih je imel zastavni 
upnik z zastavljeno premičnino. 

Uporaba zastavljene stvari 
158. člen (prej 160. člen) 

(1) Zastavni upnik nima pravice uporabljati zastavljene premičnine 
ali je izročiti drugemu v rabo ali v zastavo (podzastava), razen če 
mu to dovoli zastavitelj. 

(2) Zastavni upnik, ki uporablja zastavljeno premičnino brez 
zastaviteljevega dovoljenja ali jo izroči drugemu v rabo ali v 
zastavo, odgovarja tudi za naključno uničenje ali poškodbo stvari, 
ki bi se zgodila pri tem. 

(3) Terjatev zastavitelja nasproti zastavnemu upniku za povrnitev 
škode zaradi poslabšanja stvari zastara v enem letu od dneva, 
ko je bila stvar vrnjena. 

Plodovi zastavljene stvari 
159. člen (prej 161. člen) 

(1) Na plodovih zastavljene premičnine, ki se ločijo od glavne 
stvari med trajanjem zastavne pravice, pridobi lastninsko pravico 
zastavni dolžnik, če v zastavni pogodbi ni določeno drugače. 

(2) Če zastavni upnik pridobi lastninsko pravico na plodovih, se 
za vrednost plodov zmanjša zavarovana terjatev. Vrednost plodov 
se najprej odšteje od povračila stroškov, do katerega ima pravico 
zastavni upnik, nato od dolžnih obresti in končno od glavnice. 

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena veljata tudi za koristi, dosežene 
z rabo zastavljene premičnine. 

Nastanek 
155. člen (prej 157. člen) 

(1) Zastavna pravica na premičnini nastane na podlagi veljavne 
zastavne pogodbe, ko zastavitelj zastavnemu upniku izroči 
zastavljeno premičnino v neposredno posest. 

(2) Zastavna pravica nastane tudi, če se zastavljena premičnina 
izroči v neposredno posest tretjemu tako, da njeno izročitev lahko 
zahteva samo zastavni upnik. 

Odvzem zastavljene stvari od zastavnega upnika 
160. člen (prej 162. člen) 

Na zahtevo zastavitelja sodišče odredi, naj se zastavljena 
premičnina vzame zastavnemu upniku in izroči nekomu tretjemu, 
da jo ima v posesti zanj in za njegov račun, če zastavni upnik ne 
hrani zastavljene premičnine tako, kot bi jo moral, če jo brez 
zastaviteljevega dovoljenja uporablja, ali daje v rabo drugemu ali 
če je ne uporablja v skladu z tianim dovoljenjem, in sploh če 
ravna z njo v nasprotju s pogodbo in zakonom. 
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Napaka zastavljene stvari 
161. člen (prej 163. člen) 

Če se pokaže, da ima zastavljena premičnina kakšno stvarno ali 
pravno napako, za katero zastavni upnik v trenutku sklepanja 
zastavne pogodbe ni vedel, oziroma je bilo dogovorjeno, da bo 
napaka do izročitve stvari v posest odpravljena in zaradi napake 
zastavljena premičnina ne pomeni zadostnega zavarovanja za 
poplačilo zavarovane terjatve, ima zastavni upnik pravico 
zahtevati od zastavitelja drugo primerno zavarovanje. 

Predčasna prodaja zastavljene stvari 
162. člen (prej 164. člen) 

(1) Če se zastavljena premičnina kvari ali če sicer izgublja 
vrednost in je nevarnost, da bi postala nezadostna za zavarovanje 
upnikove terjatve, lahko sodišče na zahtevo zastavnega upnika 
ali zastavitelja po zaslišanju druge stranke lahko odredi, naj bo 
stvar prodana in določi pogoje prodaje. Prodaja se opravi na javni 
dražbi ali po morebitni borzni ali tržni ceni. Kupnina se po odbitju 
stroškov postopka in prodaje izplača zastavnemu upniku na račun 
zavarovane terjatve tako, da se pri tem upoštevajo obresti v 
višini bančne eskontne stopnje v kraju izpolnitve zavarovane 
terjatve od dneva plačila do dneva zapadlosti zavarovane terjatve. 

(2) Sodišče zavrne zahtevek zastavnega upnika, če zastavitelj 
ponudi zastavnemu upniku, da mu bo namesto zastavljene 
premičnine priskrbel drugo primerno zavarovanje. 

Pravice zastavitelja 
163. člen (prej 165. člen) 

(1) Na zahtevo zastavitelja sme sodišče dovoliti, da se zastavljena 
premičnina proda določeni osebi za določeno ceno, če spozna, 
da je cena ugodna, in če so s tem obvarovani upravičeni interesi 
zastavnega upnika. Kupnina se po odbitju stroškov postopka in 
prodaje izplača zastavnemu upniku na račun zavarovane terjatve 
tako, da se pri tem upoštevajo obresti v višini bančne eskontne 
stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva plačila do 
dneva zapadlosti zavarovane terjatve. 

(2) Zastavitelj, ki potrebuje zastavljeno premičnino za lastne 
potrebe, lahko zahteva, da sodišče naloži zastavnemu upniku 
njeno vrnitev, če priskrbi drugo primerno zavarovanje. 

Varstvo zastavne pravice 
164. člen (prej 166. člen) 

Zastavni upnik ima v času trajanja zastavne pravice enako pravno 
varstvo kot lastnik in lahko pod istimi pogoji zahteva vrnitev 
zastavljene stvari, prenehanje vznemirjanja in posestno varstvo. 

Vrnitev zastavljene stvari 
165. člen (prej 167. člen) 

Zastavni upnik mora takoj, ko je zavarovana terjatev v celoti 
plačana, zastavitelju vrniti zastavljeno premičnino oziroma mu 
omogočiti, da jo prevzame Iz neposredne posesti tretjega. 

Sodna prodaja zastavljene stvari 
166. člen (prej 168. člen) 

Če zavarovana terjatev ni poravnana ob zapadlosti, sme zastavni 
upnik zahtevati od sodišča odločbo, naj se zastavljena premičnina 
proda in opravi poplačilo. Za prodajo se smiselno uporabljajo 
predpisi, ki urejajo izvršbo s prodajo premične stvari. 

Izvensodna prodaja zastavljene stvari 
167. člen (prej 169. člen) 

(1) Zastavni upnik in zastavitelj se lahko z zastavno pogodbo 
dogovorita, da se zastavljena premičnina lahko proda izvensodno. 
Dogovor o izvensodni prodaji mora biti sklenjen pisno. Pri 
zastavnih pogodbah, ki se po določilih obligacijskega prava štejejo 
za gospodarske pogodbe, se obstoj dogovora o izvensodni prodaji 
domneva. 

(2) Če zavarovana terjatev ni poravnana ob zapadlosti, lahko 
zastavni upnik proda zastavljeno premičnino na javni dražbi ali 
po morebitni borzni ali tržni ceni. Prodaja se lahko opravi po osmih 
dneh od dneva, ko je opozoril dolžnika zavarovane terjatve, pa 
tudi zastavitelja, če to ni ista oseba, da bo tako ravnal. Zastavni 
upnik mora obema pravočasno sporočiti dan in kraj prodaje. 
Zastavni upnik iz izkupička prodaje poplača svojo celotno terjatev 
skupaj z obrestmi in stroški, morebitni presežek pa mora izročiti 
zastavitelju. 

(3) Določila zastavne pogodbe, ki določajo drugačen način 
izvensodne prodaje, kot je določen v prejšnjem odstavku, so 
nična. 

Prenehanje zastavne pravice 
168. člen (prej 170. člen) 

Zastavna pravica preneha, če zastavni upnik prostovoljno vrne 
zastavljeno premičnino v zastaviteljevo posest. 

Zastava več zastavnim upnikom 
169. člen (prej 171. člen) 

(1) Zastavitelj lahko isto premičnino zastavi več zastavnim 
upnikom. Drugi in naslednji zastavni upniki pridobijo zastavno 
pravico v trenutku, ko zastavitelj o tem obvesti zastavnega upnika, 
ki ima stvar v neposredni posesti oziroma za katerega ima stvar 
v neposredni posesti tretji. 

(2) Če je zastavnemu upniku, ki ima stvar v posesti, zavarovana 
terjatev v celoti plačana, mora zastavljeno premičnino izročiti 
naslednjemu zastavnemu upniku. Poplačani zastavni upnik ima 
za stroške hrambe od plačila zavarovane terjatve do vrnitve 
zastavno pravico. Šteje se, da ima ta zastavna pravica isti dan 
nastanka kot zastavna pravica, ki je prenehala zaradi plačila 
zavarovane terjatve. 

4. oddelek 
NEPOSESTNA ZASTAVNA PRAVICA NA 

PREMIČNINAH 

Pojem 
170. člen (prej 172. člen) 

Neposestna zastavna pravica je zastavna pravica na premičnini, 
pri kateri zastavljena premičnina ni izročena v neposredno posest 
zastavnemu upniku niti ni izročena v neposredno posest tretji 
osebi za zastavnega upnika, ampak zastavljena premičnina 
ostane v neposredni posesti zastavitelja ali tretje osebe zanj. 

Nastanek neposestne zastavne pravice 
171. člen (prej 173. člen) 

i 
(1) Neposestna zastavna pravica nastane s sporazumom v obliki 
neposredno izvršljivega notarskega zapisa. V primerih, ko so 
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predmet zastave premičnine, za katere se vodi register iz 177. 
člena tega zakona, nastane zastavna pravica z vpisom zastavne 
pravice v tem registru, ki jo na podlagi notarskega zapisa opravi 
pristojen organ na zahtevo notarja. 

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo 
zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, 
če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve, pravni temelj, opis 
zastavljene premičnine, predpisani enolični identifikacijski znak 
za premičnino, višino in zapadlost zavarovane terjatve ter soglasje, 
da se zastavitelj strinja z ustanovitvijo zastavne pravice na 
premičnini in s poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti 
iz zastavljene stvari. 

(3) Sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega člena ima v 
postopku izvršbe učinek rubeža premičnine. 

Uporaba zastavljene premičnine 
172. člen (prej 174. člen) 

Zastavitelj lahko uporablja zastavljeno premičnino v skladu z njenim 
ekonomskim namenom oziroma dogovorom z zastavnim upnikom 
in je nima pravice odtujiti ali obremeniti brez soglasja zastavnega 
upnika. 

Neposestna zastavna pravica na zalogah 
173. člen (prej 175. člen) 

(1) Predmet neposestne zastavne pravice so lahko tudi zaloge, 
ki so na točno določenem prostoru. 

(2) Zastavitelj je dolžan na običajen način skrbeti za obnavljanje 
zalog in mora zastavnemu upniku omogočiti reden nadzor nad 
obnavljanjem zalog ter mu o tem pošiljati izpiske iz svojih knjig, če 
med strankama ni dogovorjeno drugače. 

I 

Oevastacija zastavljene premičnine 
174. člen (prej 176. člen) 

(1) Če zastavitelj s svojim ravnanjem ali opustitvijo zmanjšuje 
vrednost zastavljene premičnine ali kako drugače poslabšuje 
njeno stanje, lahko zastavni upnik zahteva, da se stvar izroči v 
neposredno posest njemu ali komu tretjemu za zastavnega upnika. 

(2) Z izročitvijo zastavljene premičnine v neposredno posest 
zastavnega upnika ali tretjemu se pridobi zastavna pravica na 
premičnini (ročna zastava), pri kateri se domneva obstoj 
sporazuma o izvensodni prodaji. 

Poplačilo iz neposestne zastavne pravice 
175. člen (prej 177. člen) 

(1) Če dolžnik ob zapadlosti ne poravna zavarovane terjatve, 
mora zastavitelj izročiti zastavnemu upniku zastavljeno 
premičnino v neposredno posest. 

(2) Z izročitvijo zastavljene premičnine v neposredno posest 
zastavnega upnika se pridobi zastavna pravica na premičnini 
(ročna zastava), pri kateri se domneva obstoj sporazuma o 
izvensodni prodaji. 

(3) Če zastavitelj ne izroči zastavnemu upniku zastavljene 
premičnine, lahko zastavni upnik predlaga izvršbo za izročitev 
stvari ali izvršbo s prodajo. 

Večkratna zastavitev iste premičnine 
176. člen (prej 178. člen) 

(1) Premičnina se lahko pod pogoji iz 172. člena večkrat 
neposestno zastavi. Zastavitelj mora o vsaki kasnejši neposestni 
zastavitvi obvestiti vse prejšnje zastavne upnike. 

(2) Če se premičnina neposestno zastavi več zastavnim 
upnikom, se poplačilo opravi ob zapadlosti prve zavarovane 
terjatve preko enega od njih ali tretje osebe (pooblaščenca za 
prodajo), ki jo sporazumno določijo. Če sporazum med zastavnimi 
upniki ni mogoč, osebo določi na predlog kateregakoli zastavnega 
upnika sodišče v nepravdnem postopku. 

(3) Zastavitelj mora izročiti zastavljeno premičnino pooblaščencu 
za prodajo, ki jo opravi v skladu s 167. členom tega zakona. Po 
odbitju stroškov prodaje pooblaščenec izkupiček razdeli med 
zastavne upnike, upoštevaje vrstni red pridobitve neposestnih 
zastavnih pravic in zapadlost zavarovanih terjatev, pri čemer se 
pri poplačilu nezapadle terjatve upoštevajo obresti v višini bančne 
eskontne stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva 
plačila do dneva zapadlosti zavarovane terjatve. 

Register neposestnih zastavnih pravic 
177. člen (prej 179. člen) 

(1) Če je mogoča enolična identifikacija premičnine, se lahko s 
posebnim predpisom vzpostavi register neposestnih zastavnih 
pravic. V tem primeru se za neposestno zastavno pravico smiselno 
uporabljajo določila tega zakona o hipoteki. 

(2) V register iz prejšnjega odstavka se poleg identifikacije 
premičnine in zastavne pravice vpišejo podatki o zastavitvi, osebno 
ime, rojstni datum, prebivališče in EMŠO fizične osebe ali ime, 
sedež, matična številka pravne osebe, ki je lastnik zastavljene 
premičnine ter enolični identifikacijski znak za premičnino iz 
drugega uradnega registra, če se ta vodi. 

(3) V register iz prejšnjega odstavka se poleg identifikacije 
premičnine in zastavne pravice vpišejo podatki o zastavitvi ter 
podatki o upniku, dolžniku in zastavitelju, če ta ni ista oseba kot 
dolžnik (osebno ime, rojstni datum, prebivališče in EMŠO fizične 
osebe ali ime, sedež, matična in davčna številka pravne osebe). 

(4) Če je premičnina vpisana v register iz prvega odstavka tega 
člena, se nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov o 
zastavni pravici, ki so vpisani v tem registru. Kdor se zanese na 
te podatke in v pravnem prometu vestno ravna, zaradi tega ne 
sme trpeti škodljivih pravnih posledic. 

(5) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za 
katere se vzpostavi register iz prejšnjega odstavka, organ, ki 
vodi register, postopek vpisa ter način vodenja in tarifo za vpise 
v register. 
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5. oddelek 
ZASTAVNA PRAVICA NA PRAVICAH 

(3) Če je predmet zastavljene terjatve denar, mora zastavni upnik 
na zastaviteljevo zahtevo položiti izterjani znesek pri sodišču. 

1.odsek 
ZASTAVNA PRAVICA NA TERJATVI 

Pojem 
178. člen (prej 180. člen) 

Za zavarovanje terjatve se lahko ustanovi zastavna pravica na 
drugi terjatvi, katere predmet je dajatev (zastavljena terjatev). 

Obvestitev dolžnika in izročitev listine 
179. člen (prej 181. člen) 

(1) Zastavna pravica na terjatvi nastane v trenutku, ko dolžnik 
zastavljene terjatve od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev 
zastavljena. 

(2) Zastavitelj mora izročiti zastavnemu upniku morebitno listino 
in druga dokazila o zastavljeni terjatvi. 

Prepoved izpolnitve zastaviteiju 
180. člen (prej 182. člen) 

Dolžnik zastavljene terjatve lahko po prejemu obvestila o zastavitvi 
veljavno izpolni samo zastavnemu upniku. 

Dolžnost ohranitve terjatve 
181. člen (prej 183. člen) 

Zastavni upnik je dolžan ukreniti vse potrebno za ohranitev 
zastavljene terjatve. 

Izterjanje in vračunanje obresti 
182. člen (prej 184. člen) 

(1) Če daje zastavljena terjatev pravico do obresti ali do kakšne 
druge občasne terjatve, jo mora zastavni upnik izterjati. 

(2) Tako doseženi zneski se pobotajo s stroški, do katerih ima 
pravico zastavni upnik, z dolgovanimi mu obrestmi in končno z 
glavnico. 

Prenehanje zavarovane terjatve 
183. člen (prej 185. člen) 

Če zavarovana terjatev preneha, mora zastavni upnik obvestiti 
dolžnika zastavljene terjatve, da je njegova zastavna pravica 
prenehala. Dolžnik zastavljene terjatve lahko po prejemu tega 
obvestila veljavno izpolni samo zastaviteiju. 

Izterjava zastavljene terjatve 
184. člen (prej 186. člen) 

(1) Ko zastavljena terjatev zapade v plačilo, jo mora zastavni 
upnik izterjati. 

(2) Če je predmet zastavljene terjatve izročitev kakšne stvari, z 
izpolnitvijo zastavljene terjatve zastavnemu upniku nastane 
zastavna pravica na stvari, s katero je bila terjatev izpolnjena. 

Poplačilo, če je predmet obeh terjatev denar 
185. člen (prej 187. člen) 

(1) Če je predmet zastavljene in zavarovane terjatve denar, sme 
zastavni upnik obdržati zase toliko, kolikor mu je dolgovano, 
preostalo pa mora izročiti zastaviteiju. 

(2) Če zavarovana terjatev ob zapadlosti zastavljene terjatve še 
ni zapadla v plačilo, mora zastavni upnik zavarovano terjatev 
zmanjšati za obresti v višini bančne eskontne stopnje v kraju 
izpolnitve zavarovane terjatve od dneva plačila zastavljene terjatve 
do dneva zapadlosti zavarovane terjatve. 

Ugovori dolžnika zastavljene terjatve 
186. člen (prej 188. člen) 

Dolžnik zastavljene terjatve lahko uveljavlja proti zastavnemu 
upniku enake ugovore, kot jih pri odstopu terjatve dolžnik 
odstopljene terjatve lahko uveljavlja proti prevzemniku. 

2. odsek 
ZASTAVNA PRAVICA NA VREDNOSTNEM PAPIRJU 

Predmet 
187. člen (prej 189. člen) 

Zastavna pravica se lahko ustanovi tudi na vrednostnem papirju. 

Nastanek zastavne pravice 
188. člen (prej 190. člen) 

(1) Če se zastavljeni vrednostni papir glasi na prinosnika, nastane 
zastavna pravica, ko je vrednostni papir izročen zastavnemu 
upniku. 

(2) Če se zastavljeni vrednostni papir glasi po odredbi ali če se 
zastavljeni vrednostni papir glasi na ime, vendar se v skladu z 
zakonom prenaša z indosamentom, nastane zastavna pravica z 
indosamentom, v katerem je navedeno, da je vrednostni papir 
izročen v zastavo (indosament v zastavo) in izročitvijo 
vrednostnega papirja. 

(3) Če se zastavljeni vrednostni papir glasi na ime, nastane 
zastavna pravica v trenutku, ko dolžnik iz vrednostnega papirja 
od zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev iz vrednostnega 
papirja zastavljena. 

(4) Nastanek zastavne pravice na vrednostnem papirju, ki je v 
skladu z zakonom izdan v nematerializirani obliki, ureja zakon, ki 
določa način in pogoje izdaje vrednostnega papirja v 
nematerializirani obliki. 

Smiselna uporaba določil o zastavitvi terjatve 
189. člen (prej 191. člen) 

Za zastavitev vrednostnega papirja se smiselno uporabljajo 
določila tega zakona, ki urejajo zastavno pravico na terjatvi. 
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3. odsek 
ZASTAVNA PRAVICA NA DRUGIH PREMOŽENJSKIH 

PRAVICAH 

Način zastavitve 
190. člen (prej 192. člen) 

/ 
Zastavna pravica na drugi premoženjski pravici nastane na način, 
ki velja za prenos te pravice, če ni za določeno pravico predpisano 
kaj drugega. 

Uporaba določil o zastavitvi premičnine 
191. člen (prej 193. člen) 

Določila o zastavitvi premičnine se uporabljajo tudi za zastavitev 
drugih premoženjskih pravic, če ni zanje predpisano kaj drugega. 

VII. del 
ZEMLJIŠKI DOLG 

Pojem 
192. člen (prej 194. člen) 

(1) Zemljiški dolg je pravica zahtevati poplačilo določenega 
denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki 
s slabšim vrstnim redom. 

(2) Plačilo zemljiškega dolga ne sme biti vezano na pogoj. 

Uporaba določil o hipoteki 
193. člen (prej 195. člen) 

Za zemljiški dolg se uporabljajo smiselno določila o hipoteki, v 
kolikor ni v tem delu določeno drugače. 

Nastanek zemljiškega dolga 
194. člen (prej 196. člen) 

(1) Zemljiški dolg nastane na podlagi enostranskega pravnega 
posla, z vpisom v zemljiško knjigo in izstavitvijo zemljiškega pisma. 

(2) Zemljiški dolg lahko ustanovi lastnik nepremičnine. 

(3) Zemljiški dolg lahko ustanovi tudi hipotekami upnik, ki spremeni 
v soglasju z lastnikom obremenjene nepremičnine, svojo hipoteko 
v enega ali več zemljiških dolgov. Obremenitev nepremičnine iz 
zemljiških dolgov ne sme presegati obremenitve iz hipoteke. Za 
spremembo ni potrebna privolitev ostalih imetnikov zemljiškega 
dolga ali hipoteke, ki imajo isti ali kasnejši vrstni red. 

Pravni posel 
195. člen (prej 197. člen) 

(1) Enostranski pravni posel o ustanovitvi zemljiškega dolga mora 
biti sestavljen v obliki notarskega zapisa. 

(2) Notarski zapis iz prejšnjega odstavka mora vsebovati ime 
ustanovitelja, zemljiškoknjižno označbo obremenjene 
nepremičnine in višino ter pogoje zapadlosti zneska. 

Izstavitev zemljiškega pisma 
196. člen (prej 198. člen) 

(1) Zemljiško pismo izstavi ustanovitelju sodišče, ki vodi zemljiško 
knjigo glede obremenjene nepremičnine, potem ko je izvršena 
vknjižba zemljiškega dolga. 

(2) Zemljiško pismo je vrednostni papir po odredbi, ki mora 
vsebovati navedbo sodišča, ki ga izstavlja, vse podatke iz 
drugega odstavka 195. člena tega zakona, čas izdaje in žig 
sodišča. Za prvega imetnika zemljiškega pisma se šteje 
ustanovitelj. . 

Prenos zemljiškega dolga 
197. člen (prej 199. člen) 

Zemljiški dolg se prenaša skupaj z zemljiškim pismom. 

Zastavitev zemljiškega dolga 
198. člen (prej 200. člen) 

Zemljiški dolg je samostojno zastavljiv. 

Plačilo zemljiškega dolga 
199. člen (prej 201. člen) 

(1) Lastnik obremenjene nepremičnine mora plačati zemljiški dolg 
ob njegovi zapadlosti upravičenemu imetniku zemljiškega pisma. 

(2) Zemljiško pismo je izvršilni naslov. 

(3) Poplačila zemljiškega dolga ne more zahtevati lastnik 
obremenjene nepremičnine. 

Prenehanje zemljiškega dolga 
200. člen (prej 202. člen) 

(1) Zemljiški dolg preneha z izbrisom iz zemljiške knjige. 

(2) Izbris zemljiškega dolga se Hahko opravi samo ob predložitvi 
zemljiškega pisma. 

VIII. del 
PRENOS V ZAVAROVANJE 

1. oddelek 
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE V ZAVAROVANJE 

Pojem 
201. člen (prej 203. člen) 

(1) Prenos lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarni prenos) 
je oblika zavarovanja terjatve, pri kateri ostane premičnina v 
neposredni posesti prenosnika ali tretje osebe za njega. 

(2) Če ni drugače dogovorjeno,-se šteje, da je pridobitelj (fiduciar) 
pridobil lastninsko pravico pod razveznim pogojem plačila 
zavarovane terjatve. 
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(3) Za fiduciarni prenos se smiselno uporabljajo določila o prenosu 
lastninske pravice. 

Sporazum strank o prenosu lastninske pravice v 
zavarovanje 

202. člen (prej 204. člen) 

(1) Sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje 
mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa. 

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo 
fiduciarja in prenosnika ter dolžnika zavarovane terjatve, če ta ni 
prenosnik, pravni temelj, opis premičnine in višino ter zapadlost 
zavarovane terjatve. 

Pravice in obveznosti strank 
203. člen (prej 205. člen) 

(1) Sporazum iz prvega odstavka 202. člena lahko ureja tudi 
medsebojne pravice in obveznosti strank. 

(2) Če sporazum iz prvega odstavka tega člena ne določa 
drugače, se glede pravic in obveznosti strank v času trajanja 
razmerja smiselno uporabljajo določila o neposestni zastavi 
premičnine. 

Poplačilo fiduciarja 
204. člen (prej 206. člen) 

(1) Če zavarovana terjatev ob zapadlosti ni plačana, mora 
prenosnik izročiti premičnino v neposredno posest fiduciarja. 

(2) Fiduciar lahko za primerno ceno obdrži premičnino ali jo proda 
na način, določen v sporazumu iz 202. člena tega zakona. Če 
sporazum ne določa načina prodaje, se smiselno uporabljajo 
določila o neposestni zastavi premičnine. Morebitni presežek mora 
fiduciar izročiti prenosniku. 

Plačilna nesposobnost fiduciarja 
205. člen (prej 207. člen) 

Prenosnik lahko proti fiduciarjevim upnikom ugovarja 
nedopustnost izvršbe in uveljavlja izločitveno pravico v stečaju in 
prisilni poravnavi na fiduciarno preneseni premičnini. 

Plačilna nesposobnost prenosnika 
206. člen (prej 208. člen) 

(1) Fiduciar lahko ugovarja nedopustnost izvršbe na fiduciarno 
preneseni premičnini proti prenosnikovim upnikom. 

(2) Fiduciar ima ob stečaju ali prisilni poravnavi prenosnika na 
fiduciarno preneseni premičnini ločitveno pravico. 

2. oddelek 
ODSTOP TERJATVE V ZAVAROVANJE 

Pojem 
207. člen (prej 209. člen) 

(1) Odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna cesija) je oblika 
zavarovanja terjatve, pri kateri odstopnik (cedent) odstopi terjatev 
prevzemniku (cesionarju). Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, 
da je pridobitelj pridobil terjatev pod razveznim pogojem plačila 
zavarovane terjatve. 

(2) Za fiduciarno cesijo se smiselno uporabljajo določila o odstopu 
terjatve. 

(3) Če je bila ista terjatev večkrat odstopljena v zavarovanje, 
pridobi terjatev tisti, ki mu je bila terjatev prvemu odstopljena. 

Poplačilo cesionarja 
208. člen (prej 210. člen) 

Če zavarovana terjatev ob zapadlosti ni plačana, se lahko cesionar 
poplača iz odstopljene terjatve. Morebitni presežek mora izročiti 
cedentu. 

Plačilna nesposobnost cesionarja in cedenta 
209. člen (prej 211. člen) 

(1) V primeru plačilne nesposobnosti cesionarja se smiselno 
uporabljajo določila 205. člena tega zakona. 

(2) V primeru plačilne nesposobnosti cedenta se smiselno 
uporabljajo določila 206. člena tega zakona samo, če je sporazum 
o odstopu terjatve v zavarovanje sklenjen v obliki notarskega 
zapisa. 

IX. del 
SLUŽNOSTI 

1. oddelek 
SPLOŠNO 

Pojem 
210. člen (prej 212. člen) 

Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico 
oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, 
ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar). 

Nastanek služnosti 
211. člen (prej 213. člen) 

> 
Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla 
ali z odločbo državnega organa. 
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Varstvo služnosti 
212. člen (prej 214. člen) 

(1) Če kdo služnostnega upravičenca neutemeljeno moti pri 
izvrševanju služnosti, lahko ta s tožbo zahteva, da preprečevanje 
oziroma motenje preneha. 

(2) Za tožbo iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno 
uporablja prvi odstavek 99. člena tega zakona. 

2. oddelek 
STVARNA SLUŽNOST 

Pojem 
213. člen (prej 215. člen) 

(1) Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine 
(gospodujoča stvar), izvrševati za njene potrebe določena dejanja 
na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahtevati od lastnika 
služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel 
pravico izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost). 

(2) Stvarna služnost ne more obvezovati lastnika služeče 
nepremičnine k nekemu dejanju. 

(3) Stvarna služnost je lahko ustanovljena tudi za določen čas ali 
za določen letni čas. 

(4) Določila o lastniku gospodujoče in služeče nepremičnine veljajo 
smiselno tudi za užitkarja in imetnika stavbne pravice. Užitkar in 
imetnik stavbne pravice ne moreta obremeniti nepremičnine za 
dalj časa, kot traja njuna pravica. 

Nastanek stvarne služnosti 
214. člen (prej 216. člen) 

Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla 
ali z odločbo državnega organa. 

Nastanek stvarne služnosti na podlagi 
pravnega posla 

215. člen (prej 217. člen) 

(1) Za nastanek stvarne služnosti se poleg veljavnega pravnega 
posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti služnost, zahteva 
še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. 

(2) Pogodba o ustanovitvi služnosti mora vsebovati ime lastnikov 
gospodujoče in služeče nepremičnine, zemljiškoknjižno oznako 
obeh nepremičnin, natančen opis služnosti in morebitno 
nadomestilo, ki ga mora plačati lastnik gospodujoče nepremičnine. 
Nadomestilo se lahko določi v enkratnem znesku ali v periodično 
zapadlih obrokih. 

Nastanek služnosti z odločbo 
216. člen (prej 218. člen) 

Stvarna služnost nastane z dnem, ko postane sodna odločba 
pravnomočna, odločba upravnega organa pa dokončna. 

Priposestvovanje 
217. člen (prej 219. člen) 

(1) Stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik 
gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost v dobri veri deset 
let. 

(2) Stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik 
gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let, lastnik 
služeče stvari pa temu ni nasprotoval. 

(3) Stvarne služnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik 
gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali neposrednega 
posestnika služeče stvari, če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo 
ali če je bila služnost dovoljena do preklica. 

(4) Negativne služnosti ni mogoče priposestvovati. 

Tožba na ugotovitev služnosti 
218. člen (prej 220. člen) 

(1) Služnostni upravičenec lahko zahteva, da se nasproti lastniku 
služeče stvari ugotovi obstoj služnosti. 

(2) Za tožbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
drugi odstavek 92. člena tega zakona. 

Izvrševanje služnosti 
219. člen (prej 221. člen) . 

(1) Stvarna služnost se izvršuje na način, ki najmanj obremenjuje 
služno stvar. 

(2) Če je za izvrševanje stvarne služnosti potrebna uporaba 
kakšne naprave ali je potrebno kakšno dejanje, krije stroške 
vzdrževanje ali takega dejanja lastnik gospodujoče stvari. 

(3) Če napravo uporablja tudi lastnik služeče stvari ali je dejanje 
tudi v njegovem interesu, krijeta stroške vzdrževanja takšne 
naprave in stroške takega dejanja lastnik gospodujoče in lastnik 
služeče stvari v sorazmerju s koristjo, ki jo imata. 

Prenehanje služnosti 
220. člen (prej 222. člen) 

Stvarna služnost preneha na podlagi pravnega posla, na podlagi 
odločbe ali na podlagi zakona. 

Prenehanje na podlagi pravnega posla 
221. člen (prej 223. člen) 

Služnost lahko preneha na podlagi pravnega posla med lastnikoma 
gospodujoče in služeče nepremičnine in z izbrisom iz zemljiške 
knjige. 

Prenehanje na podlagi odločbe 
222. člen (prej 224. člen) 

(1) Lastnik služeče stvari lahko zahteva, naj stvarna služnost 
preneha, če postane nekoristna za uporabo gospodujoče stvari 
ali če se bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila 
ustanovljena. 

(2) Stvarna služnost preneha s pravnomočnostjo odločbe. 

Prenehanje na podlagi zakona 
223. člen (prej 225. člen) 

Stvarna služnost preneha: 
če se lastnik služeče stvari upre njenemu izvrševanju, lastnik 
gospodujoče stvari pa svoje pravice tri leta zaporedoma ne 
izvršuje; 
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če se ne izvršuje v času, potrebnem za njeno priposestvo- 
vanje; 
če je gospodujoča oziroma služeča stvar uničena. 

Združitev 
224. člen (prej 226. člen) 

(1) Stvarna služnost preneha, če postane ista oseba lastnik 
gospodujoče in služeče nepremičnine. 

(2) Če prideta nepremičnini ponovno v last različnih lastnikov, 
stvarna služnost oživi, če v vmesnem času ni bila izbrisana. 

(3) Za izbris stvarne služnosti v vmesnem času zadošča pisna 
izjava volje lastnika, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. 

Delitev stvari 
225. člen (prej 227. člen) 

(1) Če se gospodujoča nepremičnina razdeli, ostane stvarna 
služnost v prid vsem njenim delom. 

(2) Če se razdeli služeča nepremičnina, ostane stvarna služnost 
samo na tistih delih, na katerih se je izvrševala. 

Neprava stvarna služnost 
226. člen (prej 228. člen) 

Služnost, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, se lahko ustanovi 
tudi v korist določene osebe. V teh primerih se glede nastanka in 
prenehanja uporabljajo določila tega zakona, ki urejajo osebne 
služnosti. 

3. oddelek 
OSEBNE SLUŽNOSTI 

1. odsek 
SPLOŠNO 

Pojem 
227. člen (prej 229. člen) 

(1) Osebna služnost je pravica imetnika, da uporablja tujo stvar 
ali izkorišča pravico in traja najdlje do imetnikove smrti. 

(2) Če je osebna služnost ustanovljena v korist pravne osebe, 
čas njenega trajanja ne sme biti daljši od trideset let. 

Vrste osebnih služnosti 
228. člen (prej 230. člen) 

Osebne služnosti so: 
- užitek, 
- raba, 
- služnost stanovanja. 

Neprenosljivost 
229. člen (prej 231. člen) 

Imetnik osebne služnosti ne more prenesti, lahko pa prenese 
njeno izvrševanje, če ta zakon tako določa. 

2. odsek 
UŽITEK 

Pojem 
230. člen (prej 232. člen) 

(1) Užitek je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati in uživati 
tujo stvar ali pravico tako, da se ohranja njena substanca. 

(2) Predmet užitka je lahko nepotrošna stvar ali pravica, iz katere 
izvirajo obresti ali druge koristi. 

(3) Užitkar svoje pravice ne more prenesti, lahko pa prenese 
njeno izvrševanje. 

Užitek na solastniškem deležu 
231. člen (prej 233. člen) 

Predmet užitka je lahko tudi solastniški delež. V tem primeru ima 
užitkar pravico izvrševati užitek v obsegu solastnikove pravice. 

Užitek na delu nepremičnine 
232. člen (prej 234. člen) 

Užitek se lahko ustanovi tudi na delu nepremičnine tako, da 
nepremičnino skupaj uporabljata in jo uživata lastnik in užitkar. V 
tem primeru se v njunem medsebojnem razmerju šteje, kot da bi 
bil z užitkom obremenjen solastniški delež, ki ustreza obsegu 
uporabe stvari v korist užitkarja. V razmerju do tretjih pa se šteje, 
da je nepremičnina obremenjena kot celota. 

Nastanek 
233. člen (prej 235. člen) 

Užitek nastane na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe. 

Nastanek na podlagi pravnega posta 
234. člen (prej 236. člen) 

(1) Za nastanek užitka se poleg veljavnega pravnega posla, iz 
katerega izhaja obveznost ustanoviti užitek, zahteva še izpolnitev 
drugih pogojev, ki jih določa ta zakon. 

(2) Za pridobitev užitka na nepremičnini se zahteva 
zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. 

(3) Užitek na premičnini se pridobi-z izročitvijo stvari. 

(4) Užitek na pravici se pridobi s poslom, ki je potreben za prenos 
pravice. 

Nastanek užitka s sodno odločbo 
235. člen (prej 237. člen) 

Užitek nastane z dnem, ko postane sodna odločba pravnomočna. 

Pregled stvari 
236. člen (prej 239. člen) 

Užitkar mora lastnika obveščati o vseh okoliščinah, pomembnih 
za stvar, in mu dopustiti, da jo enkrat letno pregleda. 
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Stroški, ki bremenijo užitkarja 
237. člen (prej 240. člen) 

(1) Užitkar mora med trajanjem užitka kot dober gospodar 
vzdrževati stvar v skladu z njenim gospodarskim namenom. 
Užitkarja bremenijo vsi stroški rabe kot tudi stvarna bremena in 
javne dajatve ne glede na korist, ki jo ima od užitka. 

(2) Če užitkar ne izpolni katere od obveznosti iz prejšnjega 
odstavka in je ogrožena substanca stvari, lahko lastnik od 
užitkarja zahteva primerno zavarovanje. Če mu užitkar tega 
zavarovanja ne da, lahko lastnik zahteva predčasno prenehanje 
užitka. V tem primeru ima užitkar pravico do nadomestila za 
predčasno prenehanje, ki ga sodišče določi, upoštevaje stanje 
stvari in pričakovano trajanje užitka. 

Izredna popravila 
238. člen (prej 241. člen) 

(1) Če je treba zaradi višje sile ali izrabe stvari opraviti popravilo, 
ki presega okvire vzdrževanja, mora užitkar o tem nemudoma 
obvestiti lastnika. 

(2) Če lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka na svoje stroške 
opravi popravilo, mu užitkar dolguje obresti na vrednost opravljenih 
del, potrebnih za vzpostavitev stanja stvari ob ustanovitvi užitka. 
Obresti zapadejo v plačilo konec vsakega koledarskega leta, za 
zadnje leto pa ob prenehanju užitka. 

(3) Če lastnik v primeru iz prvega odstavka v razumnem roku 
noče opraviti popravila, ga lahko opravi užitkar na svoje stroške. 
Povrnitev teh stroškov se lahko zahteva ob prenehanju užitka po 
pravilih, ki veljajo za dobrovernega posestnika. 

Izboljšave 
239. člen (prej 242. člen) 

Užitkar mora dopustiti lastniku stvari, da med trajanjem užitka na 
svoje stroške opravi izboljšave stvari. Za čas, ko je zaradi izvedbe 
del omejena užitkarjeva pravica, mu lastnik dolguje denarno 
nadomestilo. 

Vrnitev stvari 
240. člen (prej 243. člen) 

(1) Po prenehanju užitka mora posestnik vrniti stvar njenemu 
lastniku. 

(2) Če stvari ni mogoče vrniti v stanju, v kakršnem je bila v 
trenutku ustanovitve užitka, lahko lastnik zahteva nadomestilo 
za izgubo zaradi poslabšanja. Užitkar ne odgovarja zaradi 
poslabšanj, ki so posledica redne uporabe stvari ali višje sile. 

Prenehanje užitka 
241. člen (prej 244. člen) 

(1) Užitek preneha s potekom časa, odpovedjo užitkarja ali s 
smrtjo oziroma prenehanjem užitkarja. 

(2) Odpoved je enostranska izjava užitkarja, da se svoji pravici 
odpoveduje. Če je predmet užitka nepremičnina, užitek preneha 
z izbrisom iz zemljiške knjige. 

(3) Užitek preneha, če je stvar uničena. Če na mesto uničene 
stvari stopi nova stvar ali pravica, se užitek prenese na to stvar 
ali pravico. 

Nepravi užitek 
242. člen (prej 245. člen) 

(1) Predmet užitka so lahko tudi potrošne stvari in pravice, ki ne 
dajejo obresti ali koristi. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila dana v 
užitek denarna vrednost stvari ali pravice, ki se ob prenehanju 
užitka vrne lastniku. Če je tako posebej dogovorjeno, mora užitkar 
vrniti valorizirano glavnico. 

(3) Za nepravi užitek se smiselno uporabljajo določila tega zakona 
o užitku. 

Zastaranje zahtevkov 
243. člen (prej 246. člen) 

Vsi zahtevki za nadomestilo iz razmerja med lastnikom in 
užitkarjem zastarajo v enem letu od njihovega nastanka. 

3. odsek 
RABA 

Pojem 
244. člen (prej 247. člen) 

(1) Raba je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tujo stvar 
v skladu z njenim gospodarskim namenom za potrebe imetnika 
služnosti tako, da se ohranja njena substanca. 

(2) Predmet rabe so lahko samo nepotrošne stvari. 

Obseg pravice rabe 
245. člen (prej 248. člen) 

(1) Imetnik rabe lahko uporablja stvar v obsegu, ki izhaja iz 
pravnega naslova, ki je podlaga za ustanovitev. 

(2) Imetnik izvrševanja rabe ne more prenesti na tretjo osebo. 

Smiselna uporaba določil o užitku 
246. člen (prej 249. člen) 

(1) Za osebno služnost rabe se smiselno uporabljajo določila 
tega zakona o užitku. 

(2) Če je obseg rabe določen tako, da lahko stvar uporabljata 
skupaj lastnik in imetnik rabe, se smiselno uporabljajo določila 
tega zakona o užitku na delu nepremičnine. 

4. odsek 
SLUŽNOST STANOVANJA 

Pojem 
247. člen (prej 250. člen) 

(1) Služnost stanovanja je osebna služnost, ki daje pravico 
uporabljati tuje stanovanje ali njegov del za potrebe imetnika 
služnosti in njegove družine tako, da se ohranja njegova 
substanca. 

(2) Imetnik služnosti stanovanja ima pravico do uporabe skupnih 
delov stanovanjske hiše. 
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(3) Izvrševanja služnosti stanovanja se ne more prenesti na 
tretjo osebo. 

Smiselna uporaba določil o užitku 
248. člen (prej 251. člen) 

Za osebno služnost stanovanja se smiselno uporabljajo določila 
tega zakona o užitku. 

X. del 
STVARNO BREME 

Pojem 
249. člen (prej 252. člen) 

Stvarno breme je pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjene 
nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam ali storitvam. 

Nastanek 
250. člen (prej 253. člen) 

(1) Stvarno breme nastane na podlagi pravnega posla ali zakona. 

(2) Stvarno breme se lahko ustanovi v korist določene osebe ali 
v korist vsakokratnega lastnika določene nepremičnine. 

Nastanek na podlagi pravnega posla 
251. člen (prej 254. člen) 

Za nastanek stvarnega bremena se poleg veljavnega pravnega 
posla, iz katerega izhaja obveznost ustanovitve, zahteva še 
zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. 

Nastanek stvarnega bremena z zakonom 
252. člen (prej 255. člen) 

Stvarno breme nastane z zakonom v trenutku, ko so izpolnjeni 
pogoji, ki jih določa zakon. 

Obseg jamstva 
253. člen (prej 256. člen) 

Lastnik obremenjene nepremičnine odgovarja z nepremičnino za 
vse obveznosti, ki izvirajo iz stvarnega bremena. 

Delitev nepremičnine 
254. člen (prej 257. člen) 

(1) Če se razdeli nepremičnina, ki je obremenjena s stvarnim 
bremenom, odgovarja vsak lastnik kot solidarni dolžnik. 

(2) Če se razdeli nepremičnina, katere vsakokratni lastnik je 
imetnik stvarnega bremena, ostane stvarno breme v korist 
lastnika vsakega posameznega dela nepremičnine. 

Smiselna uporaba določil 
255. člen (prej 258. člen) 

Za stvarno breme se smiselno uporabljajo določila tega zakona o 
služnostih. Za posamezne izpolnitve pa se smiselno uporabljajo 
določila, ki veljajo za hipoteko. 

XI. del 
STAVBNA PRAVICA 

Pojem 
256. člen (prej 259. člen) 

(1) Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad 
ali pod tujo nepremičnino. 

(2) Stavbna pravica ne sme trajati več kot devetindevetdeset let. 

(3) Stavbna pravica je prenosljiva. Za prenos stavbne pravice se 
smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za prenos lastninske pravice 
na nepremičninah. 

Nastanek stavbne pravice 
257. člen (prej 260. člen) 

(1) Za nastanek stavbne pravice se zahteva poleg veljavnega 
pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti stavbno 
pravico, še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. 

(2) Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice mora vsebovati ime 
lastnika nepremičnine, zemljiškoknjižno oznako nepremičnine, 
natančen opis stavbne pravice, čas trajanja stavbne pravice in 
nadomestilo, ki ga mora plačati imetnik stavbne pravice lastniku 
nepremičnine. 

(3) Pravni posel, na podlagi katerega se ustanovi stavbna pravica, 
ne sme vsebovati razveznega pogoja. 

Etažna lastnina zgradbe 
258. člen (prej 261. člen) 

Zgradba, ki je zgrajena na nepremičnini, obremenjeni s stavbno 
pravico, se lahko razdeli v etažno lastnino, če so za to izpolnjeni 
pogoji, ki jih določa ta zakon. V tem primeru imajo lastniki 
posameznih delov stavbno pravico po idealnih deležih. 

Pravice imetnika 
259. člen (prej 262. člen) 

(1) Imetnik stavbne pravice ima v času trajanja stavbne pravice 
pravico uporabljati in uživati nepremičnino. 

(2) Če se stavbna pravica nanaša na zgradbo pod nepremičnino, 
se mora s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice dogovoriti glede 
načina rabe in vzdrževanja zemeljske površine nad zgradbo. 

Prenehanje 
260. člen (prej 263. člen) 

(1) Stavbna pravica preneha z izbrisom iz zemljiške knjige. 

(2) Izbris stavbne pravice se lahko zahteva po poteku časa, za 
katerega je bila stavbna pravica ustanovljena. 

Predčasno prenehanje stavbne pravice na podlagi 
pravnega posla 

261. člen (prej 264. člen) 

(1) Stavbna pravica lahko predčasno preneha na podlagi 
pravnega posla, s katerim se lastnik nepremičnine in imetnik 
stavbne pravice sporazumeta o prenehanju. 
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(2) Za pogodbo o prenehanju se smiselno uporabljajo določila 
tega zakona, ki urejajo nastanek stavbne pravice. Če je na stavbni 
pravici ustanovljena zastavna pravica, je pogoj za veljavnost 
pogodbe pisna izjava zastavnega upnika, da s prenehanjem 
soglaša. 

Predčasno prenehanje stavbne pravice zaradi kršitve 
262. člen (prej 265. člen) 

(1) Lastnik nepremičnine lahko zahteva, da stavbna pravica 
preneha, če imetnik stavbne pravice ne plačuje nadomestila ali 
če izvršuje stavbno pravico preko dogovorjenega obsega. 

(2) Sodišče ob prenehanju stavbne pravice določi primerno 
nadomestilo, ki ga mora plačati lastnik nepremičnine imetniku 
stavbne pravice. 

Posledice prenehanja 
263. člen (prej 266. člen) 

(1) S prenehanjem stavbne pravice postane zgradba sestavina 
nepremičnine. 

(2) Lastnik nepremičnine mora imetniku stavbne pravice ob 
prenehanju plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše 
od polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine. 

Zastavitev zgradbe 
264. člen (prej 267. člen) 

(1) Zgradba, ki je zgrajena na nepremičnini, obremenjeni s stavbno 
pravico, se lahko zastavi. 

(2) Po prenehanju stavbne pravice pridobi zastavni upnik zastavno 
pravico na terjatvi imetnika stavbne pravice za plačilo nadomestila. 

Stavbna pravica kot posebna pravica uporabe 
265. člen (prej 267.a člen) 

Stavbna pravica se lahko ustanovi tudi kot posebna pravica 
uporabe, če se s tem ne posega v splošno rabo javnega dobra. 

XII. del 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA 

Obstoj pravic 
266. člen (prej 268. člen) 

(1) Stvarne pravice, pridobljene pred uveljavitvijo tega zakona, 
ostanejo v veljavi z vsebino, kot jo določa ta zakon. 

(2) Zastavne pravice, pridobljene pred uveljavitvijo tega zakona, 
ostanejo v veljavi z vsebino, kot so bile ustanovljene. 

Veljavnost pravnih poslov 
267. člen (prej 269. člen) 

(1) Pravni posli, ki so bili veljavno sklenjeni pred uveljavitvijo tega 
zakona, ostanejo v veljavi tudi, če ne izpolnjujejo obličnostnih 
zahtev po tem zakonu. 

(2) Če je bil pred uveljavitvijo tega zakona veljavno sklenjen pravni 
posel, ki predstavlja pravni naslov za vpis v zemljiško knjigo, se 
vpis na podlagi tega pravnega naslova izvede po pravilih, ki so 
veljala pred uveljavitvijo tega zakona. 

Nadaljevanje postopkov 
268. člen (prej 270. člen) 

Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
zaključijo po določilih prejšnjih predpisov, razen če ta zakon določa 
drugače. 

Trajanje priposestvovanja 
269. člen (prej 271. člen) 

(1) Glede priposestvovalne dobe, ki je začela teči pred uveljavitvijo 
tega zakona, se upoštevajo določila tega zakona. 

(2) Dobroverni posestnik ter dobroverni in zakoniti posestnik po 
zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih sta glede trajanja 
priposestvovalne dobe izenačena z dobrovernim lastniškim 
posestnikom po tem zakonu. 

Etažna lastnina 
270. člen (prej 272. člen) 

(1) Etažni lastniki, ki so pridobili etažno lastnino do uveljavitve 
tega zakona, morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih v 
enem letu od uveljavitve tega zakona. 

(2) Poleg sestavin iz 116. člena tega zakona se morajo s pogodbo 
določiti tudi solastniški deleži na skupnih delih. 

(3) Če pogodba o medsebojnih razmerjih ni sklenjena v roku iz 
prvega odstavka tega člena, lahko vsak od etažnih lastnikov 
predlaga, da vsebino pogodbe določi sodišče v nepravdnem 
postopku. 

Več uporabnikov iste nepremičnine 
271. člen (prej 273. člen) 

(1) Če sta zemljišče in zgradba na zemljišču v skladu s predpisi, 
ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, predmet lastninske 
pravice, z dnem uveljavitve tega zakona postane zgradba 
sestavina nepremičnine, če je lastnik zemljišča in zgradbe isti. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, ko lastnik ni isti, postane z 
dnem uveljavitve tega zakona zgradba sestavina nepremičnine, 
lastnik zgradbe pa pridobi na nepremičnini stavbno pravico, ki 
traja toliko časa, dokler stoji zgradba. Lastnik nepremičnine in 
imetnik stavbne pravice morata medsebojna razmerja urediti s 
pogodbo iz drugega odstavka 257. člena tega zakona v treh letih 
od njegove uveljavitve. 

(3) Na javnem dobru se v primeru iz prejšnjega odstavka stavbna 
pravica pridobi kot posebna pravica uporabe javnega dobra. 

(4) Če sporazum ni sklenjen v roku iz prejšnjega odstavka tega 
člena, lahko vsak od lastnikov .zahteva, da vsebino sporazuma 
določi sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri določanju 
vsebine upošteva okoliščine v katerih je bila postavljena zgradba 
in razmerja med lastnikoma pred uveljavitvijo tega zakona. Pri 
določanju nadomestil mora sodišče upoštevati določila zakona, 
ki urejajo razlastitev. 
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Podzakonski akt 
272. člen (prej 274. člen) 

Podzakonski predpis iz tretjega odstavka 119. člena izda minis- 
ter, pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
stanovanjske zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Razveljavitev 
273. člen (prej 275. člen) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona se razveljavijo: 
31. člen, drugi odstavek 34. člena in 38. člen Zakona o 
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
(Uradni list RS št. 52/00); 
121. člen, 122. člen, prvi odstavek 123. člena, drugi in tretji 
odstavek 124. člena, 127. člen, 136. člen, 137. člen, 140. člen, 
143. člen, 144. člen, prvi odstavek 148. člena in 149. člen 
Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS št. 30/86); 
12. člen, 13. člen, 14. člen, 15. člen, 17. člen, 22. člen, 23. člen, 
24. člen, 25. člen, 26. člen, 27. člen, 31. člen, 32. člen, 33. člen, 
35. člen, 36. člen in 38. člen Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS št.18/91, 13/93, 9/94, 23/96, 1/00); 
Zakon o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list RS št. 31/ 
76). 

(2) Z uveljavitvijo tega zakona se v nepravdnih postopkih, namesto 
razveljavljenih določil Zakona o nepravdnem postopku, uporabljajo 
ustrezna določila tega zakona. 

Prenehanje uporabe določil drugih zakonov 
274. člen (prej 276. člen) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati določila 
triindvajsetega poglavja (249. do 255. člena) Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) o nastanku zastavne 
pravice, razen določil za nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško 
knjigo in se uporabljajo do njihovega vpisa v zemljiško knjigo. 

(2) S predlogom za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo mora 
lastnik predlagati tudi vpis zastavne pravice, ki je nastala po 

določilu prejšnjega odstavka, ter vseh drugih zastavnih pravic, ki 
so na tej nepremičnini nastale pred uveljavitvijo tega zakona. Če 
tega ne stori, iz listine, ki je podlaga za vpis, pa izhaja, da je na 
nepremičnini ustanovljena zastavna pravica, sodišče po uradni 
dolžnosti opravi vpis take pravice. 

(3) Vpis neposestne zastavne pravice, ki je nastala pred 
vzpostavitvijo registra iz 177. člena zakona, mora notar zahtevati 
v treh mesecih po njegovi vzpostavitvi. V zahtevi mora navesti 
tudi predpisani enolični identifikacijski znak za premičnino. Šteje 
se, da v tem roku opravljeni vpis učinkuje od dneva nastanka 
neposestne zastavne pravice. 

(4) Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati določila 
XXVIII. poglavja (členi 966 do 996) Zakona o obligacijskih razmerjih 
(Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89). 

Uporaba 153. člena zakona 
275. člen (prej 276.a člen) 

Določilo drugega odstavka 153. člena o notarski prodaji 
zastavljene nepremičnine se uporablja od uveljavitve zakona, ki 
bo določil pravila notarske prodaje zastavljene nepremičnine. 

Prenehanje uporabe Zakona o temeljnih 
lastninskopravnih razmerjih 

276. člen (prej 277. člen) 

Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati Zakon o temeljnih 
lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ 6/1980, 20/1980, 
36/1990). 

Vacatio legis 
277. člen (prej 278. člen) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2003. 

2. julij 2002 37 poročevalec, št. 64 



II. OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 17. seji dne 19. junija 
2002 obravnaval predlog Stvarnopravnega zakonika - druga 
obravnava in sklenil, da je predlog primerna podlaga za pripravo 
predloga zakonika za tretjo obravnavo. 

V skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora RS je Vlada RS 
pripravila besedilo predloga Stvarnopravnega zakonika za tretjo 
obravnavo. V besedilo zakonskega predloga so vključeni vsi 
amandmaji, ki jih je Državni zbor RS sprejel v drugi obravnavi. 

Sprejeti so bili amandmaji k naslednjim členom (po oštevilčenju iz 
druge obravnave): 3., za novi 9.a, 22., 37., 38., 44., 47., 49., 61., 
64., 67., 70., 72., 80., 117., 119., 123., 124., 135., 144., 147., 148., 
155., 156., 158., 171., 173., 175., 178., 179., 203., 209., 213., 
216., 222., 224., 235., 238., 253., 259., 260., za novi267.a, 272., 
273., 275., 276., za novi 276. a, 277. in k VI. delu. 

Zaradi črtanja 22. člena, VI. dela (128. in 129. člena) ter 238. člena 
in dodanih novih členov, so v besedilu zakonika členi in deli 
zakonika ustrezno preštevilčeni, pri tem so v oklepaju navedene 
številke členov iz druge obravnave, ustrezno pa so popravljena 
sklicevanja na posamezne člene zakonika. 

Opravljeni so bili redakcijski popravki: v 7. členu sta črtani z 
amandmajem ponovljeni besedi: "ki je", popravljen sklon besede 
"pravica" v prvem odstavku 156. člena, v 196. členu oštevilčena 
odstavka, v členih 273. in 276. besedilo "z dnem, ko začne veljati 
ta zakon" nadomeščeno z besedilom "z uveljavitvijo tega zakona", 
ter v 277. členu pri objavi v uradnem listu dodani besedi" Republike 
Slovenije". Naslovi členov so izpisani nad številkami členov. 

Ljubljana, dne 26.6.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU 

STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA 
- tretja obravnava - EPA 272-III 

k 171. členu 

Besedilo 171. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Neposestna zastavna pravica nastane s sporazumom v 
obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vsebovati označbo 
zastavnega upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, 
če ta hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve, podatke iz drugega 
odstavka 177. člena, pravni temelj, opis zastavljene premičnine, 
predpisani enolični identifikacijski znak za premičnino, višino in 
zapadlost zavarovane terjatve oziroma podatke, na podlagi katerih 
se lahko višina in zapadlost ustrezno določita ter soglasje, da se 
zastavitelj strinja z ustanovitvijo zastavne pravice na premičnini 
in s poplačilom zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz 
zastavljene stvari. 

(3) Sklenitev sporazuma iz prvega odstavka tega člena ima v 
postopku izvršbe učinek rubeža premičnine. 

(4) V primerih, ko so predmet zastave premičnine, za katere se 
vodi register iz 177. člena tega zakona, nastane zastavna pravica 
z vpisom zastavne pravice v tem registru, ki jo na podlagi 
notarskega zapisa pristojni organ opravi na zahtevo notarja." 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je po ponovni preučitvi v drugi obravnavi podane 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora RS (v nadaljevanju: sekretariat) k temu členu 
(prejšnjemu 173. členu), ocenil, daje zaradi boljšega razumevanja 
potrebno v besedilu 171. člena spremeniti prvi odstavek in oblikoval 
nov četrti odstavek, ki posebej določa trenutek nastanka 
neposestne zastavne pravice na premičninah, za katere se vodi 
register iz 177. člena. 

Predlagatelj je pri tem hkrati tudi ustrezno preoblikoval drugi 
odstavek 171. člena, v katerem je zaradi uskladitve z določbo 
129. člena (zastavna pravica glede bodočih in pogojnih terjatev) 
izrecno določil, da zadostuje, če sta v notarskem zapisu višina in 
zapadlost terjatve določljiva, ne pa tudi točno določena. S tem so 
razširjene možnosti za uporabo predlaganega instituta v poslovni 
praksi. 

K 177. členu 

Besedilo 177. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Če je mogoča enolična identifikacija premičnine, se lahko s 
posebnim predpisom vzpostavi register neposestnih zastavnih 
pravic. V tem primeru se za neposestno zastavno pravico smiselno 
uporabljajo določila tega zakona o hipoteki. 

(2) V register iz prejšnjega odstavka se poleg identifikacije 
premičnine in zastavne pravice vpišejo podatki o zastavitvi ter 
podatki o upniku, dolžniku in zastavitelju, če ta ni ista oseba kot 
dolžnik (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in EMŠO fizične 
osebe ali firma, sedež, matična in davčna številka pravne osebe). 
Organ, pristojen za vodenje tega registra, po uradni dolžnosti 
pošlje podatke o zastavitvi organom, ki vodijo uradne evidence, v 
katerih je premičnina vpisana, da jih vpišejo v te evidence in v 
listine, s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine. 
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(3) Podatki iz registra neposestnih zastavnih pravic so javni. Or- 
gan, pristojen za vodenje tega registra, lahko pridobiva podatke 
iz prejšnjega odstavka tudi iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih v 
Republiki Sloveniji vodijo zato pooblaščeni organi in organizacije. 

(4) Če je premičnina vpisana v register neposestnih zastavnih 
pravic, se nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov 
o zastavni pravici, ki so vpisani v tem registru. Kdor se zanese na 
te podatke in v pravnem prometu vestno ravna, zaradi tega ne 
sme trpeti škodljivih pravnih posledic. 

(5) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za 
katere se vzpostavi register iz prvega odstavka tega člena, vrsto 
enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, postopek in 
vsebino vpisov v uradne evidence in listine, način vodenja, 
povezovanja in iskanja podatkov po registru ter tarifo za vpise v 
register." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se v drugem odstavku 177. člena določa postopek, 
s katerim se zagotavlja, da se zastavitev zaznamuje tudi v (drugi) 
uradni evidenci, v kateri se vodi premičnina in v listini, s katero se 
dokazuje lastništvo premičnine (npr. prometno dovoljenje za 
motorno vozilo). S tem se v polni meri uveljavlja publicitetno načelo. 
V tretjem odstavku 177. člena pa se na novo določa, da so podatki 
iz registra neposestnih zastavnih pravic javni. Načelo javnosti 
zagotavlja, da je vsakomur pod enakimi pogoji omogočen dostop 
in vpogled v podatke, vpisane v javnopravno evidenco. Zato je 
potrebno, da se to temeljno načelo izrecno določi tudi za register 
neposestnih zastavnih pravic. 

Predlagatelj je pri pripravi tega amandmaja upošteval tudi pripombo 
sekretariata k prejšnjemu 179. členu (petemu odstavku), daje že 
z Zakonom o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) 
določeno, da se ustanovi Agencija RS za javnopravne evidence 
in storitve (70. in 71. člen), ki vodi register zastavnih pravic na 
premičninah. Določanje organa, ki vodi register tako ni več 
potrebno, zato je besedilo petega odstavka ustrezno 
preoblikovano. 

k 201. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Šteje se, da je pridobitelj (fiduciar) pridobil lastninsko pravico 
pod razveznim pogojem plačila zavarovane terjatve. Če je 
dogovorjeno drugače, je sporazum iz 202. člena tega zakona 
veljaven, tudi če ne vsebuje višine in zapadlosti zavarovane 
terjatve." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se pravno dosledno izpeljuje načelo 
"neakcesornosti" fiduciarne lastnine v odnosu do zavarovane 
terjatve. Poglavitna lastnost fiduciarnih zavarovanj in njihova 
bistvena razlika v primerjavi z neposestnimi zastavami je namreč 
v tem, da niso nujno vezana na obstoj zavarovane terjatve. 
Fiduciarno zavarovanje se tako lahko ustanovi že pred nastankom 
terjatve in ohrani tudi potem, ko je zavarovana terjatev plačana. V 
teh primerih zavarovanje miruje in se (ponovno) aktivira šele ob 
nastanku (nove) terjatve. Ker višina in zapadlost takšnih terjatev 
v trenutku sklenitve sporazuma o fiduciarnem prenosu vedno ne 
more biti znana, se za take primere opušča zahteva iz 202. člena 
zakona, v skladu s katerim je treba v sporazumu obvezno določiti 

tudi višino in zapadlost zavarovanih terjatev. S tem se omogoča 
najširša uporaba novega instituta v skladu z voljo in poslovnimi 
potrebami strank. 

k 222. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Stvarna služnost preneha z dnem, ko postane sodna odločba 
pravnomočna, odločba upravnega organa pa dokončna." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se zagotavlja, da je prenehanje 
služnosti na podlagi odločbe urejeno na enak način kot nastanek 
služnosti z odločbo. 

k 270. členu 

Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita: 

"(1) Etažni lastniki, ki so pridobili etažno lastnino do uveljavitve 
tega zakona in s pogodbo še niso uredili medsebojnih razmerij, 
morajo skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih v enem letu od 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Če solastniški deleži na skupnih delih še niso določeni, se 
morajo določiti s pogodbo iz prejšnjega odstavka." 

Obrazložitev: 

Sekretariat je v mnenju k predlogu zakonika v drugi obravnavi 
predlagal tudi proučitev možnosti določitve posebnega 
prehodnega režima za že sklenjene pogodbe iz 116. člena tega 
zakona, kot jih predpisuje 22. člen Stanovanjskega zakona. 
Predlagatelj je ocenil, da je potrebno s spremenjenim besedilom 
prvega odstavka 270. člena jasno določiti, da že sklenjene 
pogodbe ostanejo v veljavi, saj se tako odpravlja vsakršen dvom, 
ki bi v praksi utegnil povzročati, da bi etažni lastniki, ki so že 
sklenili pogodbe, katerih vsebina se ujema s pogodbo o 
medsebojnih razmerjih, brez potrebe ponovno začeli s postopki 
urejanja medsebojnih razmerij. 

Ker pa je pri urejanju medsebojnih razmerij najpomembnejša 
določitev solastniških deležev na skupnih delih, je bilo potrebno 
spremeniti tudi dosedanji drugi odstavek tako, da je povsem jasno 
določeno, da rok enega leta od uveljavitve zakona velja tudi za 
etažne lastnike, ki sicer že imajo sklenjeno pogodbo o urejanju 
medsebojnih razmerij, vendar pa v njej niso določili solastniških 
deležev. V praksi bo to pomenilo obveznost bodisi sklenitve novih 
pogodb bodisi le sklenitve aneksov k obstoječim pogodbam zaradi 
določitve solastniških deležev na skupnih delih. 

k 271. členu 

V četrtem odstavku se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo 
"drugega". 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi spremembe oštevilčenja odstavkov, 
glede na novi tretji odstavek, ki je bil sprejet z amandmajem v 
drugi obravnavi. 
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Predlog zakona o 

ZDRAVSTVU (ZZdrav) 

- prva obravnava - EPA 523 - III 

Skupina poslancev (France Cukjati, dr. med.) 

Ljubljana, 5. junij 2002 

ZADEVA: Nadomestitev predloga zakona EPA - 523 z 
novim besedilom 

Podpisani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, kot 
predlagatelji Predloga zakona o zdravstvenem varstvu EPA - 
523, nadomeščajo citirani zakon z novim besedilom. 

Obrazložitev: 

Dne 6.5.2002 so podpisani predlagatelji vložili v zakonodajno 
proceduro Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (EPA- 
523), ki na novo sistemsko ureja področje zdravstvene 
dejavnosti. S predlaganim predlogom zakona so predlagatelji 
nadomestili celotni zakon o zdravstveni dejavnosti. Prvotni 
predlog zakona je povzel tudi prvi del Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (temeljne določbe 
zdravstvenega varstva; določbe, ki urejajo družbeno skrb za 
zdravje ter poglavje, ki ureja zdravstveno varstvo v zvezi z 
delom in z delovnim okoljem). 

I 
Predsednik državnega zbora je v skladu s Poslovnikom 
državnega zbora predlog zakona zadržal, ker so v postopku 
zakona bili predhodno vloženi predlogi zakonov EPA 1314-11, 
423-111 in 451-111. Omenjeni predlogi zakona so spremembe, ki 

se nanašajo na zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju. 

Glede na to, da je nujna čimprejšnja nova sistemska ureditev 
zdravstvene dejavnosti, so predlagatelji predloga zakona 
nadomestili besedilo brez prvega dela Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da ne bo več 
poslovniških razlogov za zadržanje predloga zakona. 

1. France Cukjati dr. med. 
2. Franc Suišnik 
3. Branko Celemina 
4 Ruidolf Ratan 

5. Tisovic Marija Ana 
6 Dr. Andrej Bajuk 
7. Jože Tanko 
8. Majda Zupan 
9 Mag. Janez Drobnič 
10 Stanislav Brenčič 
11. Janez Janša 

Skupina poslancev (France Cukjati, dr. med.) 

Ljubljana, 21.06.2002 

ZADEVA: SPREMEMBA NASLOVA PREDLOGA ZAKONA 

Skupina poslancev je dne 11.06.2002 vložila v postopek novi 
predlog zakona o zdravstvenem varstvu (EPA 523). 

V soglasju z vsemi predlagatelji omenjenega zakona kot 
prvopodpisani predlagatelj predloga zakona sporoča, da 
spreminjajo naslov predlaganega zakona tako, da po 
novem pravilno glasi: 

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVU. 

France Cukjati, dr. med, l.r. 
poslanec DZ 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o zdravstveni dejavnosti je leta 1992 uvedel številne 
novosti. 

Ustanoviteljstvo primarne zdravstvene službe (zdravstvenih 
domov) je prešlo na lokalno raven (občine), ustanoviteljstvo 
sekundarne in terciarne zdravstvene službe (bolnišnice in 
specialistične ambulante) pa je ostalo na državni ravni. Obenem 
se je v okviru javne zdravstvene službe s podeljevanjem koncesij 
sprostila zasebna iniciativa. 

Posameznim poklicem v zdravstvu (zdravnikom, zobozdravnikom 
in farmacevtom) je zakon omogočil ustanovitev zbornice in višjo 
stopnjo samoregulacije. Tudi s prevzemom javnih pooblastil, kot 
so strokovni nadzor, izdajanje licenc, skrb za stalno strokovno 
izpopolnjevanje članov, itd. Obenem se je zakon dotaknil tudi 
problema odgovornosti zdravstvenih delavcev in bolnikov, 
nekoliko pa tudi urejanja alternativne in tradicionalne medicine. 

V desetih letih veljavnosti in uporabe Zakona o zdravstveni 
dejavnosti so se v praksi pokazale predvsem naslednje 
pomanjkljivosti: 
1. Uveljavlja se spoznanje, da državljani kot posamezniki nimamo 
le pravice do zdravja ampak tudi dolžnosti do ohranjanja lastnega 
zdravja in zdravja drugih ljudi. V okviru celostnega odnosa do 
zdravja je tudi zahteva po ..ekološki zavesti" premalo izražena. 

2. Lokalna samouprava se je razdrobila na večje število manjših 
občin. Tretjina občin ne dosega niti 5.000 prebivalcev in mnoge 
med njimi nimajo niti zdravstvene postaje. Ker v novih razmerah 
posamezen zdravstveni dom krije potrebe prebivalcev večjega 
števila občin, je močno padla kakovost lokalne skrbi za osnovno 
zdravstveno varstvo (predvsem za investicijsko vzdrževanje 
zdravstvenih domov in za kadrovsko izpopolnjevanje mreže javne 
zdravstvene službe). 

3. Podeljevanje koncesij je neurejeno in neenotno. V nekaterih 
občinah so skoraj vsi zdravniki odšli v zasebno dejavnost, v 
nekaterih pa še ni bila podeljena nobena koncesija, čeprav bi 
morda le na tak način lahko privabili nov kader na ponekod že 
vrsto let nezasedena mesta v mreži javne zdravstvene službe. 
Neurejeno in neenotno je tudi najemanje prostorov in ohranjanje 
prostorske povezanosti osnovne zdravstvene službe ter 
sodelovanje koncesionarjev in državne javne zdravstvene službe 
(zdravstvenih domov). Zaradi nerazumevanja vodstev nekaterih 
zavodov in zaradi visokih tržnih najemnin se je marsikateri 
koncesionar po nepotrebnem preselil v lastne prostore zunaj 
zdravstvenega doma, čeprav je do podelitve koncesije opravljal 
isto dejavnost v prostorih zdravstvenega doma. Z izgubo 
prostorske povezanosti se je v škodo varovancev in kakovosti 
dela otežilo tudi sodelovanje zaposlenih in zasebnih nosilcev javne 
zdravstvene dejavnosti (ambulante, laboratorij, urgentna služba, 
nadomeščanje, itd.). 

4. Mreža javne zdravstvene službe še ni definirana, odgovornost 
za njeno vzpostavljanje, izpopolnjevanje in ohranjanje je še vedno 
zamegljeno. Zato zmogljivosti javne zdravstvene službe ne sledijo 
potrebam oziroma velikim demografskim spremembam (npr. 
staranju prebivalstva). 

5. Izkušnje so pokazale, da so poklici, organizirani v zbornico 
(zdravniki in zobozdravniki ter farmacevti), sorazmerno dobro 
stanovsko urejeni, da pa drugi zdravstveni poklici, katerih 
zbornična organiziranost ni zakonsko urejena, zaostajajo v 
kakovosti svoje poklicno-strokovne urejenosti. Ne razvijajo 

obvezujočih strokovnih standardov, nimajo strokovnih nadzorov 
in ne ustvarjajo podlag za spremljanje kakovosti dela svojih članov. 

6. Podiplomsko izpopolnjevanje in izvajanje specializacij 
zdravstvenih poklicev je slabo urejeno in ne sledi kadrovskim 
potrebam javne zdravstvene službe. Za zdravnika brez 
specializacije na primer ni več predvidenega rednega delovnega 
mesta. Zato javni zdravstveni zavodi vse redkeje zaposlijo 
specializanta, saj štiri do šest letna obvezna specializacija pomeni 
zanje veliko nenačrtovano finančno breme. Tako smo priča 
paradoksu, da imamo po eni strani vse več nezaposlenih 
zdravnikov, ki bi se radi specializirali, po drugi strani pa vse večje 
kadrovske potrebe po novih specialistih. Zaradi neurejenega 
financiranja specializacij in neurejenega statusa učnih zavodov, 
se ne izvajajo specializacije v obsegu, ki bi zagotavljal obnovo 
kadrov. 

7. Izkušnje so pokazale, da kakovost zdravja in zdravstvene 
dejavnosti ni ustrezno spremljana in nadzorovana, in da 
odgovornost ne le izvajalcev zdravstvene dejavnosti ampak tudi 
uporabnikov zdravstvenih storitev (bolnikov, varovancev) še nima 
primerne teže. Varovancem v primeru njihovega nezadovoljstva 
z javno zdravstveno službo niso vedno na voljo ustrezne 
pritožbene poti, njihova pravica do zdravja pa ni ustrezno 
zavarovana. 

8. Zadnja leta smo priča velikega razmaha alternativnih in 
tradicionalnih metod zdravljenja, ki zakonsko niso urejene in 
strokovno ne nadzorovane. Škodljive posledice take neurejenosti 
čutijo predvsem uporabniki, varovanci, bolniki. 

9. Končno so tudi kazenske določbe in višina kazni po desetih 
letih veljavnosti potrebne sprememb. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Zakon v celoti nadomešča Zakon o zdravstveni dejavnosti. 

1. Zakon točneje določa pravice do zdravja in odgovornost 
posameznika za njegovo lastno zdravje in za zdravje soljudi. 

2. S ciljem zagotavljati obnavljanje visoko specializiranih kadrov 
zakon zahteva od učnih zavodov, da sprejmejo na izobraževanje 
in usposabljanje takšno število pripravnikov in specializantov, 
kolikor jim minister določi (odobri) učnih delovnih mest. 

3. Ker med seboj povezano javno zdravstveno dejavnost pogosto 
(predvsem v osnovnem zdravstvu) izvajajo tako zavodi 
(zdravstveni domovi) kot zasebni koncesionarji, je potrebno 
zagotoviti nove načine strokovnega povezovanja zaposlenih in 
zasebnih nosilcev zdravstvene dejavnost. V ta namen zakon 
določa, da lahko koncesionarji imenujejo svojega predstavnika v 
strokovni svet zavoda, če opravljajo isto ali podobno javno 
zdravstveno dejavnost na istem gravitacijskem območju kot zavod. 

4. Zaradi znanih sprememb na področju lokalne samouprave 
(ustanavljanje manjših občin) prenaša zakon ustanoviteljstvo 
zdravstvenih domov na državo, pri čemer lahko država ob 
soglasju mestne občine ali regije to ustanoviteljstvo prenese na 
mestno občino ali regijo. Pri tem zakon ne določa, da bi se moralo 
prenesti tudi lastništvo stavbe zdravstvenih domov na državo. 
Določa pa, da prostori, namensko zgrajeni (iz javnih sredstev) 
za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti, ne morejo spremeniti 
svoje namembnosti brez ministrovega soglasja. Ker je pričakovati 
težnjo po spreminjanju lastništva nepremičnin, s katerimi upravljajo 
javni zavodi, je namreč nujno potrebno, da se zagotovi ohranitev 
mreže prostorskih zmogljivosti javne zdravstvene službe. Zato 
lastnik teh prostorov ne sme javni zdravstveni službi zaračunavati 
pridobitne najemnine. 
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5. Zakon točneje definira mrežo javne zdravstvene službe. Na 
podlagi izhodišč iz Plana zdravstvenega varstva, ki ga sprejme 
državni zbor, mrežo določi minister. Minister tudi spremlja 
zasedenost te mreže in skrbi za njeno izpopolnjevanje. Zato zakon 
predlaga, da tudi na primarnem nivoju koncesije podeljuje minis- 
ter. Zakon tudi daje osnovne podlage za ohranjanje mreže javne 
zdravstvene službe, kot je spremljanje predvidenih upokojitev, 
načrtovanje specializacij, vključevanje koncesionarja, da zagotovi 
naslednika (prenos koncesije) in drugo. 

6. Zakon nič več ne predpisuje zdravstvenemu domu, katere 
dejavnosti mora opravljati, če hoče ohraniti status zdravstvenega 
doma. Določa pa vsebino dela na primarni ravni, ki jo lahko 
opravljajo tako javni zdravstveni zavodi kot koncesionarji. Tudi na 
delovanje osnovnega zdravstva ima minister pomemben vpliv. V 
njegovi pristojnosti je določanje mreže javne zdravstvene službe, 
ustanavljanje javnih zdravstveni zavodov (zdravstvenih domov), 
podeljevanje koncesij in imenovanje koordinatorjev, ki skrbijo za 
usklajevanje in strokovno povezovanje vseh izvajalcev osnovne 
zdravstvene dejavnosti. 

7. Zakon postavlja izhodiščno definicijo primarne, sekundarne in 
terciarne dejavnosti, s čimer vzpostavlja pogoje za večjo 
racionalizacijo v zdravstvu v smislu načela: kar je možno opraviti 
na primarni ravni, je treba opraviti na primarni ravni, preden se 
bolnika napoti na sekundarno oziroma terciarno raven. Zakon 
tudi vzpostavlja boljšo povezanost javne zdravstvene službe 
različnih ravni. 

8. Zakon določa, da se koncesije v zdravstvu podeljujejo na podlagi 
javnega razpisa. Brez javnega razpisa se koncesija podeli v 
primerih, ko je kandidat že neposredno umeščen v delo, ki naj bi 
ga opravljal na podlagi koncesije. Torej le v primerih, ko gre za 
spremembo pravnega statusa nosilca zdravstvene dejavnosti, 
iz zaposlenega delavca v samostojnega koncesionarja. 

9. V skladu s tradicionalnimi pozitivnimi evropskimi izkušnjami in v 
skladu s pozitivnimi desetletnimi slovenskimi izkušnjami zakon 
vzpostavlja pogoje za ustanovitev in delovanje zbornic za vse 
vrste zdravstvenih poklicev, ki v zdravstvu nastopajo kot 
samostojni nosilci zdravstvene dejavnosti. To so tisti poklici, ki v 
določenem obsegu svoje delo samostojno načrtujejo in odgovorno 
opravljajo. Z večjo poklicno samostojnostjo in večjim zaupanjem 
v človeka je povezana tudi večja odgovornost in večja 
samodisciplina posamezne poklicne skupine, kar je možno 
zagotoviti le s kvalitetnejšo samoregulacijo poklica. Po vzoru 
zdravniške zbornice lahko minister ob izpolnjevanju pogojev tudi 
drugim zbornicam v zdravstvu zaupa in podeli ustrezna javna 
pooblastila. 

10. Zakon namenja velik pomen kakovostnemu spremljanju 
mreže javne zdravstvene službe, pri čemer se spremlja: 

dejanska kadrovska zasedenost delovnih mest; 
predvideno nastopanje novih potreba (predvidene upokojitve, 
specializacije, itd ); 
kakovost dela javne zdravstvene službe, tako zavodov kot 
posameznih nosilcev zdravstvene dejavnosti; 
prostorske zmogljivosti javne zdravstvene službe; 
mreža drage diagnostične opreme. 

11. Zakon povzema in dopolnjuje etična načela opravljanja 
zdravstvene dejavnosti, zaostruje odgovornost nosilcev 
zdravstvene dejavnosti in zagotavlja varovancem pritožbene poti. 

12. Oblikovanje strokovne doktrine oziroma strokovnih 
standardov je prepuščeno razširjenim strokovnim kolegijem, ki 
so organizirani pri Zdravniški oziroma Lekarniški zbornici 
Slovenije. Zdravstveni svet ostaja posvetovalni organ ministra, 
ukvarja pa se predvsem s sistemskimi, razvojnimi, 

organizacijskimi, kadrovskimi in ekonomskimi vprašanji zdravstva 
in zdravstvene službe. 

13. Zahteva po znanju slovenskega jezika je usklajena z evropsko 
zakonodajo, ki ne zahteva znanja jezika manjšine. Nedavno je 
evropsko sodišče v podobnem primeru razsodilo, da sme 
pristojno telo v državi zahtevati le »primerno« znanje jezika, ki pa 
ga ni potrebno dokazovati z listino. Ta ublažitev zahtev bo veljala 
le za državljane Evropske skupnosti in to šele po vstopu Slovenije 
v Evropsko skupnost. 

14. Zakon ureja zdravilstvo v smislu zaščite uporabnikov, 
naročnikov, varovancev. V ta namen zakon: 

postavlja definicijo dovoljenih zdravilskih storitev; 
utemeljuje društvo zdravilcev, ki po vzoru zbornice ureja in 
nadzira zdravilsko dejavnost; 
od vsakega zdravilca zahteva poznavanje nevarnih 
zdravstvenih stanj in ustrezno ukrepanje v takih primerih; 
tudi v zdravilstvu določa pritožbene poti. 

15. Kazenske določbe so na novo definirane. Upoštevajo tudi 
odgovornost posameznika, varovanca, delodajalca, zdravilca, 
itd. Višina kazni upošteva desetletno inflacijo (od sprejetja prejšnjega 
zakona o zdravstveni dejavnosti) in sledi načelu učinkovitosti. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA 

Nove obveznosti proračuna so: 
Za izvajanje javnih pooblastil novo ustanovljenih zbornic se 
predvideva 60 milionov SIT na leto. V skladu s prehodnimi določbami 
(81. člen) nastopi ta obveznost predvidoma po dveh letih uveljavitve 
zakona (v proračunskem letu 2005). 

Za nove investicije v javne zdravstvene zavode na primarni ravni 
se v naslednjih dveh letih ne predvideva novih sredstev, saj je 
težko napovedati ali bodo in kdaj bodo občine prenesle lastništvo 
objektov zdravstvenih domov na državo. Za najemnino, kot jo 
določa 14. člen, pa ni potrebno iz proračuna zagotavljati novih 
sredstev. 

Do leta 2005 zakon torej ne predvideva novih finančnih 
obremenitev proračuna. 

4. BESEDILO ČLENOV 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(zdravstveno varstvo) 

Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem ukrepov za 
zagotavljanje pravic do zdravja in zdravstveno odgovorno 
ravnanje posameznika. 

Sistem ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje družbeno skrb 
za zdravje in zdravstveno dejavnost, ki jo izvaja javna 
zdravstvena služba. 

Zdravstveno odgovorno ravnanje vsebuje tisto posameznikovo 
ravnanje, ki izhaja iz vrednotenja (spoštovanja) lastnega zdravja, 
zdravja drugih ljudi in zdravju prijaznega življenjskega in delovnega 
okolja. 
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2. člen 
(pravica do zdravja) 

Vsakdo ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja, do 
primernega zdravstvenega varstva in do primerne družbene 
pomoči pri ohranjanju in vzpostavljanju lastnega zdravja. 

Vsakdo ima pravico do: 
varovanja in krepitve zdravja, 
preprečevanja bolezni in poškodb, 
zgodnjega odkrivanja bolezni in poškodb, 
pravočasnega zdravljenja, 
nege in rehabilitacije zbolelih in poškodovanih, 
informacij, ki so posamezniku ali prebivalstvu potrebne za 
odgovorno ravnanje in za uveljavljanje pravic do zdravja. 

3. člen 
(dolžnost do zdravja) 

Vsakdo je v skladu s svojimi sposobnostmi in možnostmi 
soodgovoren za svoje lastno zdravje, za zdravje drugih ljudi in za 
svoje življenjsko in delovno okolje. 

Vsakdo je odgovoren, če: 
neupravičeno škodi lastnemu zdravju ali zdravju drugih ljudi, 
po nepotrebnem ogroža lastno življenje ali življenje drugih 
ljudi, 
zavaja druge ljudi glede zdravstvene (ne)škodljivosti 
posameznih navad, dejanj ali prehrane, 
ne prepreči, pa bi lahko preprečil večjo škodo na lastnem 
zdravju ali zdravju drugih ljudi. 

Vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru 
po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu 
omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. 

4. člen 
(ekološka osveščenost) 

Vsakdo je v okolju, v katerem živi, dela, potuje ali se zadržuje, 
dolžan skrbeti za to, da ga po nepotrebnem ne onesnažuje in ga 
po svojih močeh ohranja primernega za življenje in delo. 

Vsakdo je v primeru ekološke nesreče ali epidemije nalezljive 
bolezni po svojih močeh dolžan storiti vse, da zaščiti lastno zdravje 
in življenje ter zdravje in življenje drugih ljudi. 

5. člen 
(javna zdravstvena služba) 

Javna zdravstvena služba je služba, ki izvaja zdravstveno 
dejavnost v javnem interesu. 

Javno zdravstveno službo zagotavlja država z ustanavljanjem 
javnih zdravstvenih zavodov in s podeljevanjem pooblastil 
(koncesij) drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. 

Drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka so 
samostojni (zasebni) nosilci zdravstvene dejavnosti in 
gospodarske družbe, ki imajo zaposlene ustrezne nosilce 
zdravstvene dejavnosti. 

6. člen 
(zdravstvena dejavnost) 

Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih v skladu 
z medicinsko doktrino opravljajo nosilci zdravstvene dejavnosti 

pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju 
bolnikov in poškodovanih. 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoje 
strokovne usposobljenosti in imajo ustrezno dovoljenje za 
samostojno in odgovorno opravljanje določene zdravstvene 
dejavnosti. 

7. člen 
(zdravilstvo) 

Zdravilstvo je tista gospodarska storitvena dejavnost, ki ni 
zdravstvena dejavnost, je pa namenjena izboljšanju zdravja ali 
zdravstvenega počutja naročnika (kupca, varovanca) in ki jo v 
skladu z zdravilskimi standardi izvajajo zdravilci, organizirani v 
svoja poklicna združenja (društva). 

Zdravilskt standard so pravila delovanja posamezne zdravilske 
dejavnosti, ki jih predpiše društvo v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo (v nadaljevanju: minister). 

II. JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA 

8. člen 
(javna zdravstvena služba) 

Javna zdravstvena služba je organizacijski sistem izvajanja tiste 
zdravstvene dejavnosti, ki je javnega pomena, se financira iz 
javnih sredstev in je pod državnim nadzorom. 

Javno zdravstveno službo sestavljajo javni zdravstveni zavodi, 
katerih ustanovitelj je država in druge pravne ali fizične osebe, ki 
v skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje in jim minister podeli 
dovoljenje za izvajanje določene zdravstvene dejavnosti javnega 
pomena (v nadaljevanju: koncesijo). 

Pravne in fizične osebe, ki jim minister podeli koncesijo, (v 
nadaljevanju: koncesionarji) opravljajo zdravstveno dejavnost 
javnega pomena pod enakimi pogoji kot javni zdravstveni zavodi. 

9. člen 
(svet zdravstvenega zavoda) 

Javni zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 
predstavniki: 

ustanovitelja, 
nosilcev zdravstvene dejavnosti zavoda, 
zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 

Predstavnike zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanaje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), če zavod opravlja 
zdravstveno dejavnost na njegov račun. 

Sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu določi 
ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. 

10. člen 
(direktor zdravstvenega zavoda) 

Direktorja javnega zdravstvenega zavoda imenuje in razrešuje 
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor mora imeti visoko 
strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
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izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. Če sta poslovodna funkcija 
in funkcija strokovnega vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno 
delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo 
ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj. 

11. člen 
(strokovni svet zdravstvenega zavoda) 

Kolegijski strokovni organ javnega zdravstvenega zavoda je 
strokovni svet. 

Zasebni nosilci zdravstvene dejavnosti (koncesionarji), ki na 
gravitacijskem območju zavoda opravljajo enako ali podobno javno 
zdravstveno službo, lahko v strokovni svet imenujejo svoje 
predstavnike. 

Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa 
statut zavoda. 

12. člen 
(financiranje zdravstvenega zavoda) 

Sredstva za delo pridobiva javni zdravstveni zavod: 
iz sredstev ustanovitelja v skladu z zakonom in aktom o 
ustanovitvi; 
s plačili za storitve; 
po pogodbi z ZZZS; 
po pogodbi z ministrom za naloge, ki se na podlagi zakona 
financirajo iz državnega proračuna; 
iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, 
aktom o ustanovitvi in statutom zavoda. 

13. člen 
(učni zdravstveni zavod) 

Minister, pristojen za zdravstvo, s soglasjem ministra, pristojnega 
za izobraževanje, predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati javni 
zdravstveni zavod za opravljanje praktičnega pouka učencev in 
študentov medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol. 

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše, v sodelovanju s 
pristojnimi zbornicami, pogoje, ki jih mora izpolnjevati zavod za 
izvajanje obveznega podiplomskega izobraževanja in 
usposabljanja nosilcev zdravstvene dejavnosti. 

Zavodu, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, minister podeli naziv učni zavod. Zavodu, ki 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, minister določi 
število učnih delovnih mest za posamezno strokovno področje. 

Učni zavod je v skladu z dobljenim nazivom dolžan učencem in 
študentom medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol 
omogočiti opravljanje praktičnega pouka, v skladu z določenim 
številom učnih delovnih mest pa je dolžan ponuditi zaposlitev in 
usposabljanje pripravnikov, sekundarijev in specializantov. 

14. člen 
(prostori in oprema javne zdravstvene službe) 

Ustanovitelj iz drugega odstavka prejšnjega člena je dolžan 
javnemu zdravstvenemu zavodu zagotavljati ustrezne prostore 
in opremo, v skladu s standardi, ki jih predpiše minister ob 
sodelovanju razširjenih strokovnih kolegijev, Zdravstvenega sveta 
in ZZZS. 

Standardi prostorov in opreme posamezne vrste javne 
zdravstvene dejavnosti določajo: 

minimalne prostorske (arhitekturne) zahteve; 
minimalno diagnostično in terapevtsko opremo; 
razmejitev opreme in razmejitev vzdrževanja standardnih 
prostorov in opreme, ki jo oziroma ga zagotavlja ustanovitelj 
iz proračunskih sredstev oziroma izvajalec javne zdravstvene 
dejavnosti iz sredstev zdravstvenega zavarovanja; 
seznam posebno drage diagnostične opreme in mrežo njene 
razporeditve po državi; 
druge materialne pogoje, ki javni zdravstveni službi omogočajo 
kakovostno delo. 

Prostorom, ki so iz javnih sredstev namensko zgrajeni ali pridobljeni 
za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti, se namembnost 
lahko spremeni le ob soglasju ministra, pristojnega za zdravstvo. 
Lastnik prostorov, ki so namenjeni javni zdravstveni dejavnosti, 
sme javni zdravstveni službi, ki v teh prostorih izvaja javno 
zdravstveno dejavnost, zaračunavati najemnino le v višini stroškov 
vzdrževanja, ki ga je v skladu s 3.alineo prejšnjega odstavka 
dolžan zagotavljati izvajalec javne zdravstvene dejavnosti iz 
sredstev zdravstvenega zavarovanja. 

15. člen 
(mreža javne zdravstvene službe) 

Podlaga za načrtovanje in organizacijo javne zdravstvene službe 
je mreža javne zdravstvene službe, ki jo na podlagi izhodišč, 
določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, 
in ob sodelovanju ustreznih zbornic določi minister. 

Mreža javne zdravstvene službe je krajevni (prostorski) razpored 
javnih zdravstvenih zavodov in krajevni (prostorski) razpored 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo oziroma naj bi 
opravljali zdravstveno dejavnost javnega pomena. 

Država je z ustanavljanjem javnih zdravstvenih zavodov in s 
podeljevanjem koncesij dolžna zagotavljati in obnavljati polno 
zasedenost mreže javne zdravstvene službe. V ta namen minis- 
ter sodeluje z izobraževalnimi ustanovami, Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, z vodstvi javnih zdravstvenih 
zavodov, z zbornicami nosilcev zdravstvene dejavnosti in z 
vodstvi lokalne samouprave. 

16. člen 
(organizacija javne zdravstvene službe) 

Javna zdravstvena služba je organizirana nivojsko, to je na 
primarni, sekundarni in terciarni ravni. 

Javna zdravstvena služba je v skladu z zakonom dostopna vsem 
varovancem na primarni ravni neposredno brez napotitve, na 
sekundarni ravni le z napotitvijo pooblaščenega nosilca 
zdravstvene dejavnosti primarne ravni, na terciarni ravni pa le z 
napotitvijo pooblaščenega nosilca zdravstvene dejavnosti 
sekundarne ravni. 

Javna zdravstvena služba'posamezne ravni je dolžna izvajati 
tisto zdravstveno dejavnost, ki jo določa ta zakon. Podrobnejšo 
vsebino zdravstvene dejavnosti posamezne ravni določi minis- 
ter. 
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17. člen 
(zdravstvena dejavnost na primarni ravni) 

Javna zdravstvena služba primarne ravni opravlja osnovno 
zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega: 
preprečevanje in odkrivanje bolezni in poškodb ter zdravljenje 
in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih; 
preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih 
prebivalcev v skladu s programom preventivnega 
zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami; 
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev 
zdravja; 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih 
bolezni ter rehabilitacijo; 
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju; 
patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in 
rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v 
socialnovarstvenih in drugih zavodih; 
nujno medicinsko pomoč in reševalno sljžbo; 
zdravstvene preglede športnikov; 
zdravstvene preglede nabornikov; 
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo. 

Osnovno zdravstveno dejavnost opravlja osnovna zdravstvena 
služba. 

18. člen 
(organizacija osnovne zdravstvene službe) 

Osnovno zdravstveno službo država zagotavlja z ustanovitvijo 
javnih zdravstvenih zavodov (zdravstvenih domov) in s 
podeljevanjem dovoljenj (koncesij) drugim ustreznim pravnim 
osebam ali zasebnim nosilcem zdravstvene dejavnosti. 

Za vsako gravitacijsko zaokroženo območje (upravno enoto) 
minister imenuje koordinatorja, ki skrbi za usklajevanje in 
strokovno povezovanje vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
javnega pomena. 

V skladu z mrežo javne zdravstvene službe in s posebnim 
dovoljenjem ministra lahko javni zdravstveni zavod osnovne 
zdravstvene službe (zdravstveni dom) opravlja tudi ambulantno 
zdravstveno dejavnost sekundarnega nivoja, ki ni vezana na 
hospitalizacijo. 

19. člen 
(pooblastila primarne ravni) 

Pooblaščeni nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti, ki lahko 
napotijo varovanca k nosilcem sekundarne zdravstvene 
dejavnosti, so zdravnik (osebni izbrani zdravnik), zobozdravnik 
(osebni izbrani zobozdravnik) in ginekolog (osebni izbrani 
ginekolog), ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost svojega 
področja. Varovanca napotijo potem, ko kljub diagnostičnim ali 
terapevtskim ukrepom, ki po vsebini sodijo v osnovno zdravstveno 
dejavnost, ni prišlo do željenega ali pričakovanega učinka. 

Varovanca, katerega zdravstveno stanje je očitno takšno, da ga 
ni mogoče ali ni smotrno obravnavati v osnovni zdravstveni 
dejavnosti in ali bi bila taka obravnava povezana s prevelikim 
tveganjem za zdravje varovanca, lahko brez temeljitejše 
predhodne diagnostične ali terapevtske obravnave napotijo k 
nosilcem sekundarne zdravstvene dejavnosti. 

20. člen 
(zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni) 

Javna zdravstvena služba sekundarne ravni opravlja sekundarno 
zdravstveno dejavnost, ki obsega odkrivanje bolezni in poškodb 
ter zdravljenje in rehabilitacijo bolnih in poškodovanih, ki so 
napoteni na sekundarni nivo, ker jih na primarnem nivoju ni 
mogoče dovolj strokovno oskrbeti, ker obravnava njihove bolezni 
ali poškodb zahteva: 
- .ožje specializirano znanje ali skupinsko (konziliarno) 

obravnavo; 
- drago in zahtevno opremo, ki je v skladu z mrežo javne 

zdravstvene službe nameščena le v večjih središčih; 
večdnevno obravnavo (hospitalizacijo) ali 
pripravljenost na zahtevnejše posege zaradi visoke stopnje 
tveganja. 

21. člen 
(povezanost s primarno ravnjo) 

Javna zdravstvena služba sekundarne ravni je dolžna skrbeti za 
kvalitetno povezanost z javno zdravstveno službo primarne ravni 
svojega gravitacijskega območja s ciljem vzpostaviti in vzdrževati 
sistem; 

naročanja varovancev, 
posredovanja izvidov in zdravniških mnenj, 
izmenjave strokovnih znanj in izkušenj. 

22. člen 
(zdravstvena dejavnost na terciarni ravni) 

Javna zdravstvena služba terciarne ravni opravlja terciarno 
zdravstveno dejavnost, ki obsega: 

najzahtevnejše zdravstvene storitve na ambulantni ali 
bolnišnični način, ki jih zaradi strokovne, kadrovske, 
tehnološke in organizacijske zahtevnosti ni možno niti ni 
smotrno opravljati na nižjih ravneh; 
znanstvenoraziskovalno in vzgojnoizobraževalno delo za 
medicinsko fakulteto in druge visoke in višje šole; 
podiplomsko izobraževanje zdravnikov, zobozdravnikov in 
drugih nosilcev zdravstvene dejavnosti z visoko izobrazbo. 

23. člen 
(klinike) 

Javnemu zdravstvenemu zavodu, ki izvajajo zdravstveno 
dejavnost terciarne ravni, lahko minister glede na matičnost 
področja, podeli naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, 
če ta izpolnjuje pedagoške, raziskovalne, strokovne, kadrovske 
in druge pogoje, ki jih predpiše minister. 

24. člen 
(nujna medicinska pomoč) 

Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in 
njegove ekipe pri varovancu, ki je zaradi bolezni ali poškodbe 
neposredno življenjsko ogrožen oziroma pri katerem bi glede na 
bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne 
ogroženosti. 

Javna zdravstvena služba na primarni ravni mora biti organizirana 
tako, da vsem varovancem v Republiki Sloveniji zagotavlja vedno 
dostopno nujno medicinsko pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili, čimprej in čim bliže nastanku 
bolezni ali poškodb in med transportom. 
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Organizacijo, pogoje in način izvajanja nujne medicinske pomoči 
predpiše minister. 

25. člen 
(mrliški ogled in obdukcija) 

Za vsako umrlo osebo je treba ugotoviti čas in vzrok smrti, kar 
lahko opravi le za to pooblaščeni zdravnik. 

Bolnik, ki umre v javnem zdravstvenem zavodu ali pri drugem 
izvajalcu javne zdravstvene dejavnosti, mora biti obduciran. 
Strokovni vodja zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po svoji 
presoji ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je 
vzrok smrti nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem 
soglaša. 

Natančnejše pogoje in način opravljanja mrliško pregledne službe 
predpiše minister. 

• 

26. člen 
(licenca) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo javno zdravstveno 
dejavnost, morajo izpolnjevati strokovne kriterije, ki jih za izdajo 
dovoljenja (licence) določa njihova zbornica, kar se ugotavlja z 
veljavno licenco. 

Javni zdravstveni zavod, ki zaposluje nosilce zdravstvene 
dejavnosti, je dolžan tem nosilcem zagotoviti možnost 
izpolnjevanja strokovnih pogojev, ki se zahtevajo za ohranjanje 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

27. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 

V skladu s potrebami zagotavljanja mreže javne zdravstvene 
službe minister podeli koncesijo zasebnemu nosilcu zdravstvene 
dejavnosti ali pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionarju), če ta 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

ima ustrezno dovoljenje (licenco) oziroma ima zaposlene 
ustrezne nosilce zdravstvene dejavnosti; 
ima ustrezne prostore in opremo; 
je pripravljen sprejeti pogoje, opredeljene v pogodbi z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS). 

Minister podeli koncesijo z odločbo. V postopku odločanja mora 
pridobiti mnenje ZZZS in pristojne zbornice. 

Ob izpolnjevanju pogojev iz 1 .in 3.alinee in ob neizpolnjevanju 
2.alinee prvega odstavka tega člena minister podeli koncesijo 
pod odložnim pogojem, da bo koncesionar v enem letu zagotovil 
ustrezne prostore in opremo. 

28. člen 
(podeljevanje koncesij) 

Koncesija iz prejšnjega člena se podeli na podlagi javnega razpisa 
ali na podlagi vloge kandidata, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
člena. 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, če je na določenem 
območju in določenem področju zdravstvene dejavnosti mreža 
javne zdravstvene službe nezadostno zasedena z nosilci 
zdravstvene dejavnosti (deficitarna). Minister je dolžan opraviti 

javni razpis iz prejšnjega stavka najkasneje v šestih mesecih po 
nastopu nezasedenosti ali pomanjkljive zasedenosti mreže javne 
zdravstvene službe. Če minister razpisa ne opravi v roku iz 
prejšnjega stavka, lahko razpis opravi pristojna zbornica. Zbornica 
na podlagi opravljenega razpisa predlaga ministru, da podeli 
koncesijo na podlagi 21. člena tega zakona. 

Koncesija se podeli na podlagi vloge kandidata, če kandidat kot 
zaposleni nosilec zdravstvene dejavnosti že opravlja javno 
zdravstveno dejavnost na istem geografskem območju, istem 
strokovnem področju in v istem obsegu, za katerega naj bi se mu 
podelila koncesija. Koncesija, podeljena pravni osebi, je vezana 
na konkretnega nosilca zdravstvene dejavnosti. 

Koncesija se podeli na podlagi vloge kandidata, nosilca 
zdravstvene dejavnosti, tudi v primeru, če ga v delo uvaja 
koncesionar, nosilec zdravstvene dejavnosti, ki se želi upokojiti 
ali kako drugače opustiti koncesijsko dejavnost. V tem primeru se 
koncesija podeli pod odložnim pogojem, nanaša pa se na isto 
območje in isto področje ter stopi v veljavo z dnem, ko preneha 
veljavnost koncesije predhodnega koncesionarja (prenos 
koncesije na naslednika). 

29. člen 
(pogodba o koncesiji) 

S pogodbo o koncesiji minister in koncesionar uredita medsebojna 
razmerja in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno 
zdravstveno dejavnost. 

S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem: 
vrsta zdravstvene dejavnosti, 
obseg opravljanja javne zdravstvene dejavnosti, 
začetek izvajanja koncesije, 
rok in pogoje za odpoved koncesije, 
sredstva, ki jih za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti 
zagotavlja koncedent. 

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti se 
praviloma daje za nedoločen čas. 

30. člen 
(zagotavljanje sodelovanja) 

S ciljem zagotoviti celovitost delovanja javne zdravstvene službe, 
minister v sodelovanju s pristojno zbornico predpiše podrobnejši 
postopek podeljevanja koncesij in načela sodelovanja 
koncesionarja z ostalo javno zdravstveno službo. 

III. SPREMLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

31. člen 
(podatki o mreži javne zdravstvene službe) 

Register posamezne skupine nosilcev zdravstvene dejavnosti 
vodi pristojna zbornica. 

Zasedenost mreže javne zdravstvene službe z nosilci 
zdravstvene dejavnosti nadzoruje minister. Javni zdravstveni 
zavodi in koncesionarji so ministru dolžni sporočati spremembe 
o zgsedenosti mreže javne zdravstvene službe. 

Vrsto podatkov in podrobnejši postopek zbiranja podatkov o mreži 
javne zdravstvene službe predpiše minister. 
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32. člen 
(zagotavljanje stabilnosti mreže javne zdravstvene 

službe) 

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji so pet let pred predvideno 
upokojitvijo oziroma ob dokončni napovedi odhoda posameznega 
nosilca zdravstvene dejavnosti dolžni obvestiti ministra in mu 
predlagati načrt nadaljevanja dejavnosti z ohranitvijo polne 
zasedenosti mreže javne zdravstvene službe. 

Zasebni nosilec javne zdravstvene dejavnosti (koncesionar) 
zagotavlja nadaljevanje dejavnosti praviloma tako, da še pred 
svojo lastno upokojitvijo oziroma pred svojim trajnim, odhodom iz 
dejavnosti zaposli ustreznega nosilca zdravstvene dejavnosti, 
ga uvede v delo, minister pa po uvajanju in po izpolnitvi pogojev iz 
26. člena tega zakona nanj prenese koncesijo v skladu s tem 
zakonom. 

33. člen 
(normativi) 

Normativ je čas, ki ga za dovolj kakovostno izvedbo določene 
zdravstvene storitve v standardnih okoliščinah potrebuje 
posamezen nosilec zdravstvene dejavnosti sam ali skupaj s 
standardno ekipo ali pa posamezen zavod ali njegova 
organizacijska enota. Normativ je tudi količinski obseg dela, ki ga 
v standardnih okoliščinah v časovni enoti lahko dovolj kakovostno 
opravi nosilec zdravstvene dejavnosti sam ali skupaj s standardno 
ekipo ali pa posamezen zavod ali njegova organizacijska enota. 

Standardne okoliščine iz prejšnjega odstavka so tisti kadrovski 
in prostorski pogoji z opremo, ki omogočajo dovolj kakovostno 
opravljanje določene zdravstvene dejavnosti. 

Normative za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti določi 
ustrezen razširjen strokovni kolegij ob soglasju ministra. 

34. člen 
(spremljanje kakovosti dela) 

Republika Slovenija tekoče spremlja kakovost dela javne 
zdravstvene službe. 

Nosilci javne zdravstvene dejavnosti so dolžni spremljati kazalce 
kakovosti svojega dela in jih sporočati ministru oziroma pristojni 
zbornici, če jo je minister ali zakon pooblastil za spremljanje 
kakovosti dela svojih članov. 

Podrobnejša navodila spremljanja kazalcev kakovosti dela 
predpiše minister ali pristojna zbornica, če jo je za to pooblastil 
minister ali je tako določeno z zakonom. 

35. člen 
(vrste nadzora) 

Za zagotovitev strokovnosti dela in za zavarovanje pravic do 
zdravja varovancev se izvajajo naslednje vrste neposrednega 
nadzora: 

interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo javni zdravstveni zavodi; 
strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga kot javno pooblastilo 
izvajajo pristojne zbornice; 
upravni nadzor, ki ga izvaja minister, pristojen za zdravstvo; 

- finančni nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji so dolžni omogočiti 
opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka. 

36. člen 
(interni strokovni nadzor) 

Interni strokovni nadzor se izvaja na podlagi splošnega akta 
zdravstvenega zavoda. 

37. člen 
(strokovni nadzor s svetovanjem) 

Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja pristojna zbornica v skladu 
s posebnim programom, ki ga sprejme zbornica s soglasjem 
ministra. 

Pristojna zbornica lahko opravi strokovni nadzor s svetovanjem 
tudi na predlog varovanca, delodajalca ali na predlog druge osebe. 

Način izvajanja strokovnega nadzora s svetovanjem za 
posamezno poklicno skupino predpiše pristojna zbornica v 
soglasju z ministrom. Strokovni nadzor se tinancira iz sredstev 
državnega proračuna. 

38. člen 
(ukrepi strokovnega nadzora) 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti, 
pristojna zbornica zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje in 
o tem obvesti ministra, ki lahko odredi ustrezne ukrepe, in sicer: 
- zahteva odpravo organizacijskih, materialnih in drugih 

pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kvaliteto ali 
strokovnost dela in določi rok za odpravo pomanjkljivosti; 
začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, 
prepove dejavnost javnega zdravstvenega zavoda ali njegove 
enote, koncesionarju pa lahko začasno odvzame koncesijo. 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo velike napake 
posameznega nosilca zdravstvene dejavnosti, mu pristojna 
zbornica lahko odvzame dovoljenje (licenco). 

39. člen 
(upravni nadzor) 

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela javne zdravstvene službe 
in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti pa tudi izvajalcev 
zdravilske dejavnosti izvaja ministrstvo na podlagi programa ali 
na predlog varovanca, njegovega svojca ali skrbnika, 
zdravstvenega zavoda, delodajalca, pristojne zbornice, sodišča 
ali po lastni presoji. Minister določi način izvajanja upravnega 
nadzora. 

če se pri upravnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, izda minis- 
ter odločbo, s katero določi ukrepe in roke za odpravo 
nepravilnosti ali pa izvajalcu prepove izvajanje dejavnosti. 

40. člen 
(ukrepi upravnega nadzora) 

Uradna oseba, ki opravlja upravni nadzor, lahko odredi začasni 
ukrep, da se prepreči neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali 
za zdravstvene razmere. 

Proti začasnim ukrepom ima izvajalec zdravstvene dejavnosti 
oziroma izvajalec zdravilstva v osmih dneh pravico pritožbe na 
ministrstvo. Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepov. 

Če se pri pregledu ugotovi, da nosilec zdravstvene dejavnosti 
oziroma zdravilec ni sposoben opravljati nalog, ki so mu zaupane, 
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minister obvesti pristojno zbornico in delodajalca, v primeru 
zdravilca pa ustrezno društvo. 

41. člen 
(nadzorZZZS) 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzira izpolnjevanje 
pogodb, ki jih je z javno zdravstveno službo sklenil za opravljanje 
javne zdravstvene dejavnosti. 

IV. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

42. člen 
(vsebina zdravstvene dejavnosti) 

Zdravstvena dejavnost obsega: 
- varovanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni in 

poškodb, 
- odkrivanje in zdravljenje bolezni in poškodb, 

nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih, 
informiranje varovancev o njihovem zdravstvenem stanju in 
osveščanje varovancev in prebivalstva o (ne)zdravem načinu 
življenja. 

43. člen 
(opravljanje zdravstvene dejavnosti) 

Zdravstveno dejavnost opravljajo nosilci zdravstvene dejavnosti 
v skladu s sprejeto medicinsko doktrino in v skladu s kodeksom 
medicinske deontologije oziroma drugimi strokovnimi in etičnimi 
kodeksi. Pri opravljanju svojega dela morajo obravnavati vse ljudi 
pod enakimi pogoji na enak način in spoštovati njihove ustavne in 
zakonske pravice. Edino merilo prednosti je nujnost 
zdravstvenega posega. 

Po navodilih in pod vodstvom nosilcev zdravstvene dejavnosti 
lahko zdravstveno dejavnost opravljajo tudi osebe drugih 
zdravstvenih poklicev. 

44. člen 
(nosilci zdravstvene dejavnosti) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so: 
zdravniki in zdravniki specialist posameznih strokovnih 
področij zdravstvene dejavnosti ter zobozdravniki in 
zobozdravniki specialisti, katerih poklicno dejavnost ureja 
poseben zakon; 

- farmacevti (magistri farmacije) in farmacevti specialisti, katerih 
poklicno dejavnost ureja poseben zakon; 
inženirji in tehniki zdravstvene nege ter nosilci patronažne 
službe in babice; 
fizioterapevtl in delovni terapevti; 
nosilci laboratorijske medicine (farmacevti, inženirji kemije, 
doktorji medicine, diplomirani biologi, mikrobiologi in doktorji 
veterinarske medicine, ki opravljajo dejavnost laboratorijske 
medicine); 
klinični psihologi; 
inženirji radiologije; 
sanitarni inženirji. 

Medsebojna razmerja in odgovornosti posameznih poklicev iz 
prejšnjega člena ureja poseben zakon. 

45. člen 
(zbornice) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega člena se združujejo 
v naslednje ustrezne zbornice: 
- Zdravniško zbornico Slovenije; 

Lekarniško zbornico Slovenije; 
Zbornico zdravstvene nege Slovenije; 
Zbornico fizioterapevtov in delovnih terapevtov Slovenije; 
Zbornico laboratorijske medicine Slovenije; 
Zbornico psihologov Slovenije; 
Zbornico radioloških inženirjev Slovenije; 
Zbornico sanitarnih inženirjev Slovenije. 

Naloge zbornice iz prejšnjega odstavka, če ni s posebnim 
zakonom drugače določeno, so: 

sprejemanje poklicnih, strokovnih in etičnih usmeritev 
delovanja članov; 
podeljevanje in odvzemanje dovoljenj za delo (licenc); 
vodenje registra članov; 
skrb za stalno strokovno izpopolnjevanje članov; 
strokovni nadzor nad poklicnim delovanjem članov. 

Zbornica je pravna oseba, ki v skladu s posebnim zakonom 
oziroma v skladu z odločbo ministra, če ni posebnega zakona, 
izvaja naloge iz 2., 3. in 5.aline prejšnjega odstavka kot javna 
pooblastila, ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna. 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje minister v delu, 
ki se nanaša na javna pooblastila. 

46. člen 
(način opravljanja zdravstvene dejavnosti) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti lahko samostojno opravlja le tisto 
zdravstveno dejavnost, za katero ima ustrezno izobrazbo, 
dovoljenje za delo (licenco) in je zanjo usposobljen ter ima na 
razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, 
strokovno, kazensko in materialno odgovornost. 

Nosilec zdravstvene dejavnosti je pri svojem delu dolžan 
upoštevati veljavno medicinsko doktrino, zdravstveno stanje 
varovanca (diagnozo) in načrt obravnave varovanca (predpisano 
terapijo). Nosilec zdravstvene dejavnosti ne sme opravljati 
zdravilske dejavnosti. 

Za postavitev diagnoze in predpisovanje terapije iz prejšnjega 
odstavka so na svojem strokovnem področju pooblaščeni le 
zdravniki, zdravniki specialisti, zobozdravniki in zobozdravniki 
specialisti, ki jim je v skladu s tem zakonom in po volji varovanca 
zaupana obravnava (diagnosticiranje in zdravljenje) varovanca 
(bolnika). 

47. člen 
(obveznost nudenja nujne medicinske pomoč) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti je dolžan v skladu s svojo 
izobrazbo in opremo nuditi nujno medicinsko pomoč brez 
pogojevanja z vnaprejšnjim plačilom. Nujna medicinska pomoč 
obsega nujne storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila 
v nepopravljivo in hudo okvaro zdravja ali smrt. 

Brez predhodnega soglasja varovanca se nujni zdravstveni poseg 
lahko opravi le, če varovanec zaradi svojega zdravstvenega 
stanja o tem ne more odločati. 
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48. člen 
(pravica ugovora vesti) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti lahko odkloni zdravstveni poseg, 
če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili 
medicinske etike, ne sme pa odkloniti nujne zdravstvene pomoči. 

49. člen 
(pravice varovancev) 

Vsak bolnik ali poškodovanec oziroma vsakdo, ki mu je namenjena 
zdravstvena dejavnost (v nadaljevanju: varovanec), ima pod 
enakimi pogoji in v skladu z zakonom pravico: 

do proste izbire zdravnika, zobozdravnika in zdravstvenega 
zavoda; 
do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, 
oziroma da zahteva strokovni posvet večih specialistov 
(konziliarni pregled); 
izvedeti za diagnozo svoje bolezni, različne možnosti 
zdravljenja in za obseg, način, kakovost, možne posledice 
ter predvideno trajanje predlaganega zdravljenja; 
dati soglasje ali odkloniti predlagani medicinski poseg; 
do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na 
njegovo zdravstveno stanje; 
zahtevati, da se brez njegove izrecne privolitve nikomur ne 
posreduje podatkov o njegovem zdravstvenem stanju; 
zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; 
do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da niso bila 
uporabljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje 
ali da so bila kršena etična načela; 
do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja. 

Za otroke do 15. leta starosti in za osebe pod skrbništvom 
uveljavljajo pravice iz prejšnjega odstavka njihovi starši oziroma 
skrbniki. 

50. člen 
(dolžnosti varovancev) 

Vsakdo, ki svoje zdravje zaupa nosilcu zdravstvene dejavnosti, 
je ustrezno svojemu zdravstvenemu stanju dolžan: 

nosilcu zdravstvene dejavnosti navesti resnične podatke o 
svojem zdravstvenem stanju; 
se ravnati po navodilih nosilca zdravstvene dejavnosti; 
aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi svojega 
zdravja. 

Če varovanec ne izpolnjuje pogojev in dolžnosti iz prejšnjega 
odstavka, mu nosilec zdravstvene dejavnosti lahko odkloni 
pomoč, razen nujne zdravstvene pomoči. 

51. člen 
(prisilna hospitalizacija) 

Bolnika, ki zaradi duševne bolezni ogroža svoje življenje ali življenje 
drugih ljudi ali povzroča veliko škodo sebi ali drugim, je mogoče v 
skladu s posebnim zakonom napotiti in sprejeti na zdravljenje v 
psihiatrično ustanovo javne zdravstvene službe tudi brez njegove 
privolitve. 

O sprejemu bolnika iz prejšnjega odstavka v psihiatrično ustanovo 
mora pooblaščena oseba ustanove najkasneje v 48 urah po 
sprejemu obvestiti pristojno sodišče. V času bolnišničnega 
zdravljenja je ustanova dolžna bolniku omogočiti varstvo njegovih 
pravic v skladu s posebnim zakonom. 

Zdravnik, ki bolnika iz prvega odstavka tega člena pošilja v 
psihiatrično ustanovo, sme zahtevati pomoč pristojnih organov 
za notranje zadeve, če ugotovi, da je zaradi bolnikovega ravnanja 
neposredno ogrožena varnost ljudi. 

52. člen 
(varovanje poklicne skrivnosti) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so dolžni varovati kot poklicno 
skrivnost podatke o zdravstvenem stanju varovanca in o vzrokih, 
okoliščinah in posledicah tega stanja. 

Podatke iz prejšnjega odstavka so dolžne varovati kot poklicno 
skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi zaradi narave 
njihovega dela. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena se ne smejo dajati drugim 
ljudem oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi omogočal 
razkriti varovanca, na katerega se nanašajo. Dolžnost varovanja 
poklicne skrivnosti lahko razreši prizadeta oseba sama ali 
sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa 
starši oziroma skrbniki. 

Podatke o zdravstvenem stanju varovanca lahko daje 
varovančevim ožjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki 
varovanca zdravi. 

V primeru premestitve ali preselitve varovanca ali če varovanec 
izbere drugega zdravnika, je potrebno vso pomembno 
zdravstveno dokumentacijo o varovancu predati zdravniku, ki 
nadaljuje zdravljenje. 

53. člen 
(zdravstvena dokumentacija) 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so dolžni voditi zdravstveno 
dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom. 

Kadar se osebni podatki o zdravstvenem stanju uporabljajo v 
znanstvenoraziskovalne namene, se morajo uporabljati na način, 
ki onemogoča razpoznavo osebe, na katero se nanašajo. To 
velja tudi za objavo rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela. 

54. člen 
(znanje jezika) 

Nosilec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja svoje delo v 
neposrednem stiku z varovancem, mora znati slovenski jezik 
primerno svoji dejavnosti. 

Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z javnim 
spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega 
zavoda. Nosilcem zdravstvene dejavnosti, ki so državljani 
Republike Slovenije ali države članice Evropske skupnosti, znanja 
slovenskega jezika ni potrebno dokazovati z listino. 

55. člen 
(preizkusi na varovancih) 

Preskušanje še nepreverjenih metod preprečevanja, odkrivanja, 
zdravljenja in rehabilitacije ter preskušanja zdravil in opravljanja 
drugih biomedicinskih raziskav je dovoljeno le s soglasjem ministra 
in s pisnim soglasjem varovanca, za mladoletne osebe in osebe 
pod skrbništvom pa s pisnim soglasjem staršev oziroma skrbnika. 
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56. člen 
(posebna zdravstvena dejavnost) 

Lekarniška dejavnost, transfuzijska in transplantacijska dejavnost, 
zdravljenje neplodnosti in oplojevanje z biomedicinsko pomočjo 
ter uporaba genske tehnologije na človeku se sme opravljati le v 
skladu s posebnimi zakoni. 

57. člen 
(medicinsko-etična komisija) 

Za obravnavo in ocenjevanje etičnih vprašanj 
znanstvenoraziskovalnih projektov iz 60. člena ter za obravnavo 
drugih etičnih vprašanj s področja obravnave varovancev, minis- 
ter imenuje medicinsko-etično komisijo, ki jo sestavljajo priznani 
strokovnjaki s področja zdravstva in medicinske deontologije. 

Sestavo, pristojnosti in način dela komisije določi minister. 

58. člen 
(pritožbene poti v zdravstvu) 

Varovanec, ki meni, da ga je javna zdravstvena služba 
obravnavala tako, da so bile kršene njegove pravice do zdravja 
ali druge pravice iz tega zakona, ima pravico do pritožbe. 

Varovanec, ki meni, da je njegove pravice kršila zdravstvena 
služba javnega zdravstvenega zavoda, katerega ustanovitelj je 
vlada, se na prvi stopnji lahko pritoži na vodstvo zavoda, na drugi 
stopnji pa na ministra. 

Varovanec, ki meni, daje njegove pravice kršil posamezen nosilec 
zdravstvene dejavnosti, se na prvi stopnji lahko pritoži na 
ustrezno zbornico, na drugi stopnji pa na ministra. 

Varovanec, ki meni, da so bile med obravnavo kršene njegove 
pravice, ki izvirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, se 
lahko pritoži na ZZZS, ki zagotovi tudi drugostopenjski pritožbeni 
organ. 

Prvostopenjski pritožbeni organi iz prejšnjih odstavkov tega člena 
v soglasju s predstavniki varovancev (potrošnikov) in v soglasju 
z ministrom podrobneje določijo postopek vlaganja in obravnave 
pritožb iz prejšnjih odstavkov tega člena. 

59. člen 
(razširjeni strokovni kolegiji) 

Strokovno doktrino o krepitvi zdravja, o preprečevanju in 
ugotavljanju bolezni in poškodb, o zdravljenju, zdravstveni negi in 
rehabilitaciji zbolelih in poškodovanih ter oseb z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju oblikujejo razširjeni strokovni 
kolegiji. 

Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri Zdravniški zbornici 
Slovenije, ki vodi in usklajuje njihovo delo, razen razširjeni strokovni 
kolegij za farmacijo, ki se oblikuje pri Lekarniški zbornici Slovenije. 

Razširjeni strokovni kolegij je najvišji strokovni organ na 
posameznem področju, ki usklajuje predloge klinik, strokovnih 
združenj, visokošolskih zavodov, zdravstvenih zavodov ter 
posameznih strokovnjakov. 

60. člen 
(Zdravstveni sveti) 

Strokovna stališča razširjenih strokovnih kolegijev, ki vplivajo na 
zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva, 
obravnava in potrjuje zdravstveni svet, ki od razširjenih strokovnih 
kolegijev lahko zahteva, da v svojih strokovnih navodilih 
upoštevajo finančne možnosti države. 

Zdravstveni svet se oblikuje pri ministru iz predstavnikov 
zdravstvene stroke, iz vrst svetnikov, višjih svetnikov, 
univerzitetnih učiteljev in drugih priznanih strokovnjakov s področja 
zdravstvenega varstva, zdravstvene ekonomike in organizacije 
javne zdravstvene službe. 

Zdravstveni svet: 
spremlja zdravstvene potrebe v Republiki Sloveniji in predlaga 
zdravstvene programe in druge ukrepe; 
spremlja mrežo in kvaliteto dela javne zdravstvene službe in 
predlaga ukrepe; 

- sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva ter 
kadrovskih in delovnih normativov; 
spremlja preskrbo z zdravili in porabo zdravil ter predlaga 
ukrepe; 
obravnava druga pomembna vprašanja zdravstvenega 
varstva. 

Zdravstveni svet v sodelovanju z medicinsko fakulteto, javnimi 
zdravstvenimi zavodi in zbornicami s področja zdravstva predlaga 
in spremlja izvajanje: 

programov preventivnega zdravstvenega varstva 
posameznih skupin prebivalstva; 
programov razvojno raziskovalnih nalog s področja 
zdravstva, ki so pomembne za vso Republiko Slovenijo; 
programov socialno medicinske, higienske, epidemiološke in 
zdravstveno-ekološke dejavnosti; 
programov celovite zdravstvene vzgoje in zdravstveno 
prosvetne dejavnosti za prebivalstvo Republike Slovenije. 

Sestavo, način imenovanja in način dela Zdravstvenega sveta 
določi minister. K imenovanju članov Zdravstvenega sveta daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije. 

61. člen 
(naziv svetnik in višji svetnik) 

Nosilcem zdravstvene dejavnosti z visoko izobrazbo lahko za 
aktivni prispevek na strokovnem, pedagoškem oziroma 
raziskovalnem področju ali za dolgoletno in uspešno zdravstveno 
vzgojno, organizacijsko in strokovno delo minister podeli naziv 
svetnik ali višji svetnik. 

Minister predpiše pogoje ter postopek za podelitev nazivov iz 
prejšnjega odstavka. 

62. člen 
(nagrade in priznanja) 

Republika Slovenija podeljuje nosilcem zdravstvene dejavnosti 
nagrade in priznanja kot posebna družbena priznanja za izjemne 
uspehe širšega družbenega pomena, ki prispevajo k uspešnosti 
in učinkovitosti zdravstvenega varstva. 

Minister predpiše natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad in 
priznanj iz tega člena, sestavo komisije in postopek za 
podeljevanje. 
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V. ZDRAVILSTVO 

63. člen 
(definicija zdravilske dejavnosti) 

Zdravilska dejavnost obsega tiste (zdravilske) storitve, ki 
blagodejno vplivajo ali za katere se predvideva, da bi lahko 
blagodejno vplivale na človekovo zdravje ali njegovo zdravstveno 
počutje in ki v skladu z veljavno medicinsko doktrino niso vključene 
med zdravstvene storitve. 

64. člen 
(dovoljene zdravilske storitve) 

Dovoljene so le tiste zdravilske storitve, ki 
ne škodujejo zdravju, 
naročnika (varovanca) ne odvračajo od uporabe zanj koristnih 
zdravstvenih storitev, 
se izvajajo v skladu z zdravilskimi standardi, 
jih izvajajo zdravilci, ki imajo ustrezno dovoljenje (licenco) 
ustreznega poklicnega društva, 

65. člen 
(društvo zdravilcev) 

Zdravilci iz 4.alinee prejšnjega člena se združujejo v ustrezno 
poklicno zdravilsko združenje oziroma društvo, ki deluje v javnem 
interesu (v nadaljevanju: društvo zdravilcev). 

Naloge društva zdravilcev so: 
vodi register svojih članov, zdravilcev; 
izdaja in odvzema dovoljenje (licenco) za opravljanje 
zdravilske dejavnosti na svojem področju; 
sprejema kodeks etike in zdravilski standard delovanja svojih 
članov; 
nadzira delovanje svojih članov. 

Minister daje soglasje k statutu društva zdravilcev in k pravilnikom, 
ki urejajo vsebino nalog iz prejšnjega odstavka. 

Društvo zdravilcev se financira iz članarine, volil in daril. 

66. člen 
(poznavanje nujnih stanj) 

Dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti (licenca) sme biti 
zdravilcu izdano šele potem, ko kandidat za zdravilca uspešno 
opravi izpit o usposobljenosti prepoznavanja tistih nevarnih 
zdravstvenih stanj in tistih bolezni, v katere ne sme posegati. 

Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti iz prejšnjega 
odstavka določi in izvaja Zdravniška zbornica Slovenije. 

67. člen 
(varnost varovancev) 

Če zdravilec pri varovancu opazi znake oziroma bi bil dolžan 
opaziti znake, iz katerih je mogoče sklepati, da gre za resno 
zdravstveno ogroženost, ki narekuje nujno zdravniško pomoč, 
je dolžan takoj prekiniti zdravilski postopek, varovanca pa 
opozoriti in ga napotiti na ustrezno javno zdravstveno službo. 

Če zdravilec opazi pri varovancu znake resnejšega obolenja, ga 
je o tem dolžan opozoriti in mu predlagati obisk javne zdravstvene 
službe. 

Zdravilec je dolžan o svojem delu voditi zdravilsko dokumentacijo, 
katere vsebino predpiše društvo v soglasju z ministrom. 

68. člen 
(pritožbene poti v zdravilstvu) 

Varovanec, ki meni, da ga je zdravilec obravnaval tako, da so bile 
s tem kršene njegove pravice do zdravja oziroma druge pravice 
iz tega zakona, se na prvi stopnji lahko pritoži na društvo 
zdravilcev, na drugi stopnji pa na ministra. 

Društvo v soglasju z ministrom in v soglasju s predstavniki 
varovancev (potrošnikov) podrobneje določi postopek vlaganja 
in obravnave pritožbe iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Varovanec, ki meni, da v postopku iz prvega odstavka tega člena 
njegova pritožba ni bila ustrezno obravnavana, ima pravico do 
sodnega varstva. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

69. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek javni zdravstveni zavod oziroma pravna oseba s 
koncesijo, če: 
1. prepreči opravljanje katerega od nadzorov iz 35. člena tega 

zakona; 
2. ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 46. člena; 
3. organizira in izvaja zdravilsko dejavnost (2. odstavek 45. 

člena); 
4. ne zagotovi nujne zdravstvene pomoči (47. člen); 
5. se zaposlenemu nosilcu zdravstvene dejavnosti ne omogoči 

pravica ugovora vesti (48. člen); 
6. bolniku omejuje in krati pravice iz 49. člena tega zakona; 
7. izvede prisilno hospitalizacijo oziroma izvaja zdravljenje 

psihiatričnega bolnika v nasprotju z določbami 51. člena tega 
zakona; 

8. krši varovanje poklicne skrivnosti (52. člen); 
9. uporablja zdravstvene podatke varovanca v javnosti tako, 

da je iz njih lahko razbrati varovanca in je to škodovalo ali bi 
lahko škodovalo varovancu (53. člen); 

10. zaposluje nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ne obvlada ali 
pri svojem delu ne uporablja slovenskega jezika (54. člen); 

11. preizkuša še nepreverjene metode diagnosticiranja in 
zdravljenja brez dovoljenja ministra ali brez dovoljenja 
varovanca (55. člen); 

Z denarno kaznijo od 120.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba javnega zdravstvenega zavoda ali pravne 
osebe s koncesijo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 120.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. točke prvega odstavka tega 
člena tudi odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. 

70. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do -1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek zasebni nosilec javne zdravstvene dejavnosti 
(koncesionar), ki: 
1. prepreči opravljanje katerega od nadzorov Iz 35. člena tega 

zakona; 
2. opravlja zdravstveno dejavnost brez ustrezne licence ali v 

nasprotju z licenco ali opravlja zdravilsko dejavnost (46. člen); 
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3. ne zagotovi nujne zdravstvene pomoči (47. člen); 
4. bolnikom omejuje in krati pravice iz 49. člena tega zakona; 
5. krši varovanje poklicne skrivnosti (52. člen); 
6. uporablja zdravstvene podatke varovanca v javnosti tako, 

da je iz njih lahko razbrati varovanca in je to škodovalo ali bi 
lahko škodovalo varovancu (53. člen); 

7. pri svojem delu z varovanci ne uporablja slovenskega jezika 
(54. člen); 

8. preskuša še nepreverjene metode diagnosticiranja in 
zdravljenja brez dovoljenja ministra ali brez dovoljenja 
varovanca (55. člen). 

71. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek izvajalec zdravilske dejavnosti, ki: 
1. škodi zdravju varovanca ali varovanca odvrača od uporabe 

zanj koristnih zdravstvenih storitev (prva in druga alinea 64. 
člena); 

2. opravlja zdravilske storitve brez ustrezne licence (4. alinea 
64. člena); 

3. ob resni zdravstveni ogroženosti varovanca ne prekine 
zdravilskega postopka in ga ne napoti na ustrezno javno 
zdravstveno službo (prvi odstavek 67. člena); 

4. opazi pri varovancu znake resnejšega obolenja, pa ga na to 
ne opozori in ne predlaga obiska javne zdravstvene službe 
(drugi odstavek 67. člena). 

72. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek izvajalec zdravilske dejavnosti, ki: 
1. opravlja zdravilske storitve v nasprotju z zdravilskimi standardi 

(tretja alinea 64. člena); 
2. ne vodi predpisane zdravilske dokumentacije o posamezni 

obravnavi varovanca (3.odstavek, 67. člen). 

73. člen 

Z denarno kaznijo od 120.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje 
zavarovana oseba, ki ravna v nasprotju s 3., 4. ali 50. členom 
tega zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

74. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prevzema Republika Slovenija 
pravice in obveznosti ustanovitelja javnih zdravstvenih zavodov 
tudi na primarni ravni (zdravstvenih domov). 

Republika Slovenija lahko ob soglasju lokalne skupnosti prenese 
ustanoviteljske pravice javnih zdravstvenih zavodov na širšo 
lokalno skupnost (mestno občino ali regijo). 

75. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona lokalna skupnost (občina), ki je 
lastnik namensko zgrajenih prostorov za izvajanje javne 
zdravstvene dejavnosti (zdravstvenega doma), prevzema 
materialne obveznosti ustanovitelja iz 14. člena tega zakona, v 
kolikor lastništva namensko zgrajenih prostorov ne prenese na 
novega ustanovitelja javnega zdravstvenega zavoda (državo). 

76. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona minister, pristojen za 
zdravstvo: 

imenuje koordinatorje osnovne zdravstvene službe (drugi 
odstavek 18. člena); 
določi podrobnejši postopek podeljevanja in odvzemanja 
koncesij ter načela sodelovanja koncesionarja z ostalo javno 
zdravstveno službo (30. člen); 
določi vrsto podatkov in podrobnejši postopek zbiranja 
podatkov o mreži javne zdravstvene službe (3. odstavek 31. 
člena,); 
določi postopek in pogoje, ob katerih lahko zasebni nosilec 
javne zdravstvene dejavnosti (koncesionar) pred 
prenehanjem koncesijske dejavnosti zaposli ustreznega 
nosilca zdravstvene dejavnosti, da nato minister nanj prenese 
koncesijo (2. odstavek 32. člena); 

- določi način izvajanja upravnega nadzora (39. člen); 
predpiše postopek vlaganja in obravnave pritožbe varovancev 
(drugi in peti odstavek 58. člena); 
predpiše natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad in 
priznanj, sestavo komisije in postopek za podeljevanje (62. 
člen). 

77. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona minister 
določi standarde prostorov in opreme javne zdravstvene 
službe ter seznam in mrežo posebno drage diagnostične 
opreme (14. člen); 
določi mrežo javne zdravstvene službe (15. člen); 
določi seznam diagnostičnih in terapevtskih ukrepov, ki po 
vsebini sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost (prvi 
odstavek 19. člena); 

- določi seznam najzahtevnejših zdravstvenih storitev, ki sodijo 
na terciarno raven (prva alinea prvega odstavka 22. člena); 

- predpiše navodila spremljanja parametrov kakovosti dela 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, če za to ni pooblastil ustrezne 
zbornice (tretji odstavek 34. člena). 

78. člen 

V šestih mesecih po določitvi mreže javne zdravstvene službe 
minister opravi javni razpis za podelitev koncesije na tistih območjih 
in tistih področjih zdravstvene dejavnosti, ki še niso zasedena ali 
so nezadostno zasedena z nosilci zdravstvene dejavnosti. 

79. člen 

V šestih mesecih po sprejemu standardov iz 14. člena tega zakona 
lastniki prostorov, namensko zgrajenih za izvajanje javne 
zdravstvene dejavnosti, in koncesionarji, ki v teh prostorih 
opravljajo javno zdravstveno dejavnost, uskladijo najemne 
pogodbe s tretjim odstavkom 14. člena tega zakona. 

80. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona javni zdravstveni 
zavodi in koncesionarji obvestijo ministra o predvideni upokojitvi 
nosilcev zdravstvene dejavnosti v naslednjih petih letih in mu 
predlagajo načrt nadaljevanja dejavnosti (prvi odstavek 32. člena). 
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81. člen 85. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona poklicne skupine nosilcev 
zdravstvene dejavnosti ustanovijo svoje zbornice, v kolikor jih še 
niso ustanovile (45. člertt. 

V enem letu po svoji ustanovitvi oziroma po sprejemu tega zakona, 
če so že ustanovljene, in še nimajo ustreznih aktov, zbornice 
sprejmejo ustrezne akte, ki določajo delovanje zbornice in 
izvajanje javnih pooblastil (45. člen). 

V šestih mesecih po svoji ustanovitvi oziroma po sprejemu tega 
zakona, če so že ustanovljene, in nimajo še ustreznih dokumentov, 
zbornice sprejmejo ustrezne akte, ki določajo postopek vlaganja 
in obravnave pritožbe varovanca (tretji in peti odstavek 58. člena). 

82. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona ZZZS uskladi svoje 
določbe o postopku vlaganja in obravnave pritožb varovancev 
ob sodelovanju predstavnikov varovancev (četrti in peti odstavek 
58. člena). 

83. člen 

V šestih mesecih po sprejemu tega zakona Zdravniška zbornica 
Slovenije predpiše postopek usposabljanja in preverjanja znanj o 
usposobljenosti prepoznavanja tistih nevarnih zdravstvenih stanj 
in tistih bolezni, v katere zdravilec ne sme posegati ter organizira 
usposabljanje iz 67. člena tega zakona. 

84. člen 

V enem letu po sprejemu tega zakona Zdravniška zbornica 
Slovenije ustanovi razširjene strokovne kolegije za posamezna 
strokovna področja (prvi odstavek 59. člena 

V enem letu po sprejemu tega zakona Lekarniška zbornica 
Slovenije ustanovi razširjen strokovni kolegij za farmacijo (2. 
odstavek 59. člena). 

1 ■ - ' ' • ... .' V'; ...... , • 
86. člen 

Šest mesecev po svoji ustanovitvi Društvo zdravilcev v soglasju 
z ministrom in ob sodelovanju predstavnikov varovancev 
podrobneje določi postopek vlaganja in obravnave pritožb 
varovancev (68. člen). 

87. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/ 
99, 31/2000). 

Oprostitev dokazovanja znanja slovenskega jezika nosilcev 
zdravstvene dejavnosti iz držav članic Evropske skupnosti z 
listino (2.odstavek 54. člena) stopi v veljavo z dnem vstopa 
Republike Slovenije v Evropsko skupnost. 

Dovoljenje društva zdravilcev (licenca) kot pogoj za opravljanje 
zdravilske dejavnosti stopi v veljavo eno leto po sprejemu tega 
zakona (četrta alinea 64. člena). 

88. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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3. OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Zdravstveno varstvo obsega usklajeno in medsebojno povezano 
načrtovanje in delovanje države in njenih ustanov, lokalne 
skupnosti, javne zdravstvene službe in posameznikov 
(državljanov). 

2. člen 

Z vidika države je uresničljiva le pravica do ..najvišje možne stopnje 
zdravja", ki pa zavisi nenazadnje tudi od ekonomskih možnosti 
države. Zdravje ni dobrina, ki jo podarja država, ampak je dobrina, 
ki jo ohranja in vzpostavlja vsak posameznik, ob „primerni 
družbeni pomoči". V tem smislu zakon opredeljuje pravico do 
zdravja ne le kot pravico do kakovostnih zdravstvenih storitev, to 
je do pravočasne diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ampak 
tudi do informacije in pomoči pri varovanju in krepitvi lastnega 
zdravja. 

3. člen 

Zakon izpostavlja posameznikovo odgovornost ne le v nujnih 
primerih nudenja prve pomoči, ampak tudi v mnogo bolj občutljivih 
primerih, ki jih je sicer težko določiti, imajo pa velik vpliv na zdravje 
in na stroške zdravljenja. 

4. člen 

Tudi v primeru odnosa do okolja skuša zakon glede na vse večjo 
ogroženost zaostriti posameznikovo odgovornost za ekološko 
osveščeno ravnanje. 

5. člen 

Javna zdravstvena služba so javni zdravstveni zavodi, katerih 
ustanovitelj je država, in koncesionarji (tako fizične kot pravne 
osebe), ki jim minister, pristojen za zdravstvo, podeli koncesijo. 

6. člen 

Po dolgih poskusih definiranja zdravstvene dejavnosti zakon 
povezuje zdravstveno dejavnost ne le z medicinsko doktrino, 
ampak tudi z izvajalci. Ni vsaka dejavnost, ki jo na primer izvaja 
bolnišnica, že zdravstvena dejavnost, ampak samo tista, ki jo 
opravljajo nosilci zdravstvene dejavnosti. 

7. člen 

Zdravilstvo (alternativne in tradicionalne oblike zdravljenja) je 
gospodarska (tržna) dejavnost, ki mora biti zaradi neposrednega 
vpliva na zdravje ljudi pod nadzorom države. Tiste alternativne in 
tradicionalne oblike zdravljenja, ki jih uradna medicina uvrsti v 

svoj program, izgubijo oznako zdravilstva in postanejo 
zdravstvene storitve. 

II. JAVNA ZDRAVSTVENA SLUŽBA 

8. člen. 

Posebna državna skrb je namenjena zdravstveni dejavnosti 
javnega pomena. Izvaja jo le javna zdravstvena služba, to so 
javni zdravstveni zavodi in koncesionarji. Koncesije na področju 
zdravstva podeljuje le minister. 

9. -13. člen 

Zakon določa osnovne organizacijške značilnosti javnega 
zdravstvenega zavoda. Svet zavoda sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, nosilcev zdravstvene dejavnosti in zavarovancev. 
Če ne generalni direktor, mora vsaj strokovni direktor imeti visoko 
izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. Da bi strokovni svet 
zavoda lahko opravljal tudi strokovno povezovanje vseh izvajalcev 
javne zdravstvene službe določenega gravitacijskega območja 
oziroma strokovnega področja, lahko koncesionarji v strokovni 
svet imenujejo svoje predstavnike. Zavod, ki mu minister podeli 
naziv učni zavod, prevzema tudi pedagoško obveznost, ki sledi 
iz njegovega statusa. 

14. člen 

Ustanovitelj zagotavlja investicije v javne zdravstvene zavode. 
Ob sodelovanju stroke in ZZZS minister predpiše standarde 
prostorov in opreme javne zdravstvene službe. Ob tem minister 
določi tudi razmejitev, katere stroške v zvezi z vzdrževanjem in 
obnavljanjem prostorov in opreme krije ustanovitelj in katere zavod 
oziroma koncesionar iz sredstev, ki jih po pogodbi prejme od 
ZZZS za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

Ker je velikega pomena tudi v prihodnosti ohraniti prostorske 
zmogljivosti javne zdravstvene službe, zakon določa, da je 
namembnost zdravstvenih prostorov, zgrajenih iz javnih sredstev, 
možno spremeniti le v soglasju z ministrom. Da v primeru, ko 
ustanovitelj zavoda oziroma koncesionar ni tudi lastnik prostorov, 
ne bi zaradi visokih najemnin prihajalo do nepotrebnega in 
škodljivega finančnega izčrpavanja javne zdravstvene službe, 
minister predpiše podlago za obračunavanje najemnine. To velja 
predvsem za primere, ko zdravstveni dom ali koncesionar 
plačujeta najemnino občini, ki ostaja lastnik zdravstvenih prostorov. 

15. člen 

Mreža javne zdravstvene službe je krajevni (prostorski) razpored 
izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti. Gre za razpored 
(seznam, register) javnih zdravstvenih zavodov in delovnih mest 
nosilcev zdravstvene dejavnosti, ne glede na to, ali je delovno 
mesto predvideno v javnem zavodu ali kot samostojno mesto 
koncesionarja. Mreža lahko tudi določa, katera delovna mesta 
oziroma katere zmogljivosti javne zdravstvene službe sodijo v 
javne zavode, in katere zasedajo koncesionarji. 
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Ker se razmere in lokalne potrebe v zdravstvu spreminjajo 
(staranje prebivalstva, povečana obolevnost posameznih skupin 
prebivalstva, povečanje travmatizma, itd.), je potrebno omogočiti 
fleksibilnejše razporejanje zmogljivosti javne zdravstvene službe, 
zato mrežo določa minister. Pri tem mora upoštevati politična 
izhodišča, ki jih potrdi državni zbor (Plan zdravstvenega varstva 
RS) in dovoliti sodelovanje ustreznih zbornic, ki tekoče spremljajo 
stanje na področju kadra (nosilcev zdravstvene dejavnosti). 

Minister je odgovoren tudi za zapolnjevanje in ohranjanje polne 
zasedenosti mreže javne zdravstvene službe, pri čemer seveda 
potrebuje pomoč izobraževalnih ustanov, ZZZS, vodstev javnih 
zdravstvenih zavodov, zbornic nosilcev zdravstvene dejavnosti 
in vodstev lokalne samouprave. 

16. člen 

Javna zdravstvena služba je organizirana na treh ravneh. 
Varovanci (bolniki) neposredno vstopajo v obravnavo javne 
zdravstvene službe le na prvi (primarni) ravni. Na sekundarno 
(specialistično) raven je možen pristop le na podlagi napotitve 
pooblaščenega nosilca primarne zdravstvene dejavnosti, na 
terciarno raven pa le na podlagi napotitve iz sekundarne ravni. 

Podrobnejšo vsebino zdravstvene dejavnosti, ki jo je zdravstvena 
služba nižje ravni dolžna opraviti, predno sme napotiti varovanca 
na Višji nivo, določi minister. 

17. člen 

Zakon lahko podrobneje določa vsebino dela le na primarni ravni. 
Vse ostalo, česar primarni nivo ne zna ali ne zmore zaradi večjih 
zahtev po opremi, specialističnih znanj ali zaradi zahtev po 
hospitalizaciji, sodi na sekundarni in terciarni nivo. 

18. člen 

Reorganizacija lokalne samouprave v Sloveniji še ni končana. 
Območje delovanja posameznega zdravstvenega doma ni 
mogoče vezati na posamezno občino, pa tudi ne na območje 
upravne enote. Zakon prepušča ustanavljanje zdravstvenih 
domov mreži oziroma ministru, ki v skladu z mrežo določi 
gravitacijsko območje posameznega zdravstvenega doma ter 
imenuje koordinatorja, ki skrbi za usklajevanje in strokovno 
povezovanje zdravstvenega doma in koncesionarjev. 

Minister, ki določa mrežo javne zdravstvene službe na vseh 
ravneh, lahko tudi dovoli, da zdravstveni dom v skladu z mrežo 
izvaja tudi ambulantno dejavnost sekundarne ravni. 

20. in 21. člen 

Delo na sekundarni ravni predstavlja nadgradnjo (nadaljevanje) 
dela na primarni ravni. Gre za primere, ki zahtevajo višje znanje, 
zahtevnejšo opremo, hospitalizacijo ali pa so povezani z visoko 
stopnjo tveganja. Zaradi zagotavljanja boljše zdravstvene oskrbe 
zahteva zakon v skladu z naravo dela boljšo povezanost 
zdravstvene službe sekundarne in primarne ravni. 

22. in 23. člen 

Terciarna raven javne zdravstvene službe je namenjena 
reševanju najtežjih primerov in znanstvenoraziskovalni in 
vzgojnoizobraževalni dejavnosti. Javnemu zavodu terciarne ravni 
lahko minister v skladu s pravilnikom, ki ga sam izda, podeli naziv 
klinika. 

24. člen 

Nujna medicinska pomoč je umeščena v javno zdravstveno 
službo primarne ravni, ker mora biti približana varovancem. 
Organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči predpiše min- 
ister. 

25. člen 

Tudi ugotavljanje časa in vzroka smrti je posebnega družbenega 
pomena. Mrliško pregledno službo zagotavlja država, izvaja pa 
se v skladu s predpisi, ki jih sprejme minister. 

26. člen 

Javno zdravstveno dejavnost izvaja javna zdravstvena služba, 
oziroma le tisti nosilci zdravstvene dejavnosti, ki imajo veljavno 
dovoljenje (licenco) svoje stanovske zbornice. 

27. člen 

Koncesionarji so del javne zdravstvene službe. Koncesionar je 
lahko fizična oseba (zasebni nosilec zdravstvene dejavnosti) ali 
pravna oseba, če izpolnjuje določene pogoje. Koncesije (tudi za 
primarno raven) podeljuje minister v skladu s potrebami mreže 
javne zdravstvene službe. Uvedena je možnost, da se koncesija 
podeli vnaprej (pod odložnim pogojem), da lahko kandidat 
(koncesionar) v enem letu zagotovi (investira v) ustrezne prostore 
in opremo. 

19. člen 

Varovanca lahko s primarne ravni napotijo na sekundarno raven 
le pooblaščeni nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti, to so 
zdravniki, zobozdravniki in ginekologi. So pa pred tem dolžni storiti 
vse, kar sodi na primarno raven, razen v primerih, ko bi 
zadrževanje na primarni ravni varovancu škodovalo. 

28. člen 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, če mreža ni 
zasedena. Minister je celo dolžan. razpisati koncesijo, če ni bilo 
mogoče na drug način zapolniti mreže javne zdravstvene službe. 
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V primeru, da gre le za spremembo pravnega statusa nosilca 
zdravstvene dejavnosti (od zaposlenega delavca v zasebnega 
koncesionarja) aH da gre ob upokojitvi koncesionarja za prenos 
koncesije na kandidata, ki ga je prejšnji koncesionar uvedel v 
delo, se koncesija podeli brez javnega razpisa. 

29. in 30. člen 

Zaradi narave dela ambulantnih nosilcev zdravstvene dejavnosti, 
ki šele v nekaj letih pridobijo polno število opredeljenih pacientov 
in z njimi vzpostavijo pristen terapevtski odnos, se koncesija 
podeljuje praviloma za nedoločen čas, pri čemer pa koncesijska 
pogodba med ostalim določi tudi pogoje za odpoved koncesije. 

Podrobnejši postopek podeljevanja koncesij in načela sodelovanja 
koncesionarja z ostalo javno zdravstveno službo predpiše min- 
ister. 

III. SPREMLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

31. in 32. člen 

Za zagotavljanje učinkovitosti zdravstvene politike je osnovnega 
pomena spremljanje dela javne zdravstvene službe. V ta namen 
so tako javni zdravstveni zavodi kot koncesionarji dolžni ministru 
sporočati spremembo zasedenosti mreže javne zdravstvene 
službe v skladu s predpisi ministra. Tako zavodi kot koncesionarji 
so ministru dolžni pravočasno sporočiti predviden odhod 
(npr.upokojitev) nosilcev zdravstvene dejavnosti in po svojih 
močeh poskrbeti za primerno nadomestitev. 

33. člen 

Normativi so osnova za spremljanje in vrednotenje količinskega 
obsega zdravstvenih storitev, ki jih opravlja javna zdravstvena 
služba. Imajo velik finančni učinek in so v nenehni dialektiki s 
kakovostjo dela. Čim krajši čas (čim manj minut) se prizna za 
izvedbo določene storitve, tem cenejša je storitev. A površno in 
„na hitro" (nekakovostno) opravljena zdravstvena storitev lahko 
postane „zelo draga". Zato zakon vzpostavlja tak način določanja 
normativov, po katerem jih pripravi stroka (razširjeni strokovni 
kolegiji) potrdi pa minister za zdravje. 

34. -41. člen 

Zakon vzpostavlja spremljanje kakovosti dela javne zdravstvene 
službe, pri čemer pomembno sodelujejo zbornice. Zakon ohranja 
in razširja veljavne nadzore: 

interni strokovni nadzor, ki ga izvaja javni zdravstveni zavod; 
strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga izvajajo zbornice; 
upravni nadzor, ki ga izvaja minister nad delom tako javne 
zdravstvene službe kot zdravilcev; 
nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

IV. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

42. - 45. člen 

V vsebino zdravstvene dejavnosti sodi po definiciji tudi informiranje 
in zdravstveno osveščanje varovancev (prebivalcev). 

Zdravstveno dejavnost smejo opravljati le nosilci zdravstvene 
dejavnosti. To so zdravniki, zobozdravniki, farmacevti, nosilci 
zdravstvene nege, patronažne sestre, babice, fizioterapevti in 
delovni terapevti, nosilci laboratorijske medicine, klinični psihologi, 
radiologi in sanitarni inženirji. To so poklici, ki so po zakonu 
organizirani v ustrezne zbornice. Tem zbornicam minister podeljuje 
naslednja javna pooblastila: 

podeljevanje in odvzemanje dovoljenj za delo (licenc), 
vodenje registra svojih članov in 
izvajanje strokovnega nadzora. 

46. člen 

Nosilci zdravstvene dejavnosti smejo opravljati le tisto 
zdravstveno dejavnost, ki je določena v njihovem veljavnem 
dovoljenju (licenci). Za svoje delo prevzemajo etično, strokovno, 
kazensko in materialno odgovornost. Svoje delo opravljajo 
samostojno, pri čemer pa morajo upoštevati veljavno medicinsko 
doktrino, zdravstveno stanje varovanca (diagnozo) in načrt 
obravnave varovanca (predpisano terapijo). Terapijo sme 
predpisovati le pooblaščeni zdravnik oziroma zobozdravnik. 

47. - 54. člen 

Nosilec zdravstvene dejavnosti ne sme odkloniti nujne 
zdravstvene pomoči. V ne nujnih primerih ima pravico ugovora 
vesti. Spoštovati mora pravice varovancev, kijih podrobneje določa 
49. člen. 

Ker je uspeh javne zdravstvene službe v veliki meri odvisen od 
aktivnega sodelovanja varovanca, zakon ohranja dolžnost 
sodelovanja, jo pa omejuje na sodelovanje z nosilcem zdravstvene 
dejavnosti. 

Pod posebnimi pogoji (v skladu s posebnim zakonom) je dovoljena 
prisilna hospitalizacija v psihiatrično ustanovo javne zdravstvene 
službe, pri čemer je ustanova dolžna bolniku omogočiti varstvo 
njegovih pravic. 

Nosilci zdravstvene dejavnosti so dolžni varovati poklicno 
skrivnost in v skladu s posebnim zakonom voditi zdravstveno 
dokumentacijo. Zakon zahteva od nosilcev zdravstvene 
dejavnosti tudi znanje slovenskega jezika, na dvojezičnih območjih 
pa tudi jezik narodnosti. 

55. - 57. člen 

Vsako novo zdravilo in vsako novo metodo diagnostike in 
zdravljenja je končno potrebno preizkusiti tudi na človeku, preden 
se dovoli široka uporaba. Za vsako tako preskušanje pa zakon 
zahteva soglasje varovanca in ministra. 
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Transfuzijsko in transplantacijsko dejavnost ter uporabo genske 
tehnologije na človeku ureja poseben zakon. 

Etična vprašanja, ki se postavljajo v odnosu med javno 
zdravstveno službo in varovanci, obravnava medicinsko-etična 
komisija, ki jo v ta namen ustanovi minister in v aktu o ustanovitvi 
določi sestavo, pristojnosti in način dela komisije. 

58. člen 

Zakon jasno določa pritožbene poti. Varovanec, ki meni, da je 
javna zdravstvena služba kršila njegove pravice, se lahko pritoži 
na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, v katerem je bil 
obravnavan, oziroma na pristojno zbornico, če ga je obravnaval 
koncesionar ali če meni, da gre za napačno ravnanje 
posameznega nosilca zdravstvene dejavnosti. Drugostopenjski 
pritožbeni organ je minister oziroma njegova medicinsko-etična 
komisija. Kršenje pravic, ki izvirajo iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, pa obravnava ZZZS. Pomembno je, da ustrezen 
podzakonski akt predpiše prvostopenjski pritožbeni organ v 
soglasju z ministrom in s predstavniki varovancev (potrošnikov). 

pomembnejše, postaja to usklajevanje osrednja naloga 
Zdravstvenega sveta, katerega sestavo in način delovanja določi 
minister. 

Zdravstveni svet ima tudi vrsto drugih nalog. Spremlja zdravstvene 
potrebe prebivalstva, mrežo in delo javne zdravstvene službe, 
preskrbo in porabo zdravil in predlaga ukrepe. Sodeluje pri pripravi 
plana zdravstvenega varstva ter kadrovskih in delovnih 
normativov. Poleg tega predlaga vrsto programov in spremlja 
njihovo izvajanje. 

61. in 62. člen 

Zakon ureja le tiste »častne« strokovne nazive, ki ne izhajajo 
neposredno iz izobrazbe. Podeljuje jih minister in veljajo za vse 
nosilce zdravstvene dejavnosti. Nazive, ki veljajo le za zdravnike 
in zobozdravnike, ureja poseben zakon (Zakon o zdravniški 
službi). Nosilcem zdravstvene dejavnosti Republika Slovenija 
podeljuje nagrade in priznanja za izjemne uspehe širšega 
družbenega pomena. 

59. člen 

Tri smernice določajo nosilcu zdravstvene dejavnosti pravilnost 
ravnanja: stroka, etika in solidarnost - ali točneje: strokovna pravila 
medicinske doktrine, načela kodeksa etike in stroškovna zavest 
o solidarni uporabi omejenih finančnih možnosti države. 

Strokovna (medicinska) doktrina po tem zakonu je tisto 
medicinsko znanje, ki se poraja, sistematizira in artikulira v inštitutih 
in visokošolskih zavodih, se nato uporablja, preverja in dopolnjuje 
pri delu javne zdravstvene službe, da lahko tako obogateno 
končno v strokovnih združenjih in razširjenih strokovnih kolegijih 
dobi povsem uporabno obliko obvezujočih smernic. Ker mora biti 
stroka samostojna, neodvisna od politike in ekonomskih pritiskov, 
zakon umešča razširjene strokovne kolegije v Zdravniško 
zbornico Slovenije, razen razširjenega strokovnega kolegija za 
farmacijo, ki mu organizacijske pogoje za delo nudi Lekarniška 
zbornica Slovenije. 

60. člen 

Ker postaja usklajevanje med zahtevami medicinske doktrine in 
ekonomskimi možnostmi države usklajevanje med tem, kar 
»zmore« medicina in tem kar -zmorejo« javne finance, vse 

V. ZDRAVILSTVO 

63. - 66. člen 

Zdravilska dejavnost je tista dejavnost, ki vsaj verjetno pozitivno 
(blagodejno) vpliva na človeka, mu ne škodi in ki ne sodi v 
zdravstveno dejavnost. Dovoljeno je le tisto zdravilstvo, ki je 
urejeno, kontrolirano in se izvaja v skladu s standardi. Standarde 
predpiše društvo zdravilcev, katerega naloge so podobne nalogam 
zbornice: vodi register zdravilcev, izdaja dovoljenja za delo (li- 
cence), sprejema kodeks etike in zdravilski standard (strokovno 
doktrino) ter nadzira svoje člane. 

67. in 68. člen 

V zaščito varovancev zakon od zdravilca zahteva, da: 
- je usposobljen prepoznavati tista nevarna zdravstvena stanja 

in bolezni, v katere ne sme posegati; 
ogroženega varovanca, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, 
takoj napoti na javno zdravstveno službo; 
vodi predpisano zdravilsko dokumentacijo. 

Zakon tudi na področju zdravilstva uvaja pritožbene poti, katerih 
podrobnosti določi društvo zdravilcev v soglasju s pristojnim 
ministrom in predstavniki varovancev (potrošnikov). 
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Poročilo o 

DELU AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV ZA LETO 2001 IN 

POROČILO 0 STANJU NA TRGU 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV V LETU 2001 

- EPA 572 - III 

AGENCIJA 
ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Številka: 804/2002-jk 
Datum: 20.6.2002 

Strokovni svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je navedeni 
poročili sprejel na 78. seji 8.5.2002. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev pošilja na podlagi tretjega 
odstavka 292. člena in tretjega odstavka 293. člena Zakona o 
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) poročilo o 
delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2001 in poročilo 
o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2001. 

Marko Prijatelj, l.r. 
direktor 

dr. Miha Juhart, l.r. 
predsednik strokovnega sveta 
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AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
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UVOD 

Na podlagi prvega odstavka 293. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, 
št. 56/99; v nadaljnjem besedilu ZTVP - 1) Agencija za trg vrednostnih papiijev (v 
nadaljnjem besedilu Agencija) letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o 
svojem delu. Na podlagi prvega odstavka 292. člena ZTVP - 1 Agencija letno poroča 
Državnemu zboru Republike Slovenije tudi o stanju in razmerah na trgu vrednostnih 
papiijev. 

To je osmo letno poročilo o delu Agencije, katerega namen je, prav tako kot pri prejšnjih 
poročilih, seznaniti tudi širšo javnost z delovanjem Agencije v posameznem koledarskem 
letu. 

Letno poročilo o delu Agencije v skladu z drugim odstavkom 293. člena ZTVP - 1 obsega 
podatke o izdanih dovoljenjih za poslovanje družb za upravljanje, investicijskih skladov, 
borznoposredniških družb, borz in o drugih dovoljenih, ki jih izdaja Agencija. Navedeni so 
tudi ukrepi Agencije po opravljenih postopkih nadzora, delo Agencije na zakonodajnem 
področju, podatki o odprtih oziroma končanih postopkih pred okrožnim sodiščem, 
Upravnim sodiščem Republike Slovenije v Ljubljani, Vrhovnim sodiščem Republike 
Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije ter podatki o sodelovanju Agencije z 
drugimi domačimi in tujimi nadzornimi organi oziroma mednarodnimi organizacijami in 
institucijami. Podatki v tem poročilu se praviloma časovno nanašajo na delo Agencije v 
letu 2001, razen v posameznih primerih, ko se nanašajo tudi na obdobje pred tem letom ali 
po njem, če je to smiselno zaradi popolnejšega poročanja o posameznih dejstvih oziroma 
zadevah, ki se nanašajo na delo Agencije. V prilogi 1 so prikazani tudi nekateri podatki, ki 
predstavljajo delo Agencije od ustanovitve do konca leta 2001. 

I. USTANOVITEV, PRAVNI POLOŽAJ, NALOGE, ORGANI IN 

DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE 

1. USTANOVITEV IN PRAVNI POLOŽAJ 

Agencija je bila kot neodvisna organizacija ustanovljena z Zakonom o trgu vrednostnih 
papiijev (Uradni list RS, št. 6/94; v nadaljevanju: ZTVP), kije začel veljati 13. 3. 1994. Z 

uveljavitvijo ZTVP - 1 28. 7. 1999, na podlagi katerega je prenehal veljati ZTVP, je 
zagotovljena kontinuiteta obstoja in delovanja Agencije. Njena temeljna naloga je 
opravljanje nadzora in izvrševanje drugih nalog ter pristojnosti, določenih z zakoni in na 
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njihovi podlagi izdanimi predpisi z namenom zagotoviti njihovo upoštevanje in ustvariti 
pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje. 

Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo predvsem iz taks za odločanje o posamičnih 
zadevah in nadomestil za opravljanje nadzora. Višino taks in nadomestil določa tarifa, ki jo 
izda Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije. Slednja daje tudi soglasje k letnemu 
obračunu in finančnemu načrtu Agencije. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev Agencije 
opravlja računsko sodišče. 

Sedež Agencije je v Ljubljani, Poljanski nasip 6. 

2. BISTVENE NALOGE AGENCIJE 

Agencija opravlja nadzor ter izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z ZTVP - 1, 
Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 
32/97 - popr., 10/98 in 26/99; v nadaljnjem besedilu ZISDU) in Zakonom o prevzemih 
(Uradni list RS, št. 47/97; v nadaljnjem besedilu ZPre). 

Poleg naštetih zakonov določajo zakonski okvir dela Agencije še Zakon o prvem 
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb (Uradni list RS, št. 50/99; v nadaljnjem besedilu ZPSPID), Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljnjem 
besedilu ZPIZ - 1), Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99), Zakon o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, Št. 23/99). Čeprav so bili navedeni 
zakoni sprejeti večinoma že leta 1999, se je na nekaterih področjih njihovo intenzivnejše in 
praktično uresničevanje začelo predvsem v tem letu (npr. preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb, poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov). 

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denaija (Uradni list RS, št. 79/01) in novele 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - F, Uradni list RS, št. 45/01) so bile v tem letu 
določene povsem nove pristojnosti Agencije. Zakon o preprečevanju pranja denarja določa, 
da Agencija sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 
transakcij v subjektih, ki jih nadzoruje, in da v okviru svojih pristojnosti kot organ nadzora 
preverja izvajanje tudi določb tega zakona. Z novelo ZGD - F pa je določeno, da Agencija 
opravlja administrativne zadeve za poravnalni odbor izvedencev za sodni preizkus 
menjalnega razmerja v postopkih pripojitve družb, v katerega Agencija tudi predlaga dva 
izmed treh članov. 
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Naloge in pristojnosti, izvršene v letu 2001, sestavljajo predvsem štiri osnovna področja, in 
sicer: 

- izdaja dovoljenj: za poslovanje finančnih organizacij po ZTVP - 1, ZISDU in 
ZPIZ- 1, za javno ponudbo vrednostnih papiijev, za ponudbo za odkup, borznim 
posrednikom ter članom uprav družb za upravljanje, borznoposredniških družb, borze 
in klirinškodepotne družbe, 

- nadzor nad trgom vrednostnih papiijev oziroma nadzor nad finančnimi organizacijami 
po ZTVP - 1, ZISDU in ZPIZ - 1, ter nadzor postopkov v zvezi s prevzemi po ZPre, 

- priprava podzakonskih predpisov Agencije, ki so pravna podlaga za urejanje, kontrolo 
in razvoj trga vrednostnih papiijev v Republiki Sloveniji, 

- vodenje registrov oziroma drugih podatkov s področja trga vrednostnih papiijev. 

Konkretnejše pomembne naloge Agencije iz zgoraj navedenih sklopov so: 

- izdaja dovoljenj za poslovanje finančnih institucij po ZTVP - 1, ZISDU in ZPIZ - 1, in 
sicer: 
- borznoposredniških družb, 
- (pooblaščenih) družb za upravljanje, 
- (pooblaščenih) investicijskih družb, 
- vzajemnih skladov, 
- vzajemnih pokojninskih skladov, 
- borze, 
- klirinškodepotne družbe, 

- izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papiijev, 
- izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup, 
- organiziranje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega 

posrednika in člana uprave družbe za upravljanje oziroma borznoposredniške družbe, 
borze in klirinškodepotne družbe, 

- dajanje soglasij k aktom borze, 
- dajanje soglasij k aktom klirinškodepotne družbe, 
- nadzor (pooblaščenih) družb za upravljanje, (pooblaščenih) investicijskih družb, 

vzajemnih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov, borze, klirinškodepotne družbe ter 
borznoposredniških družb in bank, ki opravljajo posle z vrednostnimi papiiji (slednje le 
v tem delu njihovega poslovanja), in nadzor nad postopki po ZPre, 

- priprava podzakonskih predpisov na podlagi ZTVP - 1, ZISDU, ZPre, ZNVP, 
ZPIZ-1, 

- vodenje registrov izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje, 
prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje ter revidiranih letnih 
poročil in njihovih povzetkov, polletnih poročil in njihovih povzetkov in poročil o 
poslovnih dogodkih. 

Ena izmed stalnih nalog Agencije v zadnjih letih je tudi sodelovanje v dveh delovnih 
skupinah za pogajanja o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in pri usklajevanju 
domače zakonodaje na področju trga vrednostnih papiijev in investicijskih storitev s pravno 
ureditvijo Evropske unije ter sodelovanje z drugimi mednarodnimi in tujimi institucijami. 
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3. ORGANI AGENCIJE 

Na podlagi 294. člena ZTVP - 1 sta organa Agencije strokovni svet in direktor Agencije. 
Sestavo in imenovanje ter razrešitev članov strokovnega sveta in direktorja Agencije 
določa ZTVP - 1. 

3.1 Strokovni svet 

Strokovni svet sestavljajo predsednik in osem članov, ki jih imenuje in razrešuje Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance. Člani in predsednik 
strokovnega sveta se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani. 

Za predsednika oziroma člana strokovnega sveta je lahko imenovana oseba, ki: 

- je državljan Republike Slovenije, 
- ima univerzitetno izobrazbo, 
- je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava, 
- ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še 

ni bila izbrisana. 

Z uveljavitvijo ZTVP - 1 člani in predsednik strokovnega sveta, imenovani na podlagi 
ZTVP, nadaljujejo opravljanje funkcije do izteka mandata. 

Pred iztekom mandata lahko Člana in predsednika strokovnega sveta razreši samo Vlada 
Republike Slovenije iz naslednjih razlogov, določenih v ZTVP - 1: 

- če to sam zahteva, 
- če je pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev, 
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 
- če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz 303. člena ZTVP - 1, 
- če krši prepoved uporabe notranjih informacij iz 276. člena ZTVP - 1 oziroma 

prepoved iz drugega odstavka 297. člena ZTVP - 1. 

V letu 2001 so bili člani strokovnega sveta: dr. Miha Juhart (predsednik), Marko Prijatelj 
(namestnik predsednika), dr. Edo Pirkmajer, mag. Mojca Majič, Sonja Bukovec, dr. Rasto 
Hartman, mag. Matej Narat (do 30. 9. 2001), mag. Jovan Lukovac in Alenka Selak. 

Strokovni svet je pristojen za sprejemanje podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, 
ter za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih odločitev o posamičnih zadevah. Prav tako 
sprejema letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev, 
ki ga je treba predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije do 30. junija tekočega leta. 
Najpozneje do 31. marca vsakega leta mora sprejeti letni obračun Agencije za preteklo leto, 
ki ga sicer pregleda tudi pooblaščeni revizor, in finančni načrt tekočega leta ter ju v 10 
dneh po sprejetju poslati ministru, pristojnemu za finance. Na podlagi poslovnika Agencije 
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strokovni svet sprejema tudi sklepe in načelna stališča s ciljem enotne uporabe zakonov in 
drugih predpisov, kijih Agencija uporablja pri svojem delu. 

Izdaja dovoljenj, soglasij in drugih odločitev o posamičnih zadevah poteka v senatu, ki ga 
sestavljajo vsi člani strokovnega sveta, razen v postopku odločanja o posamičnih zadevah 
po ZPre, kjer senat sestavljajo trije člani strokovnega sveta. Z ZTVP - 1 so natančneje 
določene pristojnosti predsednika senata. Za postopek odločanja Agencije, če ni v 
ZTVP -1 drugače določeno, se primerno uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku. 

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. Člani in predsednik 
strokovnega sveta 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, razen podatkov, ki so po določbah 
zakona javno dostopni, in sicer tudi po prenehanju njihove funkcije. 

Strokovni svet Agencije seje v letu 2001 sestal na 27 rednih sejah, na katerih je obravnaval 
165 točk dnevnega reda s 258 podtočkami. Poleg odločitev o posamičnih zadevah oziroma 
o sprejetju podzakonskih predpisov je sprejel še celo vrsto sklepov in načelnih stališč. 
Strokovni svet je o treh zadevah odločal tudi na dveh korespondenčnih sejah. Povprečna 
udeležba na rednih sejah strokovnega sveta je bila 85 %. 

3.2 Direktor 

Direktorja Agencije, ki vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo, imenuje in 
razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, za dobo 
petih let izmed članov strokovnega sveta. 

Direktor Agencije je Marko Prijatelj, ki je bil imenovan na podlagi ZTVP in v skladu s 
tretjim odstavkom 399. člena ZTVP - 1 nadaljuje opravljanje funkcije do izteka mandata. 

4. DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE 

Na temelju Poslovnika Agencije in na njegovi podlagi sprejetega Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je Agencija notranjeorganizacijsko strukturirana 
po naslednjih sektorjih: 

- pravni sektor, 
- sektor trga vrednostnih papiijev, 
- sektor investicijskih skladov, 
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- sektor pokojninskih skladov, 
- sektor za nadzor, 
- sektor za mednarodno sodelovanje, 
- sektor za informatiko, 
- splošni sektor. 

Pravni sektor opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo 
predlogov podzakonskih aktov, odločb Agencije, pravnih mnenj oziroma stališč in na 
rešitev pravnih vprašanj s področja dela drugih sektorjev, ter opravlja vsa druga pravna 
dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti Agencije. 

Sektor trga vrednostnih papirjev opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj 
oziroma soglasij na področju primarnega in sekundarnega trga vrednostnih papirjev ter v 
zvezi s prevzemi, s poročanjem javnih družb in z vodenjem javnih registrov, ter opravlja 
druge naloge v zvezi z delovanjem trga vrednostnih papirjev. 

Sektor investicijskih skladov opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj 
oziroma soglasij družbam za upravljanje in investicijskim skladom ter opravlja druga dela 
in naloge, povezana z izvrševanjem ZISDU in ZPSPID, slednjega v delu, ki se nanaša na 
preoblikovanje investicijskih družb. 

Sektor pokojninskih skladov opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj 
oziroma soglasij upravljavcem vzajemnih pokojninskih skladov ter opravlja druga dela in 
naloge v zvezi z izvrševanjem določb ZPIZ - 1. 

Sektor za nadzor opravlja vsa dela in naloge, povezane z izvajanjem nadzora nad 
poslovanjem subjektov, ki jih Agencija po zakonu nadzira, ter v ta namen pregleduje 
poslovne knjige, poročila in zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora in pri 
tem ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora ter predlaga 
ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. 

Sektor za mednarodno sodelovanje opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na 
sodelovanje Agencije s podobnimi nadzornimi institucijami v drugih državah in z organi 
Evropske unije ter z drugimi mednarodnimi institucijami, koordinira udeležbo Agencije v 
posameznih delovnih skupinah v okviru teh institucij ter opravlja druga dela in naloge, 
povezane z mednarodnim sodelovanjem Agencije. 

Sektor za informatiko opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na vzpostavitev, 
nadgradnjo in vzdrževanje celotnega informacijskega sistema ter tudi varnostnega sistema 
Agencije, organizira zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo vseh podatkov 
Agencije, skrbi za računalniško podporo predstavitve Agencije na Internetu in opravlja 
druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije. 

Splošni sektor opravlja vsa dela in naloge, povezane z organizacijskimi, finančno- 
računovodskimi, kadrovskimi, tehničnimi in tem podobnimi zadevami oziroma opravlja 
druge splošne naloge, potrebne za delovanje Agencije. 

Na dan 31. 12. 2001 je bilo na Agenciji zaposlenih 30 delavcev, od tega 6 magistrov 
ekonomije, 7 univerzitetnih diplomiranih pravnikov, 9 univerzitetnih diplomiranih 
ekonomistov, 1 univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, 2 
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diplomirana ekonomista, 1 ekonomist, 1 višji tehnik, 2 ekonomska tehnika in 1 gimnazijski 
maturant. 

Zaposleni na Agenciji ne smejo biti člani organov borznoposredniških 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. Prav tako so zaposleni, enako 
kot člani strokovnega sveta, dolžni kot zaupne varovati podatke, za katere so izvedeli v 
zvezi z opravljanjem delu tudi po prenehanju delovnega razmeija. 

II. DELO AGENCIJE V LETU 2001 

1. IZDAJA DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ 

Agencija izdaja predvsem dovoljenja za ustanovitev oziroma poslovanje finančnih 
institucij, dovoljenja za javno ponudbo vrednostnih papiijev in za ponudbo za odkup, 
dovoljenja za opravljanje borznoposredniških poslov in poslov članov uprav družb za 
upravljanje, borznoposredniških družb, borze in klirinškodepotne družbe ter soglasja k 
aktom Ljubljanske borze vrednostnih papiijev, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu 
Ljubljanska borza) in KDD - Centralne klirinškodepotne družbe, d. d., Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu KDD). 

1.1 IZDAJA DOVOLJENJ ZA POSLOVANJE FINANČNIH INSTITUCIJ 

1.1.1 Investicijski skladi in družbe za upravljanje 

Agencija je v letu 2001 izdala: 

- 2 soglasji za sklenitev pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske družbe (PID) z 
drugo družbo za upravljanje (PID Pomurska investicijska družba 1 in PID Pomurska 
investicijska družba 2), 

- 3 soglasja za zadolževanje pooblaščenih investicijskih družb (PID ATENA 1. sklad, 
PID Zvon Ena in PID Zvon Dva), 

- 3 soglasja k povečanju osnovnega kapitala PID s pripojitvijo drugih PID (PID 
MAKSIMA 1, PED MODRA LINIJA in PID ARKADA ENA), 
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- 3 dovoljenja za ustanovitev pooblaščene investicijske družbe (PID AKTIVA AVANT I, 
Pooblaščena Pomurska investicijska družba in PID Vipa Invest), 

- 4 soglasja k preoblikovanju PID v redno delniško družbo (v celoti: PULSAR 
HOLDING, d. d., in KS1 - NALOŽBE, d. d.; delno: POM - Invest, d. d. in AKTIVA 
AVANT, Finančna družba, d. d.), 

- 19 soglasij k spremembam pravil upravljanja in dopolnitvam prospektov za javno 
ponudbo investicijskih kuponov vzajemnih skladov. 

Na dan 31. 12. 2001 je poslovalo 20 družb za upravljanje. Ob koncu leta 2001 je poslovalo 
37 pooblaščenih investicijskih družb, ki jih je upravljalo 18 družb za upravljanje, in 18 
vzajemnih skladov, ki so bili v upravljanju 11 družb za upravljanje. V letu 2001 ni bil 
ustanovljen noben vzajemni sklad, prišlo pa je do likvidacije vzajemnega sklada Miha, kije 
bil v upravljanju DZU KBM - Infond. 

Agencija je izdala soglasji za sklenitev pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske 
družbe PID Pomurska investicijska družba 1 in PID Pomurska investicijska družba 2, kiju 
je upravljala Pomurska PDZU, z drugo družbo za upravljanje, in sicer z DZU LB Maksima. 
Poleg tega je Agencija izdala soglasja k povečanju osnovnega kapitala PED MAKSIMA 1 s 
pripojitvijo PID MAKSIMA 2 in PID MAKSIMA 3, PID MODRA LINIJA s pripojitvijo 
PID MODRA LINIJA 2 in PID MODRA LINIJA 3, ter PID ARKADA ENA s pripojitvijo 
PID ARKADA DVA in PID ARKADA TRI. Sočasno je ob izdaji soglasja za povečanje 
osnovnega kapitala PID MODRA LINIJA in PID ARKADA ENA zavrnila izdajo soglasja 
za delitev in preoblikovanje dela premoženja t i. združenega PID, in sicer pri PID 
MODRA LINIJA zaradi nedovoljenega glasovanja DZU Primorski skladi na skupščini, ki 
je odločala o preoblikovanju PED, pri PED ARKADA ENA pa zaradi ravnanja DZU 
ARKADA, ko je prodala večji delež naložb v tržne vrednostne papiije iz portfelja skladov 
v nasprotju s pogodbo o upravljanju in investicijsko politiko, določeno v statutu PID. 

V letu 2001 se je nadaljeval postopek uskladitve in preoblikovanja pooblaščenih 
investicijskih družb v skladu z določbami ZISDU in ZPSPID. Pooblaščeni investicijski 
družbi PID PULSAR in KS1 - SKLAD sta se v celoti preoblikovali v redni delniški družbi, 
in sicer v PULSAR HOLDING, d. d., ter KS1 - NALOŽBE, d. d., medtem ko sta se PED 
POMURSKA ID 2 in PID AKTIVA AVANT I preoblikovala le delno. Iz PID 
POMURSKA ID 2 je nastala nova pooblaščena investicijska družba Pooblaščena Pomurska 
ID, preostanek pa se je preoblikoval v redno delniško družbo POM - Invest, d. d. Iz PID 
AKTIVA AVANT I se je izločil del sredstev, iz katerih se je ustanovila redna delniška 
družba AKTIVA AVANT, Finančna družba, d. d., osnovni kapital PED pa se je za ta del 
znižal. 

1.1.2 Vzajemni pokojninski skladi 

V letu 2001 je Agencija izdala 6 dovoljenj 
sklada 5 upravljavcem. 

za oblikovanje vzajemnega pokojninskega 
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Tabela 1: Izdana dovoljenja za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 

Zap. 
St. 

Vzajemni pokojninski sklad Upravljavec Datum izdaje 
dovoljenja 

1. Kapitalski vzajemni pokojninski sklad Kapitalska družba, d. d. 21.3.2001 
2. LEON 1 Generali Zavarovalnica, d. d. 19.4.2001 
3. LEON 2 Generali Zavarovalnica, d. d. 19.4.2001 
4. Odprti vzajemni pokojninski sklad 

Banke Koper, d. d. 
Banka Koper, d. d. 22.6.2001 

5. AI1I Vzajemni pokojninski sklad 
Abanke 

Abanka, d. d. 22.6.2001 

6. DELTA, vzajemni pokojninski sklad Probanka, d. d. 10.10.2001 

Poleg tega je Agencija izdala eno soglasje za spremembo oziroma dopolnitev pravil 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

1.1.3 Borznoposredniške družbe in banke 

Konec leta 2001 se je število aktivnih pooblaščenih udeležencev, ki imajo dovoljenje 
Agencije oziroma Banke Slovenije za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, zmanjšalo 
na 32 (konec leta 2000 jih je bilo 34). Med aktivnimi pooblaščenci je 11 bank in 21 
borznoposredniških družb. 

Borznoposredniške družbe in banke so morale do 28. julija 2000 poslati Agenciji 
dokumentacijo o uskladitvi poslovanja z ZTVP - 1 in njegovimi podzakonskimi akti. 
Agencija je v letu 2001 izdala 16 odločb o uskladitvi z ZTVP - 1 ter prejela 1 novo 
zahtevo po izdaji mnenja banki za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papiiji. 
Agencija je izdala tudi 3 dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v 
borznoposredniški družbi. 

Dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papiiji je bilo odvzeto dvema 
borznoposredniškima družbama na njuno zahtevo zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti 
v zvezi z vrednostnimi papiiji. Ena borznoposredniška družba pa je izrazila namero o 
prenehanju dejavnosti borznega posredovanja. 

1.2 IZDAJA DOVOLJENJ ZA JAVNO PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija je v letu 2001 izdala 1 dovoljenje za prvo javno prodajo vrednostnih papiijev in 4 
dovoljenja za organizirano trgovanje. 
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Tabela 2: Izdana dovoljenja za prvo javno prodajo vrednostnih papirjev (VP) 

Zap. 
it 

Izdajatelj VP Nominalna 
vrednost emisije 

Vrsta VP/nominalna vrednost Datum izdaje 
dovoljenja 

1. Abanka, d. d. 
Ljubljana 

10.000.000 EUR obveznica na ime 
100.000 obveznic po 100 EUR 

11.4.2001 

Vir Agencija 

Tabela 3: Izdana dovoljenja za organizirano trgovanje 

Zap. 
št 

Izdajatelj VP Nominalna vrednost 
emisije 

Vrsta VP/nominalna vrednost Datum izdaje 
dovoljenja 

1. Probanka, d. d. 
Maribor 

5.000.000 EUR obveznica na ime 
50.000 obveznic po 100 EUR 

22.2.2001 

2. Nova Ljubljanska banka, 
d. d., Ljubljana 

12.000.000 EUR obveznica na ime 
12.000 obveznic po 1.000 EUR 

5.9.2001 

3. Nova kreditna banka ■ 
Maribor, d. d. 
Maribor 

2.000.000.000 SIT 
9.000.000 EUR 

obveznica na ime (seriji A in B) 
20.000 obveznic po 100.000 SIT 
18.000 obveznic po 500 EUR 

10.10.2001 

4. Banka Celje, d. d. 
Celje 

10.000.000 EUR obveznica na ime 
100.000 obveznic po 100 EUR 

24.10.2001 

Vir Agencija 

13 IZDAJA SOGLASIJ ZA PRVO PRODAJO BREZ JAVNE PONUDBE 

V letu 2001 je Agencija izdala tudi 4 soglasja, da se prva prodaja vrednostnih papiijev 
opravi brez javne ponudbe, in sicer v primeru, ko je izdajatelj dokazal, da je izdaja 
namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitoijem, prvo prodajo vrednostnih 
papiijev pa ni mogoče uvrstiti med izjeme, za katere ZTVP - 1 izdajateljem samodejno 
dovoljuje izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. 

V letu 2001 je Agencija prejela tudi obvestila o 46 nejavnih ponudbah vrednostnih 
papiijev, za katere ni treba izpeljati postopka javne ponudbe in pridobiti dovoljenja 
Agencije. 

1.4 IZDAJA DOVOLJENJ ZA OBVEZNO JAVNO PONUDBO ZA ODKUP IN 
ZBIRANJE POOBLASTIL PO ZPRE 

1.4.1 Izdaja dovoljenj za ponudbo za odkup 

V letu 2001 je Agencija izdala 14 dovoljenj za ponudbo za odkup, v enem primeru je bila 
zahteva za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup zavrnjena. 
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Tabela 4: Izdana dovoljenja za ponudbo za odkup 

Zap. 
St. 

Prevzemnik Ciljna družba Vrednostni papirji, na 
katere se nanaSa ponudba 

Datum 
izdaje 

dovoljenja 
1. G-M&M, proizvodnja in 

marketing, d. o. o., 
Grosuplje 

Radeče papir, d. d., 
Radeče 

navadne imenske delnice 
149.594 delnic po 1.000 SIT 

22.2.2001 

2. Societe-Generale S.A. 
Francija 

SKB banka, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
7.800.000 delnic po 1.000 SIT 

20. 2. 2001 

3. PID Setev, d. d., PID 
Trgatev, 'd. d., in PID Plod, 
d. d., 
Ljubljana 

Unitas d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
110.085 delnic po 1.000 SIT 

26. 2.2001 

4. Skupina Kmečka družba, 
finančna družba, d. d., 
Ljubljana 

Kmečka družba za 
upravljanje investicijskih 
skladov, d. d., Ljubljana 

navadne imenske delnice 
20.000 delnic po 8.000 SIT 

5.4.2001 

5. Žito, d. d., Ljubljana in 
Intes, d. d., Maribor 

Kruh Pecivo, d. d., 
Maribor 

navadne imenske delnice 
338.831 delnic po 1.000 SIT 

8.6.2001 

6. Kuw Kondensatoren und 
Wandler 
Beteiligungsgesellschaft 
mbH, 
Berlin 

Iskra kondenzatoiji, d. d., 
Semič 

navadne imenske delnice 
425.470 delnic po 2.000 SIT 

18.7. 2001 

7. Primoije, d. d., 
Ajdovščina 

Rudis, d. d., 
Trbovlje 

navadne imenske delnice 
105.191 delnic po 1.000 SIT 

22. 8. 2001 

8. Agrar, poslovno svetovanje, 
d. o. o., 
Murska Sobota 

Kmetijsko gospodarstvo 
Rakičan, d. d., 
Murska Sobota 

navadne imenske delnice 
169.261 delnic po 10.000 SIT 

10. 9. 2001 

9. AKTIVA GROUP, d. o. o. 
Ljubljana 

AVANT HOLDING 
Finančna družba, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
533.652 delnic po 1.000 SIT 

19. 10.2001 

10. AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

CERTIUS HOLDING, 
d. d., Ljubljana 

navadne imenske delnice 
1.413.556 delnic po 1.000 SIT 

6. 11.2001 

11. Megafin, d. d., 
Ljubljana 

KS1- NALOŽBE, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
1.944.000 delnic po 1.000 SIT 

16. 11.2001 

12. Interbrew Central European 
Holding B. V. 
Nizozemska 

Pivovarna Union, d. d., 
Ljubljana 

navadne imenske delnice 
340.030 delnic po 10.000 SIT 

26. 11.2001 

13. SanPalolo IMI S.p.A. 
Torino, Italija 

Banka Koper, d. d., 
Koper 

navadne imenske delnice 
451.655 delnic po 10.000 SIT 

27. 11.2001 

14. Hoteli Morje, d. d., 
Portorož 

Hoteli Palače, d. d., 
Portorož 

navadne imenske delnice 
1.263.994 delnic po 1.000 SIT 

19. 12.2001 

Vir: Agencija 

1.4.2 Izdaja potrdil o prejeti napovedi zbiranja pooblastil 

Agencija je v letu 2001 izdala 258 potrdil o prejeti napovedi zbiranja pooblastil za 
glasovanje na skupščini delniške družbe. 
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1.5 IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM IN ČLANOM UPRAV 

Leta 2001 je Agencija na podlagi Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja 
preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana 
uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/00) pripravila dva redna preizkusa 
strokovnih znanj za opravljanje poslov borznega posrednika in dva redna preizkusa 
strokovnih znanj za člana uprave družbe za upravljanje. 

Agencija je izdala 22 dovoljenj za opravljanje poslov borznega posrednika, 9 dovoljenj za 
opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje in 9 dovoljenj za opravljanje 
fimkcije člana uprave borznoposredniške družbe. Eno zahtevo za opravljanje funkcije člana 
uprave borznoposredniške družbe ter tri zahteve za opravljanje funkcije člana uprave 
družbe za upravljanje pa je zavrnila. 

Na dan 31. 12. 2001 je imelo veljavno dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi 
papirji 366 borznih posrednikov, 32 oseb za opravljanje funkcije člana uprave družbe za 
upravljanje, 56 oseb za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe, 2 
osebi za opravljanje funkcije člana uprave Ljubljanske borze in 2 osebi za opravljanje 
funkcije člana uprave KDD. 

1.6 SOGLASJA K AKTOM LJUBLJANSKE BORZE 

Agencija je v letu 2001 izdala soglasje k spremembam statuta Ljubljanske borze, ki so se 
nanašale na zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic in njegovega 
povečanja iz sredstev družbe. Agencija je izdala soglasje še k dopolnitvi Cenika 
elektronskih storitev Ljubljanske borze in k spremembam Pravil Ljubljanske borze kot 
posledici uvajanja novih elektronskih storitev Ljubljanske borze glede posredovanja 
informacij o poslovanju javnih družb javnosti. 

1.7 SOGLASJA K AKTOM KDD 

Agencija je v letu 2001 izdala dve soglasji k aktom KDD, in sicer k spremembam Statuta 
KDD glede pristojnosti uprave, nadzornega sveta in sestave nadzornega sveta ter glede 
razporeditve dobička in oblikovanja rezerv, in k dopolnitvam Pravil poslovanja v delu, ki 
zadeva izvajanje nadzora KDD nad plačilno sposobnostjo članov in nad opravljanjem 
storitev vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papiijev. 
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2. VODENJE REGISTROV IN DRUGIH JAVNIH PODATKOV TER 

OBVEZNE OBJAVE JAVNIH DRUŽB 

2.1 JAVNI REGISTRI 

Agencija vodi register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma organizirano 
trgovanje, v katerega se vpisujejo podatki o izdajatelju in vrednostnem papirju. Sklep o 
natančnejši vsebini registra izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma organizirano 
trgovanje in način javnega dostopa do podatkov (Uradni list RS, št. 6/00) podrobneje 
določa vsebino registra dovoljenj in način dostopa do podatkov iz registra dovoljenj. 

V letu 2000 je Agencija uskladila registre v elektronski obliki z ZTVP - 1 oziroma s 
predpisi, izdanimi na podlagi omenjenega zakona. Registri, ki jih je Agencija vodila pred 
tem, so bili vključeni v nove registre. 

Izpise iz registrov Agencija izda vsakomur, in sicer na pisno zahtevo in proti plačilu 
stroškov, določenih s tarifo Agencije. 

2.1.1 Register izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje 

Register izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje vključuje 
firmo in sedež izdajatelja, nominalno vrednost celotne izdaje, vrsto vrednostnega papirja, 
število izdanih vrednostnih papirjev, vrsto dovoljenja, datum izdaje dovoljenja in v primeru 
izdaje dovoljenja za prvo javno prodajo obveznic datum izdaje odločbe o uspešnosti 
oziroma neuspešnosti. 

Register izdanih dovoljenj za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje je vključen v 
spletno stran Agencije na internetnem naslovu http://www.a-tvp.si, podatki iz omenjenega 
registra pa se tekoče ažurirajo ob vsakokratni spremembi. 

2.1.2 Register prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje 

Register prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje vključuje seznam in 
posnete prospekte izdajateljev vrednostnih papiijev. 

2.1.3 Register revidiranih letnih poročil in njihovih povzetkov, polletnih poročil in 
njihovih povzetkov ter poročil o poslovnih dogodkih 

Navedeni register vključuje seznam revidiranih letnih poročil izdajateljev in njihovih 
povzetkov, polletnih poročil izdajateljev in njihovih povzetkov ter poročil o pomembnih 
poslovnih dogodkih. 
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2.2 OBJAVE PODATKOV O POSLOVANJU JAVNIH DRUŽB 

Konec leta 2001 je imelo status javne družbe 170 družb - izdajateljic vrednostnih papirjev, 
ki so dolžne poročati Agenciji 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. Javna družba, katere delnice so bile sprejete v kotacijo na borzi, pa mora 
predložiti in objaviti tudi polletno poročilo. 

Oktobra 2001 je začel veljati Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši 
vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 76/01), ki je uvedel 
določene spremembe glede načina objave sporočil javnih družb, tako da je poleg 
objavljanja v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, možno 
sporočanje tudi v elektronski obliki, v skladu s pravili, kijih v svojem splošnem aktu določi 
Ljubljanska borza. 

2.2.1 Letna in polletna poročila javnih družb 

V letu 2001 je Agencija prejela 172 revidiranih letnih poročil in 156 povzetkov revidiranih 
letnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000. 

Agencija je v letu 2001 prejela tudi 39 polletnih poročil in povzetkov polletnih poročil 
javnih družb za obdobje od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000. Vseh 39 javnih družb, katerih delnice 
so uvrščene v kotacijo na Ljubljanski borzi, je polletne poslovne rezultate tudi objavilo. 

2.2.2 Obvestila o pomembnih poslovnih dogodkih 

V letu 2001 so javne družbe obvestile Agencijo oziroma objavile 492 obvestil o poslovnih 
dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja (sklic skupščine 
delničarjev, skupščina delničaijev, izdelava nerevidiranih računovodskih izkazov, bistvene 
spremembe v strukturi virov sredstev izdajatelja, izdaja novih serijskih vrednostnih 
papirjev, pomembne spremembe v lastniški sestavi, upravi oziroma poslovodstvu in 
nadzornem svetu, pomembne sklenjene pogodbe, pomembni sodni in upravni postopki 
idr.). 

2.2.3 Obvestila o kvalificiranih deležih 

Agencija je v letu 2001 prejela 186 obvestil o posredni oziroma neposredni pridobitvi 5 % 
vseh delnic oziroma drugih vrednostnih papirjev izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno 
pravico, in o pridobitvi vsakih nadaljnjih 5 % navedenih vrednostnih papirjev. 
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3. NADZOR 

3.1 OPRAVLJANJE NADZORA 

Agencija opravlja nadzor nad pooblaščenimi udeleženci trga vrednostnih papiijev 
predvsem s preverjanjem poročil in obvestil ter s pregledovanjem poslovanja. 210. člen 
ZTVP - 1 pa ji daje pooblastilo za nadzor tudi nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali 
kot edino dejavnost opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi za 
opravljanje teh storitev pridobile ustrezno dovoljenje, oziroma ki objavljajo oglase, s 
katerimi reklamirajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji. 

3.1.1 Preverjanje poročil in obvestil 

Agencija preverja poročila in obvestila, ki jih prejme od oseb, ki so ji dolžne redno 
poročati, tako da preveri njihovo pravočasnost in pravilnost poročanja, ugotavlja pa tudi 
morebitne druge nepravilnosti. 

Glede na vrsto poročila se opravijo ustrezne logične kontrole bodisi "ročno" bodisi z 
računalniško podprtim informacijskim sistemom. Pred vnosom podatkov v informacijski 
sistem se opravijo tudi občasne vsebinske kontrole poročil in po potrebi, v sodelovanju z 
zavezancem za poročanje, odpravijo morebitne očitne napake pri poročanju. Kontrole 
potekajo bodisi kot primerjave v času bodisi kot primerjave med posameznimi subjekti 
oziroma kot ugotavljanje morebitnih večjih odstopanj v vrednostih, cenah in količinah 
transakcij z vrednostnimi papirji. 

Preveijanje poročil in obvestil poteka v dveh fazah: najprej ob prejemu in obdelavi poročila 
ter naknadno v sistematičnih nadzorih tudi kot pomoč oziroma navzkrižni nadzor v zvezi s 
postopki, povezanimi z opravljanjem pregledov poslovanja. 

Nadzor s pregledovanjem informacijskih baz je zastavljen za borznoposredniške družbe in 
družbe za upravljanje. Nekateri podatki se poročajo dnevno, drugi mesečno, trimesečno, 
polletno in letno oziroma ob nastanku dogodka, za katerega obstaja obveznost poročanja. 

V letu 1996 je bila vzpostavljena neposredna povezava med Agencijo in Ljubljansko borzo 
za vpogled v borzni informacijski sistem (BIS), v letu 1997 pa še povezava med Agencijo 
in KDD za vpogled v informacijski sistem KDD (KIS). Obe povezavi omogočata 
neposreden vpogled v nekatere podatke o opravljanju poslov posameznih pooblaščenih 
udeležencev na trgu vrednostnih papiijev. Konec leta 1999 je obstoječi borznoinformacijski 
sistem (BIS) Ljubljanske borze zamenjal novi borzni trgovalni sistem (BTS). 

Zaradi kršitev, ugotovljenih pri poročanju, se lahko uvede tudi podrobnejši nadzor s 
preverjanjem poslovanja subjekta nadzora. 
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3.1.2 Pregled poslovanja 

Pri pregledu poslovanja se preverita dokumentacija in poslovanje posamezne družbe, nad 
katero Agencija opravlja nadzor. Pregled poteka v prostorih subjekta nadzora ali v 
prostorih Agencije na podlagi predložene dokumentacije, ki jo izrecno zahteva Agencija. 
Glede na postopek in številno dokumentacijo, ki jo je treba pregledati, so lahko postopki 
takega nadzora tudi zelo dolgotrajni. 

Agencija opravlja nadzor na podlagi svojih rednih letnih programov nadzora, ugotovitev, 
izhajajočih iz spremljanja in prevajanja poročil in obvestil, pritožb strank ter pobud in 
predlogov drugih udeležencev oziroma institucij. Nekatere od nadzorov opravlja Agencija 
tudi kot skupne nadzore z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor na podlagi 
Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 55/1999 in 
87/00; v nadaljnjem besedilu Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov). 

\ 
Poslovno leto 2001 je bilo prelomno v nadzoru nad poslovanjem finančnih institucij na 
kapitalskem trgu v Republiki Sloveniji, saj so od tega leta tudi borznoposredniške družbe 
zavezane k reviziji svojega poslovanja. Vzajemni skladi so bili zavezani k temu že od 
poslovnega leta 1995, pooblaščene investicijske družbe pa od 1996. Revizija poslovanja 
vsebinsko ne pomeni zgolj revidiranja računovodskih izkazov zavezanca, ampak tudi 
revidiranje najbistvenejših poslovnih dogodkov. Pri investicijskih družbah je to 
knjigovodska vrednost delnice (oziroma enota vzajemnega sklada), ugotavljanje skladnosti 
poročil in obvestil, s katerimi družba za upravljanje poroča Agenciji oziroma obvešča 
javnost o poslovanju, revidiranje stanja in delovanja internih kontrol ter izdelava mnenja o 
tem, ali so naložbe investicijskega sklada v skladu z določbami ZISDU in v skladu z 
omejitvami medsebojnih poslov z vrednostnimi papiiji. Pri borznoposredniških družbah 
revizija poslovanja obsega pregled izvajanja pravil skrbnega in varnega poslovanja, pravil 
o obvladovanju tveganj, organizacijo notranjih kontrol in zagotavljanje izvajanja drugih 
predpisanih določil. 

Z revizijo poslovanja, ki jo izvajajo pooblaščeni revizoiji, vpisani v register pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo, je tako zagotovljen sistematični nadzor nad ključnimi 
točkami poslovanja družb. Pregled se opravi v več časovnih presekih v letu. Ključnega 
pomena je, da so ugotovitve revizije - to je mnenje revizoija - javno objavljene, in da so 
lastniki delnic pooblaščenih investicijskih družb oziroma enot premoženja vzajemnih 
skladov opozoijeni, da si lahko celotno poročilo ogledajo v prostorih družbe za upravljanje. 
Tako jim je omogočeno kakovostno informiranje o delu teh družb, ki je podlaga za 
izvrševanje upravljalskih pravic. 

Zagotovljena revizija poslovanja vseh licenciranih subjektov omogoča Agenciji večje 
osredotočenje opravljanja pregledov poslovanja na redne preventivne preglede posameznih 
subjektov in sistematične preglede posameznih vsebinskih sklopov. 
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Tabela 5: Začeti postopki nadzora 

Subjekt 

nadzora 

Vrsta nadzora SKUPAJ DELEŽ 

poročanje 
pregled 

poslovanja 
a 1 2 3=1+2 4=3 v % 

javne družbe 
borznoposredniške družbe 
sektor banke za posle z VP 
DZU, ki upravljajo PID 
DZU, ki upravljajo vzajemne sklade 
vzajemni pokojninski skladi 
nelicencirani subjekti 
borzni posredniki 
člani uprav 

26 
0 
0 

12 
2 
4 
0 
0 
0 

0 
g 
4 
6 
0 
0 
2 
1 
3 

26 
9 
4 

18 
2 
4 
2 
1 
3 

37,7% 
13,0% 
5,8% 

26,1% 
2,9% 
5,8% 
2,9% 
1,4% 
4,3% 

SKUPAJ 44 25 69 100,0% 

V letu 2001 je bilo začetih 69 postopkov nadzora, in sicer 44 kot nadzor nad poročanjem, v 
katerem je bila izdana odredba za odpravo nepravilnosti, odkritih ob nadzora nad 
poročanjem, 25 pa se je začelo kot pregled poslovanja posameznega subjekta. 

Podrobnejši pregled 44 primerov nadzorov, kjer je bila izdana odredba za odpravo 
nepravilnosti, odkritih v poročanju, kaže, daje bil v 12 primerih nadzor začet nad družbami 
za upravljanje (DZU), ki upravljajo P ID, dvakrat nad DZU, ki upravljajo vzajemne sklade, 
štirikrat nad vzajemnimi pokojninskimi skladi. Pregledano je bilo tudi izpolnjevanje 
obveznosti poročanja vseh javnih družb ter na podlagi ugotovljenih kršitev izdanih 26 
odredb. 

Med 25 pregledi poslovanja posameznih subjektov je bilo: 
- 9 pregledov poslovanja borznoposredniških družb, pri katerih je v dveh primerih 

potekal pregled v zvezi s prenehanjem poslovanja družb, v več primerih pa je Agencija 
proučevala navidezne posle z vrednostnimi papirji ter upoštevanje pravil varnega in 
skrbnega poslovanja, 

- 4 pregledi poslovanja v sektorjih bank z licenco za opravljanje poslov z vrednostnimi 
papiiji, pri katerih je Agencija opravljala preglede izpolnjevanja pravil skrbnega in 
varnega poslovanja, 

- 6 pregledov poslovanja družb za upravljanje, ki upravljajo PID, pri katerih je bil 
poudarek na sumu opravljanja prepovedanih poslov in prepovedanih naložb PID, 

- 2 pregleda subjektov, za katere je obstajal sum, da opravljajo posle, za katere bi 
potrebovali dovoljenje Agencije, pa ga niso pridobili, 

- 3 pregledi poslovanja povezani z ravnanji posameznih članov uprav 
borznoposredniških družb ali družb za upravljanje oziroma kandidati za člane uprav, 

- 1 pregled poslovanja v zvezi z odvzemom dovoljenja borznega posrednika. 

Agencija je v letu 2001 prejela 22 prijav ali pobud za opravljanje pregleda poslovanja 
oziroma za proučitev posameznih poslov z vrednostnimi papiiji. 
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Tabela 6: Prejete prijave in pobude za nadzor 

Stranke 
od tega: fizične osebe 

pravne osebe 
Policijska uprava 
DURS - Posebni davčni urad 
Trini inšpektorat 

15 
11 
4 
3 
3 
1 

68,2% 
50,0% 
18,2% 
13,6% 
13,6% 
4,5% 

SKUPAJ 22 100,0% 

Polovico vseh pobud in prijav so podale stranke oziroma mali investitorji - fizične osebe, 
po 3 obvestila sta poslala Posebni davčni urad in Urad kriminalistične policije Policijske 
uprave, eno pa Tržni inšpektorat. Na Agencijo so se z raznimi zaprosili za posredovanje 
pojasnil in podatkov obračali tudi okrajna sodišča in Državni svet Republike Slovenije. 

Na temelju Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov in na njegovi 
podlagi sklenjenih medsebojnih sporazumov je Agencija v letu 2001 opravila tudi en 
skupni pregled z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, še dva dodatna 
pregleda pa v sodelovanju z Banko Slovenije. 

Delo v nadzoru praviloma opravljajo vsi delavci Agencije oziroma kar 85 % vseh 
zaposlenih v njej. Občasno Agencija vključi tudi zunanje sodelavce - revizorje pri 
pregledovanju posameznih izbranih segmentov družb. 

3.2 NADZOR NAD JAVNO PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija v letu 2001 ni izvedla nobenega postopka nadzora nad javno ponudbo 
vrednostnih papirjev. 

3.3 NADZOR NAD POSTOPKI PREVZEMA 

Posamične preglede je Agencija izvajala bodisi v primerih, ko je bilo na prevzemna 
dogajanja mogoče sklepati iz razmer na trgu ali iz sredstev obveščanja, bodisi v primerih, 
ko je bilo nanje možno sklepati na podlagi pregledov različnih baz podatkov. Pri tem je v 9 
primerih ugotovila, da so posamične fizične ali pravne osebe v nasprotju z ZPre, ne da bi 
dale javno ponudbo za odkup, pridobile več kot 25 % vrednostnih papirjev z glasovalno 
pravico, v 5 pa, da je posamične fizične ali pravne osebe niso obvestile o pridobitvi 
kvalificiranega deleža, čeprav so to bile dolžne storiti. V vseh primerih je podala predloge 
za uvedbo postopka o prekršku. 
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3.4 NADZOR NAD POROČANJEM JAVNIH DRUŽB 

V letu 2001 je Agencija opravila tri skupinske nadzore nad poročanjem javnih družb, v 
katerih je izdala skupno 26 odredb o odpravi nepravilnosti poročanja javnih družb in 5 
odločb o ugotovljenih kršitvah poročanja. 

V postopku nadzora nad poročanjem 176 javnih družb o nerevidiranih računovodskih 
izkazih za leto 2000 je ugotovila kršitev pri eni družbi, ki ji je izdala odredbo o odpravi 
kršitev poročanja in odločbo o ugotovljenih kršitvah poročanja, ker družba tudi na podlagi 
odredbe kršitve ni odpravila. 

Pri pregledu 176 družb, ki so imele na dan 30. 6. 2001 status javne družbe, so bile v 
postopku nadzora nad poročanjem o revidiranih letnih poslovnih rezultatih za leto 2000 
ugotovljene kršitve pri 39 javnih družbah. V nekaterih primerih so se kršitve nanašale na 
zamudo roka za predložitev oziroma objavo revidiranih letnih poslovnih rezultatov, v 
preostalih primerih pa so bili objavljeni podatki pomanjkljivi, v nekaterih primerih jih 
javne družbe sploh niso razkrile. Agencija je 20 javnim družbam izdala odredbe, s katerimi 
jim je naložila, da ugotovljene kršitve odpravijo. Zoper omenjene odredbe je 5 javnih družb 
pri Agenciji vložilo ugovore, ki pa so bili vsi zavrnjeni kot neutemeljeni. Agencija je 4 
javnim družbam, ki v roku iz odredbe kršitve niso odpravile, izdala odločbe o ugotovljenih 
kršitvah poročanja. Preostalih 16 javnih družb jih je v skladu z odredbo odpravilo. 

Na dan 31.8. 2001 je imelo 39 izdajateljev delnice uvrščene v kotacijo na borzi. Agencija 
je v tretjem skupinskem nadzoru preverjala izpolnjevanje njihovih dolžnosti v zvezi z 
razkritjem polletnih poslovnih rezultatov za poslovno obdobje od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000. 
Vseh 39 izdajateljev je povzetek polletnega poročila objavilo v predpisanem roku. Pet 
izdajateljev Agenciji ni predložilo polletnega poročila oziroma njegovega povzetka* zato 
jim je na podlagi prvega odstavka 69. člena ZTVP - 1 izdala odredbe, s katerimi jim je 
naložila, da ugotovljene kršitve odpravijo. Vseh 5 javnih družb jih je v skladu z odredbo 
odpravilo. 

Ker kršitve dolžnosti poročanja sodijo med gospodarske prestopke, te pa štejejo za 
prekrške, Agencija zoper kršitelje, javne družbe in odgovorne osebe javnih družb, tekoče, 
po pridobitvi ustreznih podatkov, ki jih zahteva Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 
25/83 s spremembami in dopolnitvami), vlaga tudi predloge za uvedbo postopka o prekršku 
(iz naslova poročanja v letu 2001 to pomeni 45 predlogov za uvedbo postopka o prekršku). 

3.5 NADZOR POSLOVANJA BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB IN BANK 

Pooblaščeni udeleženci so dolžni mesečno poročati o strukturi svojih naložb in agregatno 
za naložbe svojih strank ločeno za domači in tuje trge vrednostnih papiijev. 
Borznoposredniške družbe in banke morajo poročati tudi o poslih izven organiziranega 
trga, o plačilni nesposobnosti, o kapitalski ustreznosti, o statusnih spremembah, o 
spremembah osnovnega kapitala in o drugih spremembah, ki se vpisujejo v sodni register, 
nadalje o lastnikih borznoposredniške družbe, o njenih kapitalskih udeležbah v drugih 
borznoposredniških družbah, podatke o poslovalnicah, o nameravanem poslovanju v tujini 
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in izpolnitvenih pomočnikih v tujini, o pogodbenih partneijih, ki zanje zbirajo naročila 
strank, o kadrovski sestavi borznoposredniških družb ter o spremembah splošnih pogojev 
poslovanja. Borznoposredniške družbe so dolžne predložiti Agenciji tudi (revidirano) letno 
in polletno poročilo, in če so zavezane h konsolidaciji, tudi konsolidirane računovodske 
izkaze. 

Nad borznoposredniškimi družbami in sektorji bank za opravljanje poslov z vrednostnimi 
papirji je v letu 2001 potekal nadzor s podrobnejšim pregledovanjem dokumentacije tudi 
zaradi prijav fizičnih oseb (9). Prijave so se nanašale na, po mnenju prijavitelja, 
neupoštevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja ter na neustrezno ravnanje 
borznoposredniške družbe. Agencija je proučila vse prejete prijave in v nadzoru preverila 
poslovanje borznoposredniške družbe. 

Zaradi večjega števila prijav fizičnih oseb in ugotavljanja nepravilnosti v povezavi s temi 
prijavami je Agencija v letu 2001 opravila le tri sistemske nadzore poslovanja 
borznoposredniških družb in dva obsežnejša nadzora sektorjev bank, enega od teh kot 
skupen nadzor z Banko Slovenije. 

V izdanih odredbah borznoposredniškim družbam in bankam je Agencija zahtevala 
odpravo nepravilnosti v zvezi z vodenjem evidence naročil in opravljenih poslov z 
vrednostnimi papiiji, v zvezi z identifikacijo strank, v zvezi z neurejenim denarnim 
poslovanjem, zaradi neizročitve potrdil o prejemu naročil in neustrezne vsebine teh potrdil. 
Ugotovljeni so bili tudi primeri kršitev upoštevanja vrstnega reda prejema naročil pri 
njihovem izvrševanju, neustrezne hrambe dokumentov o poslovanju s stranko ter tehnično 
neprimernega trezoija za hrambo materializiranih vrednostnih papirjev. 

V borznoposredniških družbah, ki so prenehale poslovati, Agencija preverja zlasti 
korektnost postopkov v zvezi s prenehanjem poslovanja in prenašanja premoženja strank na 
druge borznoposredniške družbe. V letu 2001 je opravila dva taka nadzora. 

Agencija je v letu 2001 pri nadzoru proučevala tudi navidezne posle z vrednostnimi papirji, 
ki so bili opravljeni v letu 2001 in tudi prej, posledica nadzora pa je bil pravnomočen 
odvzem dovoljenja borznemu posredniku za opravljanje poslov. 

Zaradi večjih nepravilnosti v poslovanju je bilo v eni od borznoposredniških družb z 
odločbo Agencije tudi začasno ustavljeno poslovanje. 

3.6 NADZOR POSLOVANJA INVESTICIJSKIH SKLADOV IN DRUŽB ZA 
UPRAVLJANJE 

V letu 2001 se je nadaljeval nadzor poslovanja pooblaščenih investicijskih družb in 
vzajemnih skladov na podlagi pregleda trimesečnih in mesečnih poročil o poslovanju 
investicijskih skladov ter dnevnih poročil o medsebojnem trgovanju pooblaščenih 
investicijskih družb, Slovenske odškodninske družbe in Kapitalskega sklada pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Nadzof je zajemal predvsem pregled usklajenosti naložb 
skladov glede na omejitve, določene z ZISDU. 
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Drugi del nadzora nad poslovanjem pooblaščenih investicijskih družb se je nanašal na 
redno mesečno poročanje in obveščanje javnosti o poslovanju investicijskih skladov. 
Zajemal je pregled podatkov o osebah, povezanih z družbo za upravljanje, in o povezanih 
imetnikih investicijskih kuponov vzajemnih skladov, prav tako pa tudi sprotno spremljanje 
poročanja o drugih dejstvih in dogodkih, ki so bili pomembni za poslovanje vzajemnih 
skladov in pooblaščenih investicijskih družb (seje odborov investitorjev vzajemnih 
skladov, seje nadzornih svetov in skupščine pooblaščenih investicijskih družb, spremembe 
statutov in pogodb o upravljanju pooblaščenih investicijskih družb ipd.). 

Del nadzora nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje je potekal s 
pregledom trgovanja skladov z vrednostnimi papirji na borznoinformacijskem sistemu 
Ljubljanske borze in v informacijskem sistemu KDD. Nekateri posli so bili podrobneje 
obravnavani v okviru nadzora s pregledovanjem dokumentacije in poslovanja v 
posameznih družbah. 

Agencija je v okviru nadzora poslovanja investicijskih skladov preverjala tudi pravilnost 
obračunavanja provizije za upravljanje, ki jo morajo plačevati pooblaščene investicijske 
družbe. 

V odredbah, izdanih družbam za upravljanje, ki upravljajo pooblaščene investicijske 
družbe, je Agencija zahtevala odpravo kršitev v zvezi z računovodskimi rešitvami, 
uporabljenimi v nasprotju s predpisi, ki določajo poslovanje investicijskih skladov, in 
odpravo kršitev v zvezi z naložbami in posli investicijskih skladov, in sicer glede 
obveznosti razpršitve naložb investicijskega sklada v vrednostnih papirjih istega izdajatelja 
in z njim povezanih izdajateljev. 

Zaradi ugotovljenih kršitev je Agencija začela postopek za odvzem dovoljenja družbi za 
upravljanje in ji tudi izrekla ukrep pogojnega odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
upravljanja investicijskih skladov in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene 
investicijske družbe. 

3.7 NADZOR POSLOVANJA VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV 

Z začetkom poslovanja prvih vzajemnih pokojninskih skladov v letu 2001 je Agencija 
začela nadzorovati tudi poslovanje teh subjektov. Redno in tekoče je pregledovala poročila, 
ki so jih dolžni pošiljati upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, in sicer mesečna 
poročila o vrednosti enot premoženja vzajemnih pokojninskih skladov, mesečna poročila o 
naložbah, obveznostih in čisti vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov, mesečni 
prikaz strukture naložb vzajemnih pokojninskih skladov v kratkoročne vrednostne papirje, 
mesečni prikaz strukture naložb vzajemnih pokojninskih skladov v dolgoročne vrednostne 
papirje, mesečni prikaz strukture in sprememb terjatev vzajemnih pokojninskih skladov, 
mesečni prikaz strukture in sprememb naložb v depozite bank za vzajemne pokojninske 
sklade, mesečno poročilo o sestavi sredstev vzajemnih pokojninskih skladov. 

V letu 2001 je Agencija na podlagi prejetih poročil izdala upravljavcem vzajemnih 
pokojninskih skladov štiri odredbe o odpravi kršitev. Kršitve so se nanašale na 
nepravočasno pošiljanje, nepravilno in pomanjkljivo izpolnjevanje mesečnih poročil in 
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preseganje omejitve posameznih vrst naložb vzajemnih pokojninskih skladov. Upravljavci 
so ugotovljene kršitve odpravili v zahtevanih rokih. 

3.8 NADZOR KDD 

Nadzor delovanja KDD temelji na sistemu poročanja o poslovnih zadevah KDD s pisnimi 
poročili, ki jih je KDD dolžna posredovati Agenciji, in s spremljanjem informacij o 
izdajateljih, vrednostnih papirjih, članih, preknjižbah in poravnavi prek neposredne 
računalniške povezave z informacijskim sistemom KDD. 

3.9 NADZOR NAD POSLOVANJEM LJUBLJANSKE BORZE 

Poslovanje Ljubljanske borze se nadzoruje s pregledovanjem poročil, ki jih je dolžna 
posredovati Agenciji, in s spremljanjem trgovanja prek borznega trgovalnega sistema. Prek 
podatkov Ljubljanske borze je Agenciji omogočeno dnevno spremljanje dogajanja na 
organiziranem trgu in v zvezi z dejavnostmi članov Ljubljanske borze. Dodatno 
Ljubljanska borza pripravlja mesečne, polletne in letne statistične podatke in poročila o 
organiziranem trgu. Agencijo obvešča Še o sprejemanju novih članov, o prenehanju 
članstva, o pooblaščenih borznih posrednikih, o sprejetju in umiku vrednostnih papirjev v 
borzno kotacijo oziroma iz nje, o postopkih pred častnim razsodiščem ter o ukrepih, 
izrečenih izdajateljem in članom. 

4. DELO AGENCIJE NA NORMATIVNEM PODROČJU 

4.1 IZDAJA PODZAKONSKIH PREDPISOV 

Agencija je v letu 2001 izdala 10 podzakonskih predpisov oziroma njihovih sprememb in 
dopolnitev: 

- Sklep o spremembah Sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju 
investicijskih skladov (Uradni list RS, št 43/01), 

- Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja 
in načinu določitve datuma konverzije (Uradni list RS, št. 13/01), 

- Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 
13/01), 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave 
sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 76/01), 

- Spremembe in dopolnitev tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 82/01), 
- Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila (Uradni list RS, št. 82/01), 
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- Sklep o računovodskih izkazih vzajemnih pokojninskih skladov (Uradni list RS, št. 
109/01), 

- Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada 
(Uradni Ust RS, št. 109/01), 

- Sklep o dopolnitvi Sklepa o poročanju borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 
109/01), 

- Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju 
investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 109/01). 

Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah (Uradni list 
RS, št. 56/01) je izdala Banka Slovenije na podlagi predloga Agencije. 

Na podlagi Sklepa o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizoijevega 
poročila borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 6/00) je Agencija tudi potrdila 
vzorce tabel in vprašalnikov za revidiranje borznoposredniških družb za leto 2000, ki jih je 
predložil Slovenski inštitut za revizijo. 

4.2 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVIH ZAKONOV IN PREDLOGI ZA 
SPREMEMBO ZAKONOV 

Agencija je predlagala dva amandmaja k delovnemu osnutku novega Zakona o prekrških 
oziroma da se pristojnost organov, ki nadzirajo finančne organizacije, za ugotavljanje in 
sankcioniranje določenih prekrškov lahko uredi tudi s posebnim zakonom. 

Prav tako je pripravila načelna stališča oziroma konkretne predloge k strokovnemu 
predlogu novega zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, osnutkom 
zakona o javnih agencijah ter podala mnenje k novim Slovenskim računovodskim 
standardom. 

Opozorila je tudi na vsebinske pomanjkljivosti zakonske ureditve poslovanja vzajemnih 
pokojninskih skladov. Večina pobud Agencije ni bila sprejeta, ker je bil ZPIZ - 1C sprejet 
po skrajšanem postopku. 

5. POSTOPKI PRED SODIŠČI 

5.1 POSTOPEK PRED USTAVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE SLOVENIJE 

Agencija je leta 1998 družbi za upravljanje (DZU) z odločbo izrekla ukrep odvzem 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov in posebnega 
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dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe. Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije je pritožbo DZU zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločbo Agencije. 

DZU je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije podala pobudo za presojo ustavnosti 
četrtega in petega odstavka 139. člena ZISDU, ki se nanašata na razpolaganje z delnicami, 
ki jih pooblaščena družba za upravljanje prejme namesto izplačila letne provizije ter 
namesto izplačila stroškov ustanovitve, in na dolžnost vrnitve teh delnic, če pogodba o 
upravljanju preneha veljati zaradi razlogov na strani družbe za upravljanje. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije o navedeni pobudi za presojo ustavnosti še ni 
odločilo. 

5.2 POSTOPKI PRED VRHOVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE SLOVENIJE 

5.2.1 Dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe 

V letu 2001 so pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije tekli še trije postopki 
sodnega varstva na podlagi tožb zoper odločitve Agencije o zavrnitvi zahtev za opravljanje 
funkcije članov uprave borznoposredniške družbe. 

Že v letu 2000 je Agencija pri odločanju o izdaji dovoljenj za opravljanje funkcije članov 
uprave borznoposredniške družbe zahteve treh kandidatov za izdajo dovoljenja zavrnila. V 
vseh treh primerih so vlagatelji funkcijo člana uprave borznoposredniške družbe opravljali 
tudi že pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja. 

Agencija je v postopkih nadzora nad temi borznoposredniškimi družbami ugotavljala 
večkratne kršitve pravil varnega in skrbnega poslovanja. V enem primeru je ugotavljala še, 
da v borznoposredniški družbi ni bil zagotovljen sistem notranjih kontrol in revizije, čeprav 
je to ena bistvenih nalog člana uprave borznoposredniške družbe. V enem primeru pa je 
kandidat za opravljanje funkcije člana uprave aktivno deloval tudi kot borzni posrednik, pri 
čemer je opravljal posle, ki jih borzna pravila izrecno prepovedujejo, in tako kršil pravila 
organiziranega trga. Ob takšnih ugotovitvah nadzora, in sicer v času, ko so vsi trije 
kandidati že opravljali funkcijo Člana uprave v teh borznoposredniških hišah, je Agencija 
vložene zahteve z odločbo zavrnila, saj je presodila, da iz takšnega preteklega ravnanja 
kandidatov nedvomno izhaja, da bi bilo lahko ogroženo poslovanje teh borznoposredniških 
družb v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja tudi v prihodnje, če bi kandidati še 
naprej opravljali funkcijo člana uprave. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v vseh treh primerih tožbe zavrnilo in tako 
potrdilo odločitev Agencije. 
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5.2.2 Dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje 

Agencija je zavrnila zahtevo enega kandidata za opravljanje funkcije člana uprave družbe 
za upravljanje in presodila, da na podlagi preteklega ravnanja kandidata izhaja, da bi bilo 
lahko ogroženo poslovanje družbe za upravljanje v skladu s pravili zakonitega in skrbnega 
upravljanja investicijskih skladov, če bi navedeni kandidat v družbi za upravljanje, ki te 
sklade upravlja, opravljal funkcijo člana uprave. 

Kandidat je zoper odločitev Agencije pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vložil 
tožbo, ki pa ni imela ustreznih prilog. Ker tožnik v roku, ki ga je odredilo sodišče, 
pomanjkljivosti ni odpravil, je sodišče tožbo zavrglo. 

5.23 Odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika 

Agencija je z odločbo začela postopek za odvzem izdanega dovoljenja za opravljanje 
poslov borznemu posredniku zaradi utemeljenega suma storitve hujše kršitve pravil 
organiziranega trga. Borzni posrednik je namreč ponavljajoče se opravljal navidezne 
borzne posle, ki so po pravilih borze borznim posrednikom izrecno prepovedani. O 
razlogih za začetek postopka o odvzemu je sicer podal izjavo, vendar odločitve Agencije ni 
spremenila. Agencija je zato postopek nadaljevala in izdala odločbo, da se borznemu 
posredniku dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika odvzame. 

Borzni posrednik je zoper obe odločbi Agencije vložil tožbo pri Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije in zahteval odpravo odločb. Vrhovno sodišče Republike Slovenije jo 
je zavrnilo, saj je odločilo, da je bil postopek izdaje obeh odločb pravilen, odločbi pa 
pravilni in zakoniti. 

5.2.4 Poročanje javnih družb 

V zvezi z odločitvami Agencije, sprejetimi v postopkih nadzora nad poročanjem javnih 
družb v letu 2000, je bilo na dan 1.1. 2001 nerešenih še 8 tožb pred Vrhovnim sodiščem 
Republike Slovenije. Vsi postopki so bili do konca leta 2001 zaključeni. 

Tri javne družbe so vložile tožbe zoper ugotovitveno odločbo, s katero je Agencija 
ugotovila, da kršitve niso bile odpravljene. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je dve 
tožbi zavrnilo kot neutemeljeni, eni pa je ugodilo ter ugotovitveno odločbo odpravilo in 
zadevo poslalo Agenciji v ponovno odločanje. 

Dve javni družbi sta vložili tožbo zgolj zoper sklep o stroških postopka. Vrhovno sodišče 
Republike Slovenje je eno zavrnilo kot neutemeljeno, eni pa je ugodilo ter sklep odpravilo 
in zadevo vrnilo Agenciji v ponovno odločanje. 
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Ena javna družba je vložila tožbo, s katero je izpodbijala odredbo o odpravi kršitev in sklep 
o stroških postopka. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je tožbo v delu, ki se nanaša na 
odredbo o odpravi kršitev zavrglo kot nedovoljeno, v delu, ki se nanaša na sklep o stroških 
pa je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. 

Ena javna družba je zoper odločitve Agencije vložila dve tožbe. S prvo je izpodbijala 
odredbo o odpravi kršitev, sklep o stroških in odločbo o ugovoru zoper odredbo o odpravi 
kršitev. Sodišče je tožbo v delu, ki se nanaša na odločbo o ugovoru zoper odredbo o 
odpravi kršitev zavrnilo kot neutemeljeno, v ostalem pa je tožbo zavrglo kot nedovoljeno. 
Drugo tožbo je javna družba vložila zoper odločbo, s katero je Agencija ugotovila, da 
kršitve poročanja niso odpravljene, in v njej tudi predlagala izdajo začasne odredbe. 
Sodišče je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo, v ostalem pa je tožbi ugodilo ter 
odločbo odpravilo in zadevo vrnilo Agenciji v ponovno odločanje. 

53 POSTOPEK PRED UPRAVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE SLOVENIJE V 
LJUBLJANI 

Agencija je že v letu 2000 prejela tožbo borznoposredniške družbe, s katero je zahtevala 
odpravo odredbe Agencije, na podlagi katere ji je Agencija naložila, da z objavo v 
dnevnem časopisju umakne ponudbo za odkup. Agencija je pri izvrševanju nadzora nad 
borznoposredniško družbo namreč ugotovila nepravilnosti v smislu kršitev določb ZPre, ki 
se nanašajo na ponudbo za odkup delnic in konkurenčno ponudbo za odkup. Agencija je na 
prejeto tožbo odgovorila, vendar sodišče v zadevi še ni odločilo. 

5.4 POSTOPKI PRED OKROŽNIM SODIŠČEM V LJUBLJANI 

5.4.1 Vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas 

Določeni vlagatelji v vzajemne sklade Proficie Dadas, d. o. o., Maribor, v pravdnih 
postopkih tožijo Republiko Slovenijo kot prvotoženo stranko in Agencijo kot drugotoženo 
zaradi plačila odškodnine zaradi škode, ki naj bi jim bila nastala zaradi ravnanja Agencije, 
saj tožniki zatrjujejo, da naj bi bilo nezakonito. 

Agencija je na tožbe odgovorila in med ostalim navedla, da njeno ravnanje ni bilo 
protipravno, kar dokazujejo odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije. Pristojno sodišče še ni odločilo o nobeni tožbi. 
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5.4.2 Postopki v zvezi z nezakonitimi odtujitvami delnic 

V teku je pet pravdnih postopkov v zvezi z nezakonitimi odtujitvami delnic pri 
borznoposredniških družbah, v katerih Agencija nastopa kot tretje- oziroma četrtožena 
stranka. Štirje postopki tečejo še na prvi stopnji, en postopek pa po pritožbah zoper 
odločitev sodišča prve stopnje že teče na drugi stopnji. 

Agencija je po mnenju štirih tožnikov v zadevi odškodninsko odgovorna zaradi opustitev 
pri izvajanju zakonskih pooblastil, po katerih je bila dolžna izdati izvedbene akte, s 
katerimi se podrobneje uredijo postopki v zvezi s trgovanjem z nematerializiranimi 
vrednostnimi papiiji, in sicer na način, ki bi z dovolj zahtevnimi postopki identifikacije 
stranke preprečil možnost zlorabe. Iz tožbenih razlogov ene tožbe pa izhaja še, da naj bi 
bila Agencija odškodninsko odgovorna zaradi opustitve dolžnega opravljanja nadzora po 
ZTVP-1 nad borznoposredniško družbo, v kateri je prišlo do odtujitve delnic. 

Agencija je na vse tožbe odgovorila in med drugim navedla, da je predpise, ki jih je bila 
dolžna izdati, tudi izdala. Sodišče o štirih tožbah zaradi nezakonitih odtujitev delnic pri 
borznoposredniških družbah še ni odločilo, medtem ko je v eni zadevi že izdana 
prvostopenjska sodbe, s katero je sodišče odločilo, da so prva, druga in tretje tožena 
stranka, torej tudi Agencija, nerazdelno dolžne tožniku omogočiti in izvršiti vknjižbo 
odtujenih delnic na tožnikov registrski račun in nerazdelno dolžne tožniku izplačati tudi 
znesek pripadajočih dividend ter povrniti pravdne stroške. Agencija se je zoper takšno 
odločitev sodišča pritožila, vendar Višje sodišče v Ljubljani o pritožbi še ni odločilo. 

5.4.3 Postopek v zvezi s kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov 

Na prvi stopnji je zaključen postopek v gospodarskem sporu v zvezi s kupoprodajno 
pogodbo za nakup poslovnih prostorov Agencije. Prodajalec je s tožbo uveljavljal zoper 
Agencijo zahtevke za povrnitev sredstev iz naslova unovčenja garancije in pogodbene 
kazni. Prvostopno sodišče je razsodilo, da je Agencija dolžna vrniti prodajalcu pobotano 
pogodbeno kazen, saj naj bi bila poplačana že z unovčitvijo garancije, v preostalem delu pa 
je tožbeni zahtevek zavrnilo. Obe stranki postopka sta se zoper sodbo pritožili, vendar višje 
sodišče o pritožbah še ni odločilo. 

6. SODELOVANJE AGENCIJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

6.1 SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI 

Agencija je pri svojem delu redno sodelovala s pristojnimi ministrstvi, zlasti z 
Ministrstvom za finance, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve, ter z Banko Slovenije, Agencijo za zavarovalni nadzor, Slovenskim 
institutom za revizijo, Združenjem članov borze vrednostnih papirjev, Združenjem družb za 
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upravljanje investicijskih skladov, Uradom za preprečevanje pranja denarja ter drugimi 
institucijami. 

Na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov se je redno 
udeleževala sestankov koordinacijskega telesa nadzornih organov in komisije za 
medsebojno sodelovanje nadzornih organov ter z januaijem 2001 od Banke Slovenije 
prevzela koordinacijo dela za obdobje enega leta. Agencija je v začetku leta podpisala 
sporazum o medsebojnem sodelovanju tudi z Agencijo za zavarovalni nadzor. 

Na pobudo Agencije je bila oblikovana skupna delovna skupina predstavnikov Banke 
Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za pripravo izhodišč za spremembe 
in dopolnitve novega Zakona o prekrških. 

Na predlog Banke Slovenije je bila imenovana tudi ožja delovna skupina predstavnikov 
Banke Slovenije in Agencije za pripravo podzakonskega predpisa na podlagi 280. člena 
ZTVP - 1 o izračunu višine likvidnih naložb in pogojih ter postopkih za zagotavljanje 
sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniških družbah, ki ga 
je Banka Slovenije na predlog Agencije sprejela v predpisanem roku do 30. 6. 2001 (Sklep 
o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah, Uradni-list RS, 
št. 56/01). 

6.2 SODELOVANJE S TUJIMI IN MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI 
OZIROMA ORGANIZACIJAMI 

V letu 2001 se je še okrepilo sodelovanje z mednarodnimi institucijami, predvsem z 
organizacijo IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Agencija je 
njena redna članica od leta 1996. 

Podobno kot doslej so se predstavniki Agencije tudi v letu 2001 udeležili najpomembnejših 
srečanj držav članic IOSCO, in sicer redne letne konference vseh članic v Stockholmu 
junija letos ter srečanja odbora European Regional Committee v Atenah. Predstavniki 
Agencije so se nameravali udeležiti tudi srečanja odbora Emerging Markets Committee, ki 
bi moralo biti v Pakistanu, a je bilo zaradi dogodkov po 11. septembru odpovedano Kot 
vsako leto je Agencija tudi v 2001 s posredovanjem podatkov sodelovala pri delu delovnih 
skupin IOSCO. 

Predstavniki Agencije so se udeležili med drugim srečanj EU Consultative Group. Prvo 
srečanje skupine držav, ki so v procesu priključevanja Evropski uniji, je bilo maja v 
Varšavi, na letni konferenci v Stockholmu junija pa je bila na drugem srečanju skupine tudi 
sprejeta izjava o njeni ustanovitvi. V oktobru so se predstavniki skupine vnovič srečali na 
Malti. 

Agencija je kot članica dveh delovnih skupin v procesu vključevanja Republike Slovenije v 
Evropsko unijo (prost pretok kapitala in prost pretok storitev) sodelovala pri pripravi 
pogajalskih izhodišč. Predstavniki Agencije so sodelovali na t. i. »screeningu« domače 
zakonodaje, in sicer v Bruslju v okviru Pododbora za notranji trg in finančne storitve. 
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Na področju prostega pretoka storitev Evropska unija pri investicijskih storitvah potrjuje 
slovensko zahtevo po prehodnem obdobju na področju sistema jamstva za terjatve 
vlagateljev pri borznoposredniških družbah. Prehodno obdobje (oziroma prepoved izvoza 
višje ravni jamstva od domačega - t. i. »export ban«) je potijeno do 31. decembra 2005; 
borznoposredniške družbe držav članic, ki bodo poslovale na območju Republike 
Slovenije, ne bodo smele dajati višjega jamstva za terjatve vlagateljev od jamstva, ki ga 
bodo zagotavljale slovenske borznoposredniške družbe. V obdobju od predvidene 
vključitve Republike Slovenije v polnopravno članstvo v Evropski uniji do konca leta 2005 
naj bi se domaČe borznoposredniške družbe postopno prilagodile novim zahtevam v 
poslovanju tudi s tujimi borznoposredniškimi družbami. Evropska unija v zadnjem 
sporočilu tudi ugotavlja, da poglavje »prosti pretok storitev« ne potrebuje nadaljnjih 
pogajanj, temveč le redno spremljanje razvoja in uveljavljanje »acquisa«. Na področju 
prostega pretoka kapitala seje poglavje zaprlo na konferenci 23. 3. 2001. 

V septembru tega leta je bil izveden tudi t. i. »peer review« oziroma pregled 
administrativne usposobljenosti nadzornikov trga kapitala, ki so ga izvedli predstavniki 
sorodnih nadzornih institucij držav Članic Evropske unije. Predstavniki Evropske unije so 
obiskali nadzorne institucije trga kapitala in nekatere druge udeležence na trgu kapitala 
(Ljubljansko borzo, KDD itd). Na podlagi razgovorov so poskušali oceniti administrativno 
usposobljenost nadzornikov trga kapitala ter pridobiti informacije, na podlagi katerih bodo 
v prihodnjem letu sestavili poročilo in pripravili priporočila. 

V letu 2001 je Agencija sklenila tri sporazume o sodelovanju (Memorandum of 
Understanding) s tujimi regulatorji trga kapitala. Maja je v Varšavi na srečanju 
predstavnikov članic EU Consultative Group podpisala sporazum s Češko, junija pa na 
letni konferenci IOSCO z Avstrijo ter Federacijo Bosne in Hercegovine. Osnovno načelo 
sporazumov je izmenjava informacij tako na podlagi posamičnih zahtev kakor prostovoljno 
posredovanje razpoložljivih podatkov in dejstev, ki bi drugemu regulatoiju lahko koristili 
pri delu. 

Dejavnosti medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti pri vključevanju 
Republike Slovenije v OECD, v kateri ima Agencija svojega predstavnika, so se 
nadaljevale tudi v letu 2001. Poleg rednega srečanja medresorske delovne skupine je 
Agencija sodelovala tudi pri pridobitvi opazovalskega statusa v Komiteju za mednarodne 
investicije in multinacionalne družbe - CIIME (Committee on International Investments 
and Multinational Enterprises). Pogoj za članstvo v CIIME je analiza politike neposrednih 
tujih vlaganj in kapitalskih tokov v Sloveniji. Med pripravljanjem poročila sta se 
predstavnici Sekretariata OECD sestali s predstavniki ministrstev in vladnih institucij - 
med drugim s predstavniki Agencije. 

Prav tako je treba omeniti svetovanje in pomoč, ki ju je Agencija zagotavljala tujim 
nadzornim organom pri sprejemanju svojih predpisov, in sicer Makedoniji ter Federaciji 
Bosne in Hercegovine. 

Na področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja v tujini je ameriški SEC še naprej 
najpomembnejša institucija, tako z najobsežnejšim programom »SEC Institute« kot s 
krajšimi seminaiji na področju nadzora in »disclosure«. Agencija TAJEX iz Bruslja 
zagotavlja tehnično pomoč državam kandidatkam za vstop v Evropsko unijo, in sicer z 
organizacijo in sponzoriranjem delavnic v državah članicah Evropske unije. Namen 
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dvodnevnih programov je prikaz izkušenj držav članic s prilagajanjem domače zakonodaje 
evropskim direktivam. Poleg delavnic in seminarjev, organiziranih v okviru teh dveh 
institucij, so se predstavniki Agencije udeležili še nekaterih drugih seminaijev s področja 
njenega dela. 

7. DRUGE ZADEVE 

7.1 KADROVSKE ZADEVE 

Agencija je v letu 2001 na novo zaposlila 5 delavcev, delovno razmeije pa je prenehalo 
' štirim. Povprečno število zaposlenih v tem letuje 30, s tem daje bilo konec leta zaposlenih 
30 delavcev. Agencija je letos že izpeljala postopke za dodatne zaposlitve, ki pa bodo 
uresničene šele v prihodnjem letu. 

7. 2 INFORMATIKA 

Na področju informacijskega sistema oziroma zajemanja in posredovanja podatkov je 
Agencija začela priprave in uresničevanje posodobitve programske opreme, ki je bila 
posebej razvita za potrebe Agencije, npr. tudi na novem področju vzajemnih pokojninskih 
skladov. Prav tako je pripravila vsebinsko opredelitev in začela z razvojem nujnih 
sprememb in dodelav že obstoječega programa in podatkovne baze, predvsem z namenom 
zagotoviti hitrejše in kakovostnejše zajemanje podatkov oziroma poročanje udeležencev na 
trgu vrednostnih papiijev. Pripravljene so bile tudi dodatne analize in pregledi na podlagi 
podatkov Agencije, ki v osnovnem programu še niso zajeti. 

Predstavitev Agencije na spletnih straneh se sprotno prilagaja novim podatkom in 
potrebam, tako da so informacije, ki so javnega značaja, hitro dostopne vsem uporabnikom 
internetnih storitev. 

Agencija je posodobila tudi strežniški in uporabniški operacijski sistem s celovitim 
prehodom na okolje Windows2000 ter zamenjala sistem protivirusne zaščite. 

Sprejeto na 78. seji strokovnega s\ 
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TABELARIČNI PREGLED DELA AGENCIJE 
Priloga 1 

ŠTEVILO IZDANIH DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ IN 
ZAČETIH POSTOPKOV NADZORA 

r 

KL Za poslovanje finančnih institucij . 

1994 

**"' "vi 

1 1995 I 1996 

| $ 

1997 1998 

m 't : '■ 

1999 

m 

2000 2001 Skupaj 

1.1.1. Investicijski skladi inDZU 
%:y 

- za opravljanje dejavnosti upravljanja IS 26 3 0 0 ! 0 0 1 0 0 29 

- za upravljanje PID 25 0 0 

o
 

o
 

o
 0 0 25 

- za upravljanje VS 0 0 ; 3 12; o 2 2 0 19 

- za ustanovitev PID 44 25 ' 5 2 12 0 2 3 93 

- za povečanje osnovnega kapitala PID 0 16 28 5 6 2 . 3 61 

- za zmanjšanje osnovnega kapitala PID 0 26 12 9 0 0 0 0 47 
- za sklenitev pogodbe o upravljanju 

PID z drugo DZU 0 0 1 0 5 3 1 2 12 

- za prevzem upravljanja VS 0 0 5 0 1 3 0 0 9 

- za zadolževanje PID 0 0 28 27 19 4 7 3 88 
- k spremembam pravil upravljanja in 

dopolnitvam prospekta za javno 
ponudbo investicijskih kuponov 

0 0 0 0 3 13 21 19 56 

- k preoblikovanju PID v redno delniško 
družbo 

/ / / / / / 4 4 8 
' ' ' ■ ' ■ r ■ 

1.1.2. Vzajemni pokojninski skladi • v'.. V"' vSvV.i 

- za oblikovanje VPS / / / / / / / 6 6 
' ... . ' -• . . • . 

1.1.3. BorZno posredniške druibe in 
banke 

BPD 
' 

- za opravljanje poslov z vrednostnimi 
papirji oziroma *za opravljanje storitev 
z vrednostnimi papirji 

31 27 3 0 1 l 0 0 63 

- za opravljanje dodatnih poslov z 
vrednostnimi papirji 0 5 2 0 4 i 0 0 12 

- za razdružitev* / / / / / / 1 0 1 

- za kvalificirani delež* / / / / / / 7 3 10 

- o usklajenosti z ZTVP-1 / / / / / / 9 16 25 

Banke - pozitivno mnenje 

- za opravljanje storitev v zvezi z VP 16 6 0 0 2 i 1 0 26 

- o usklajenosti z ZTVP-1 * / / / / / / 1 2 3 
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1 1994 i 1995 1996 Fl997 1998 ! 1999 i 2000 i 2001 Skupaj 
:1.2.-Za.javno ponudbo vrednostnih papirjev | ' !- ' 

' 1. . ' - . i ? " 
- za javno ponudbo vrednostnih papirjev oz. *za j 

prvo javno prodajo | 15 i 19 11 8 13 ! 8 6 i 1 81 

- za javno ponudbo delnic po ZLPP 1 18 59 43 5 0 
| 

0 ► 0 0 125 | 
- za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev 

oz. »za organizirano trgovanje 2 0 2 7 0 8 9 4 32 
1.3. Z^obvczhe javne ponudbe'2:1 odkup po. 

0 0 . 0 o i§st : • 9 . '"35 

'•nrrstrrrr'"' ;gg| ■ p? m 
Izdaja potrdil 0 opravljenem preizkusu strokovnih 
znanj za opravljanje postov: 

- borznega posrednika 175 57 33 18 51 27 45 32 438 

- borznega posrednika za dodatne posle 0 0 15 8 10 28 / / 61 

- člana uprave DZU 63 10 0 5 4 21 10 5 118 
Izdaja dovoljenj: 

- za opravljanje funkcije člana uprave DZU* / / / / / 7 .. 9 35 

- za opravljanje funkcije člana uprave BPD * / / / / / / 47 j 9 56 

- za opravljanje poslov borznega posrednika / / / / / / 36 22 58 

- za opravljanje funkcije člana uprave borze* / / / / / 2 0 0 2 

- za opravljanje funkcije člana uprave v KDD* / / / / / 2 0 0 2 
1.5. Soglasja Agencije k aktom Ljubljanske 
/ • borze in KDD " s*.*.;*!- 

a yv , ■- 
« v • v 

- Ljubljanska borza,d. d. 8 3 3 5 2 2 2 3 28 

- KDD, d. d. 0 3 1 1 2 0 0 2 9 
,* 1« ■ r" 1 

&fi 4 
•:-*t' . •;> .i 

L«;'*'-.. 
«3® 

i? 
£ 

- javna ponudba vrednostnih papirjev 0 21 49 12 0 0 0 0 82 

-BPD 4 31 12 11 18 9 15 9 109 

- banke 0 14 6 1 2 II 5 4 43 

- DZU, ki upravljajo PID 0 2 1 1 8 2 6 6 26 

- DZU, ki upravljajo VS 0 13 20 0 3 1 0 0 37 

- vzajemni pokojninski skladi / / / / / / / « 4 

- prevzemi 0 0 0 0 1 3 1 14 19 

- Ljubljanska borza, d. d 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

- KDD, d. d. 0 0 1 0 0 1 2 1 5 

- nelicencirani subjekti* / / / / / / 1 2 3 

- poročanje javnih družb* / / / / / / 180 26 206 
* - na podlagi ZTVP-1 
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UVOD 

Na podlagi 292. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99; v 
nadaljevanju ZTVP - 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) 
letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju in razmerah na trgu 
vrednostnih papiijev. To poročilo o stanju in razmerah na trgu vrednostnih papiijev je 
sedmo letno poročilo. 

Njegov osnovni del je pripravljen na podlagi drugega odstavka 292. člena ZTVP - 1 in 
obsega podatke o javnih ponudbah vrednostnih papirjev, trgovanju na organiziranih 
trgih vrednostnih papiijev s podatki o obsegu in sestavi prometa z vrednostnimi papirji, 
sprejemu vrednostnih papiijev na organizirani trg in trgovanju z vrednostnimi papiiji 
zunaj organiziranih trgov vrednostnih papiijev. 

Uvodni del poročila pa podaja oceno stanja na trgu vrednostnih papiijev in opozaija na 
nekatera najbolj pereča odprta sistemska vprašanja, ki po mnenju Agencije ovirajo 
hitrejši in večji razvoj trga kapitala v Republiki Sloveniji. Ureditev navedenih sistemskih 
vprašanj je praviloma v domeni zakonskih predpisov, zato Agencija le opozaija na 
nekatere pomanjkljivosti obstoječih zakonov s področja trga vrednostnih papiijev in 
zgolj nakazuje morebitne rešitve. 

OCENA STANJA 

1. Splošno okolie 

Z vključitijo Slovenije v Evropsko unijo bo slovenski trg vrednostnih papiijev postal 
sestavni del evropskega trga vrednostnih papiijev, kar bo ublažilo težave, ki jih povzroča 
njegova majhnost. Bistveno za nadaljnji razvoj trga je, da do vključitve postane čimbolj 
konkurenčen in brez značilnosti, ki niso združljive z razvitimi trgi. To velja tako za 
zakonodajni okvir, ki je že usklajen oziroma se usklajuje s pravnim redom Evropske 
unije (npr. Zakon o trgu vrednostnih papiijev in novela Zakona o investicijskih skladih 
in družbah za upravljanje), kot za udeležence trga vrednostnih papiijev in infrastrukturo 
tega trga. Na področju regulative se je treba izogibati strožji ureditvi, kot jo minimalno 
zahteva evropska ureditev, saj bo strožja ureditev domačim subjektom zvišala stroške in 
ogrozila njihovo konkurenčnost v primeijavi s tujimi, ki bodo lahko ponudili svoje 
storitve v Sloveniji po načelu enotne licence. 

Za razvoj trga vrednostnih papiijev je med drugim zelo pomembna davčna politika. 
Evropska zakonodaja na področju davkov ni usklajena, zato ima država pri določanju 
davčnega režima več prostosti. Na področju davčne ureditve trga vrednostnih papiijev 
naletimo na dva glavna problema: neenakomerna davčna obremenitev naložb v 
vrednostne papiije v primeijavi z drugimi vrstami naložb in slaba tehnična izvedba 
prijavljanja in pobiranja davkov pri fizičnih osebah ter neustrezno obravnavanje 
investicijskih skladov. Pri neenakomerni davčni obremenitvi je treba pozornost posvetiti 
predvsem napovedani obdavčitvi obresti, pri kateri ne sme priti do diskriminacije 
posameznih instrumentov ter izenačitvi obremenitve dividend in kapitalskih dobičkov 
pri delnicah. Varčevanje je mogoče dodatno stimulirati s skrajšanjem roka, po katerem 
kapitalski dobiček ni obdavčen in z dodatno davčno olajšavo za reinvestiranje donosov 
do višine davčne osnove iz tega naslova. Investicijskih skladov davčna zakonodaja sploh 
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ne obravnava, zaradi česar so v davčno neenakopravnem položaju še zlasti vzajemni 
skladi, ki so sicer zelo privlačna oblika varčevanja za manjše investitoije. Izvedba 
prijavljanja in pobiranja davkov mora biti prilagojena sodobni tehniki poslovanja z 
vrednostnimi papiiji, v ta okvir sodi tudi možnost ločenega vodenja zalog vrednostnih 
papirjev na gospodaijenju in posredovanju. Do sedaj neurejena vprašanja, predvsem v 
zvezi z investicijskimi in pokojninskimi skladi, morajo biti v izogib nejasnim 
tolmačenjem izrecno urejena. 

2. Trg vrednostnih papirjev 

2.1. Primarni tre 

Na razvoj trga kapitala v Sloveniji je najbolj vplivalo lastninjenje. Večina delnic na 
organiziranem trgu izvira iz lastninskega preoblikovanja in je sekundarni trg predvsem v 
funkciji konsolidacije lastništva. Posledice so vidne na primarnem trgu, ki je slabo 
razvit, saj ob presežni ponudbi delnic na sekundarnem trgu in posledično nizkih cenah 
delnic ne prihaja do dodatnega financiranja podjetij z izdajo novih delnic. Na nerazvitem 
primarnem trgu udeleženci niso razvili nekaterih vrst storitev, predvsem v zvezi z 
vpeljavo in odkupom novih izdaj. Na primarnem trgu so aktivne predvsem banke, ki 
izdajajo obveznice, pri čemer pa vse postopke opravijo same, brez pomoči drugih 
udeležencev trga. Trg obveznic v zadnjem času razmeroma uspešno uporablja država, 
medtem ko izdajatelji iz podjetniškega sektoija (razen bank) niso tako aktivni. Največja 
šibkost trga obveznic je pomanjkanje tržnih konvencij in standardizacije lastnosti 
obveznic, kar investitorjem otežuje analizo in s tem zvišuje transakcijske stroške in 
znižuje likvidnost. 

Slabe strani prevlade bank za razvoj trga vrednostnih papirjev se kažejo tudi v Sloveniji. 
Značilno je, da banke v boju za tržni delež zelo ugodno kreditirajo ravno največja 
podjetja, ki bi bili potencialni izdajatelji vrednostnih papirjev. Slovenske banke 
neposredno sicer niso pomembne lastnice delnic slovenskih podjetij, je pa zato mnogo 
pomembnejši njihov vpliv preko družb za upravljanje, ki jih imajo v lasti. Pooblaščene 
investicijske družbe so med najpomembnejšimi lastniki slovenskih podjetij in banke 
lahko preko svojih družb za upravljanje pritiskajo na nekatere poslovne odločitve v 
podjetjih. 

Povečanje potencialnega povpraševanja ob presežni ponudbi na sekundarnem trgu je 
ključno za razvoj primarnega trga. To je mogoče doseči predvsem s spodbujanjem 
razvoja institucionalnih investitorjev, ki vlagajo v premajhnem obsegu (skladi, 
zavarovalnice, pokojninska reforma). Kot pomemben izdajatelj obveznic lahko država 
pomaga vzpostaviti nekatere standarde (tržne konvencije) in razviti nekatere storitve 
(vzdrževanje likvidnosti), ki bi se potem lahko uveljavile tudi na trgu podjetniških 
vrednostnih papirjev. Hkrati je treba paziti, da prevelike potrebe po financiranju države 
ne izrivajo s trga podjetij, ki iščejo kapital za svoj razvoj. 

12. Sekundami trg 

Posledica sekundarnega trga kot medija za konsolidacijo lastništva po privatizaciji je 
presežna ponudba delnic na sekundarnem trgu in posledično nizke cene. Zaradi 
konsolidacije se povečuje tudi delež prometa svežnjev v skupnem prometu, saj gre za 
pridobivanje kontrolnih deležev v podjetjih. Raven storitev borznoposrednišlah družb ni 
mednarodno primerljiva, ker je prilagojena vplivu lastninjenja na trg kapitala (glavni 
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posel je odkupovanje delnic iz lastninskega preoblikovanja za svoj račun). 
Borznoposredniške družbe v agregatu dosegajo dobičke pretežno iz trgovanja za lastni 
račun in ne iz plačil za opravljene storitve. Prilagoditev mikrostrukture sekundarnega 
trga mora omogočiti Čim večjo transparentnost, stabilnost in čim nižje transakcijske 
stroške domačim in tujim investitorjem. 

2.3. Prevzemi 

Od uveljavitve Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97; v nadaljevanju ZPre) se 
število prevzemov nenehno povečuje. Veliko število prevzemov je, prav tako kot 
dogajanje na trgu kapitala nasploh, posledica koncentracije lastništva v podjetjih, ki so 
se lastninsko preoblikovala. 

V objavljenih postopkih prevzemov ima Agencija primarno nalogo, da izda dovoljenje 
za ponudbo za odkup. Pogoji za njegovo izdajo zadevajo predvsem enakopravno 
obravnavanje vseh delničarjev in, kadar so izpolnjeni pogoji iz ZPre, ustrezno ceno, ki jo 
je dolžan ponuditi prevzemnik. V nadzoru nad potekom objavljene ponudbe za odkup 
Agencija ugotavlja predvsem, ali ni ponudnik morebiti mimo ponudbe pridobil 
vrednostnih papirjev pod za imetnike ugodnejšimi pogoji, kot so navedeni v ponudbi za 
odkup. Če to ugotovi, lahko z odločbo naloži prevzemniku, da spremeni ponudbo in 
vsem imetnikom ponudi ustrezno ceno. Na splošno so pristojnosti Agencije v zvezi z 
drugimi kršitvami postopka ponudbe za odkup določene v Zakonu o trgu vrednostnih 
papirjev (ZTVP - 1) in obsegajo predvsem odredbo za odpravo kršitev za nepravilnosti, 
ki jih je mogoče odpraviti, in odločbo, s katero Agencija razveljavi postopek ponudbe za 
odkup, če gre za nepravilnosti, ki jih ni mogoče odpraviti oziroma jih kršitelj ne odpravi. 
Nekatere izmed kršitev so v ZPre opredeljene tudi kot prekršek. 

Nadzor nad osebami, ki bi bile dolžne dati ponudbo za odkup, pa tega ne storijo, 
Agencija opravlja s pregledovanjem javnih baz podatkov, na primer delniških knjig in 
poročil o pridobitvah kvalificiranih deležev, ki jih dobiva na podlagi ZPre. Pri 
opravljanju nadzora lahko zahteva od posamezne osebe poročila in informacije o vseh 
zadevah, ki so glede na namen nadzora pomembne za presojo, ali posamezna oseba 
spoštuje določbe ZPre. Na podlagi ZPre lahko v določenih okoliščinah tudi pozove 
osebo, za katero meni, da namerava opraviti prevzem, da v 24 urah določno izjavi, ali 
namerava dati ponudbo za odkup in takšno izjavo tudi nemudoma objavi. Osnovna 
sankcija, če nekdo preseže prag 25 %, ne da bi dal ponudbe za odkup v skladu z ZPre, je 
izguba glasovalnih pravic iz presežnih delnic, ki jo lahko uveljavljajo preostali delničarji 
na skupščini družbe. Takšna kršitev je v ZPre opredeljena tudi kot prekršek, ki se 
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev. 

Navedene sankcije zoper kršitelje, ki so Agenciji na voljo, so nezadostne, podobno pa 
velja tudi za druga področja njenega dela. Poleg nezadostnih sankcij Agencija na podlagi 
dosedanjih izkušenj ugotavlja, da bi z nekaterimi tehničnimi popravki ZPre, ki je v 
načelu mednarodno primerljiv predpis, odpravili nekatere nejasnosti v definicijah 
(usklajeno delovanje) in neusklajenosti v postopkih, ki jih sočasno vodijo različni organi 
(Banka Slovenije, Urad za varstvo konkurence). 
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2.4. Investicijski skladi 

Poglavitno vprašanje investicijskih skladov se je nanašalo na preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju PID), ki bo po vsej veijetnosti zelo 
aktualno tudi v prihodnjem obdobju, saj poteka sklepno obdobje poslovanja PID. Iz 
dosedaj izvedenih preoblikovanj PID izhaja, daje njihov učinek na razvoj investicijskih 
skladov, kot značilne oblike varčevanja, skoraj zanemarljiv, saj se je večji delež 
premoženja preoblikovanih PID prenesel v nefinančno sfero, tj. v redne delniške družbe. 
Nepreneseni tržni del premoženja je ob neizkoriščenih certifikatih razmeroma majhen, 
zato je realno pričakovati, da se bo tudi ta preostali del, ki je v lasti PID, povečini 
prenesel v redne delniške družbe. Prevladujoča usmeritev preoblikovanja PID v smeri 
delniških družb izvira predvsem iz dveh osnovnih razlogov: 

■ struktura premoženja, ki je v lasti PID, ne ustreza strukturi, ki je značilna za 
normalne investicijske sklade. Investicijski skladi morajo imeti pretežen delež 
naložb v likvidnem premoženju, ki se lahko tekoče vrednoti po tržnih cenah; 

■ sistemske rešitve ne omogočajo učinkovitega preoblikovanja PID v druge oblike 
investicijskih skladov. Slednje še zlasti velja za preoblikovanje v vzajemne sklade, 
ki je še vedno nedopustno. 

Po drugi strani je preoblikovanje PID v delniške družbe odvisno tudi od interesov 
upravljavcev oziroma njihovih lastnikov. Glede na veliko razpršenost lastništva lahko 
relativno manjši del delničaijev odločilno vpliva na skupščinske odločitve PID. Tako 
lahko prevladujejo ozki interesi posameznih lastnikov, ki niso nujno v interesu razvoja 
pretežnega dela pasivnih lastnikov in razvoja trga kapitala. Realno ni pričakovati, da 
bodo redne delniške družbe imele tako močno konkurenco kot investicijski skladi, zlasti 
po popolni sprostitvi trženja tujih investicijskih skladov. Po drugi strani pa bo redna 
delniška družba imela nekatere prednosti, zlasti pri iskanju poslovnih sinergij. 

Obstoječo zakonsko ureditev na področju investicijskih skladov je treba prilagoditi 
tekočim potrebam in razmeram za poslovanje posameznih oblik investicijskih skladov. S 
spremembo sistemske ureditve je treba urediti predvsem dve načelni področji, in sicer: 

1. Postopek preoblikovanja PID, zlasti v delu, ki se nanaša na: 

■ poslovanje rednih delniških družb, in to tako, da se zagotovi, da njihovo 
poslovanje ne bo podobno poslovanju, ki je značilno za investicijske sklade 
(zlasti glede sestave naložb). Če ne bo ustreznega sistemskega zagotovila, lahko 
pričakujemo nelojalno konkurenco normalnim investicijskim skladom, kar lahko 
ogrozi zaupanje v trg kapitala; 

■ ustvariti realne in konkurenčne razmere za preoblikovanje PID v vzajemne 
sklade. V ta namen bi bilo treba predvsem: zavarovati preoblikovane vzajemne 
sklade pred morebitno likvidacijo zaradi prevelikih izstopov v prvem obdobju po 
preoblikovanju in dopustiti večje razlike pri izvajanju naložbenih usmeritev 
investicijskih skladov; zato je treba sprostiti posamezne oblike naložb, tudi 
naložbe v tujino. 

2. S sprostitvijo tuje konkurence s strani tujih investicijskih skladov, zlasti po 
spremembi evropske smernice, ki povečuje konkurenčnost tovrstnih investicij, je 
pričakovati, da bodo investicijski skladi še bolj konkurenčni drugim oblikam 
finančnega varčevanja oziroma naložbam. Glede na sprejeto obveznost po popolni 
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sprostitvi pretoka kapitala je realno pričakovati, da bo pomen investicijskih skladov 
večji. 

V zvezi s pričakovano konkurenco tujih skladov, ki se bodo lahko prosto tržili na 
ozemlju Republike Slovenije, se je treba zavedati, da bodo zelo močna konkurenca 
domačim investicijskim skladom in drugim oblikam varčevanja, saj bodo njihovi 
stroški in učinkovitost poslovanja relativno privlačnejši. V zvezi s sprejemanjem 
sistemske zakonodaje s tega področja je treba upoštevati, da temeljni cilj domače 
zakonodaje ni zgolj prilagoditev evropski, kar je lahko razmeroma preprosto, saj 
uspešnost prilagoditve dopušča tudi uveljavitev strožjih razmer za poslovanje 
domačih finančnih subjektov. Zato je treba domačim investicijskim skladom, ki 
bodo poslovali na podlagi slovenske zakonodaje, omogočiti najmanj enakopravne 
razmere za poslovanje, kot bodo veljale za tuje investicijske sklade, ki jih bodo 
nadzirali tuji nadzorni organi na podlagi predpisov posameznih držav članic. 

Večjo konkurenčnost investicijskih skladov je mogoče doseči z znižanjem 
transakcijskih stroškov poslovanja (vstopne in izstopne provizije, provizija za 
upravljanje, stroški posredovanja in poravnave ...). Izkušnje kažejo, da se 
transakcijski stroški zmanjšu jejo predvsem zaradi povečanega obsega sredstev, saj se 
stroški na dodatno enoto temu primemo zmanjšujejo. Zlasti v začetnem obdobju je 
treba spodbuditi zniževanje sistemskih stroškov. Izkušnje drugih držav tudi kažejo, 
da je pri tem najučinkovitejša davčna spodbuda, kar za Slovenijo ne velja. 
Nasprotno, davčni pogoji za investicijske sklade so bistveno slabši od bančnih. Zato 
bi se morali davčni pogoji izenačiti vsaj za vse oblike varčevanj, ki nimajo socialno- 
pokojninskega ozadja. Ne nazadnje je treba proučiti, ali je v razmeroma kratkem 
času, ki je še na voljo, mogoče vpeljati davčne spodbude, ki bi izboljšale 
konkurenčnost in pospešile razvoj domačih vzajemnih skladov. 

Brez omenjenih sistemskih sprememb grozi nevarnost, da se investicijski skladi, ki bi 
morali biti osnovna oblika institucionalnih investitoijev, ne bodo mogli ustrezno 
razvijati oziroma je zelo realna možnost, da bodo s prihodom tuje konkurence izrinjeni. 

2.5. Pokojninski skladi 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ureja tudi poslovanje 
pokojninskih skladov, je bil spremenjen in dopolnjen po skrajšanem postopku konec leta 
2001 (Uradni list RS, št. 109/01; v nadaljevanju ZPIZ - 1C). Spremembe se nanašajo 
predvsem na podrobnejšo opredelitev pokojninskih načrtov in davčne olajšave, ki naj bi 
spodbudile delodajalce k intenzivnejšemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju 
zaposlenih. Drugih sistemskih sprememb, zlasti tistih, ki bi izboljšale učinkovitost 
poslovanja pokojninskih skladov in bolj zasledovale interese zavarovancev, pa te 
spremembe zakona ne vključujejo. 

Uspešna uveljavitev pokojninskih skladov ni potrebna zgolj za nadaljnji razvoj trga 
kapitala, temveč predvsem za ustrezno izvedbo želene pokojninske reforme, zlasti v delu 
prostovoljnega pokojninskega varčevanja. Zato je težko pričakovati, da se bo oblikoval 
zadosten interes za ustanovitev obveznih pokojninskih skladov kot oblike obveznega 
pokojninskega varčevanja, če se predhodno ne bodo ustrezno izkazali obstoječi - 
prostovoljni pokojninski skladi kot oblika prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 
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Želenega cilja verjetno ne bo mogoče doseči brez nekaterih sistemskih sprememb, ki bi 
omogočile pričakovani razvoj teh finančnih institucij. 

Splošne pomanjkljivosti obstoječe ureditve (ZPIZ - 1): 

1. Posebni zakon. 
Pokojninske sklade, ki so prostovoljna oblika pokojninskega zavarovanja, bi bilo 
smiselno urediti v ločenem predpisu (zakonu) in ne v neposredni povezavi s 
sistemom obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pokojninski skladi 
so predvsem finančne organizacije, ki opravljajo naloge finančnega posredništva, 
imajo pa tudi socialne cilje. Zaradi hitrega razvoja finančnih trgov in storitev bo 
potrebno bolj dinamično sistemsko urejanje tega področja. V praksi se bo pokazalo, 
da je treba v marsikaterem delu ureditev dodatnega pokojninskega zavarovanja 
sprotno dograjevati in dopolnjevati. Spremembe ureditve pa praviloma, v nasprotju 
s spremembami obveznega pokojninskega zavarovanja, niso poseganje v pravice, 
pridobljene na podlagi prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato 
so možne tudi hitrejše spremembe in dopolnitve zakonodaje na tem področju. 

2. Primerljivost produktov dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Sistemska ureditev pokojninskih družb in vzajemnih pokojninskih skladov bi morala 
biti bolj uravnotežena in za zavarovance bolj primerljiva. To vprašanje je toliko bolj 
pereče, če ustanovitelji (podjetja) odločajo o pokojninskem zavarovanju za svoje 
zaposlene, saj takšen pokojninski sklad lahko posluje v interesu ustanoviteljev. Tak 
konflikt interesov, ko zavarovanci nimajo možnosti vplivati na poslovne odločitve 
sklada, je treba urejati z zakonom. 

3. Zajamčena donosnost. 
Sedanja ureditev zajamčene donosnosti je poglavitna sistemska ovira za učinkovito 
izvajanje naložbene politike pokojninskih skladov. Trenutno obstaja neskladje med 
predpisano zajamčeno donosnostjo, ki je izrazito kratkoročno določena (mesečno 
ugotavljanje), in interesom zavarovanca, saj je njegov investicijski namen izrazito 
dolgoročen (20 let in več). Po drugi strani sedanja ureditev nepotrebno povečuje 
tveganje in finančno izpostavljenost upravljavca ter ga sili v neoptimalne poslovne 
odločitve. Zajamčena donosnost bi morala: 

■ izhajati iz naložbenih možnosti, ki jih ima pokojninski sklad, kar pomeni, da bi 
moral biti portfelj pokojninskega sklada usklajen s strukturo benchmark; 

■ biti usklajena tudi z osnovnim naložbenim ciljem pokojninskega sklada, to je z 
optimiranjem donosnosti na dolgi rok in življenjskim ciklom zavarovanca. 

Ob sedanji ureditvi lahko pričakujemo, da bo večina preudarnih upravljavcev 
pokojninskih skladov izvajala naložbeno politiko, ki bo v skladu s sestavo naložb, na 
podlagi katere se izračunava zajamčena donosnost, saj ne bodo želeli prevzemati 
čezmernega tveganja. Izogibanje naložbenemu tveganju izhaja iz zakonske 
obveznosti upravljavca, da mora, če ne dosega minimalne zajamčene donosnosti v 
višini 40 % povprečne letne obrestne mere na dolgoročne državne vrednostne 
papirje, razliko financirati iz lastnih sredstev. Zaradi izogibanja naložbenemu 
tveganju lahko upravičeno pričakujemo, da bo prevladujoči del sredstev 
pokojninskih skladov v naložbah s fiksnim donosom, predvsem v državnih 
obveznicah in bančnih depozitih, kar bo dolgoročno zmanjševalo dosežene donose in 
bodoče pokojninske rente. 
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4. Naložbe in naložbena politika. 
Ker je od naložbene politike sklada odvisna višina bodoče pokojninske rente 
zavarovanca, je treba podrobneje opredeliti okvire naložbene politike vseh izvajalcev 
pokojninskih načrtov, določiti prepovedane naložbe, prepovedane posle in posle s 
povezanimi osebami. Tako bi omejili tveganje, ki izhaja iz konflikta interesov med 
upravljavcem pokojninskega načrta, plačniki premije in osebami, pri katerih so 
naložena sredstva izvajalcev pokojninskih načrtov. Odprta vprašanja so zlasti: 

■ Sedanja predpisana sestava naložb je premalo prožna, zlasti glede možnosti 
vlaganj v delnice. Delež delnic je relativno majhen (največ 30 %), kljub temu da 
je takšna naložba dolgoročno praviloma najbolj optimalna in na dolgi rok 
zagotavlja najvišji donos ob najmanjšem tveganju. 

■ Obstoječa ureditev ne opredeljuje oziroma ne preprečuje morebitnih konfliktov 
interesov med upravljavcem pokojninskega sklada in njegovim ustanoviteljem 
(zakon npr. dopušča oblikovanje stroškov, ki niso v interesu poslovanja 
pokojninskega sklada). Pokojninski sklad, zlasti pokojninska družba, lahko 
postane za lastnika pokojninske družbe upravljalski vzvod za dosego lastnih 
ciljev; npr.: če pokojninska družba kupi delnice svojega lastnika, jih je mogoče 
uporabiti enako kakor lastne delnice, s to razliko, da jih ni treba umakniti po 
določenem času in da lastniku v ta namen ni treba angažirati lastnih sredstev. 

■ Določitev skrbnika premoženja pokojninskega sklada (banka skrbnica) je 
sistemska pomanjkljivost, ki povečuje tveganje za zlorabo premoženja, 
namenjenega za bodoče pokojnine. Prav tako to pomeni odmik od splošne 
ureditve, saj je v tržnem gospodarstvu obvezna. 

5. Transparentnost poslovanja in obveščanje javnosti. 
Veljavni zakon ne ureja sprotnega obveščanja javnosti z relevantnimi informacijami, 
ki morajo biti tudi primerljive glede na različne oblike pokojninskih skladov in 
ponudbo dodatnih pokojninskih zavarovanj. ZPIZ - 1 prav tako ne zagotavlja 
enotnega in primerljivega revidiranja letnih računovodskih izkazov, kar je temeljno 
načelo varnega in skrbnega poslovanja vseh finančnih organizacij in je predvsem v 
interesu javnosti in zavarovancev. 

6. Krepitev nadzornih funkcij. 
Poleg neposrednega nadzora, ki ga izvaja skrbnik, je treba določiti tudi postopke in 
povečati pristojnosti in ukrepe nadzornih institucij. 

2.6. Pristojnosti Agencije 

Zoper licencirane subjekte (borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, člane 
njihovih uprav in borzne posrednike) ima Agencija na voljo praktično le odvzem 
dovoljenja za poslovanje, kar je marsikdaj pregrob instrument. V večini primerov je 
ustreznejša denarna kazen, zoper nelicencirane subjekte je to sploh edini ukrep, ki pa je 
v naši zakonodaji v celoti v pristojnosti samo sodnikov za prekrške, saj je mnogo kršitev 
v ZTVP - 1 in v ZPre opredeljenih kot prekršek. 

Agencija je skupaj z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor pripravila 
pobudo za spremembo Zakona o prekrških, ki bi nadzornikom v finančnem sektorju 
omogočila samostojno izrekanje denarnih kazni. Na nezadostnost sankcij (predvsem 
denarnih) sta opozorila tudi Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad pri pregledu v 
okviru Financial Services Assessment Programme in Evropska Unija v okviru Peer 
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Review. 

Poleg sankcioniranja je v zakonodaji pomanjkljivo urejeno tudi sodelovanje različnih 
nadzornih organov. Sodelovanje neposrednih nadzornikov trga finančnih storitev (Banke 
Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev) je 
sicer zakonsko v celoti urejeno, neurejena pa so razmerja z drugimi organi, pri katerih so 
se na določenih področjih pokazale potrebe po boljšem sodelovanju (predvsem pri 
izmenjavi podatkov): Davčna uprava Republike Slovenije, Urad za varstvo konkurence, 
razni inšpektorati itd. 
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INSTITUCIONALNO OKOLJE 

V letu 2001 je tekoči račun plačilne bilance po preliminarnih podatkih izkazoval 
primanjkljaj 0,4 % bruto domačega proizvoda. Na kapitalskem in finančnem računu je 
vrednost neto finančnega toka znašala 1,6 milijarde ameriških dolaijev (USD). V letu 
2001 je znašal neto priliv neposrednih tujih naložb v Slovenijo 337 milijonov USD, kar 
je bistveno več kot leta 2000 (109 milijonov USD). Pri rahlem primanjkljaju tekočega 
računa plačilne bilance so močni kapitalski prilivi povečali skupne devizne rezerve. 
Koeficient pokritja zunanjega dolga z deviznimi rezervami se je v letu 2001 (0,854) 
izboljšal, saj je konec 2000 znašal 0,704. Inflacija ostaja relativno visoka, tudi v 
primerjavi z inflacijo v državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji. Realna rast 
varčevanja prebivalstva v bankah je bila v letu 2001 (28,1 %) bistveno večja kot leta 
2000 (14,8 %). Na rast varčevanja v bankah je vplivala visoka temeljna obrestna mera. 

Tabela 1: Makroekonomski kazalci za Slovenijo 

1997 1998 1999 2000 2001 
Bruto domači proizvod (v %, realna stopnja rasti) 4,6 3,8 5,2 4,6 3,0 
BDP na prebivalca (v USD, tekoči tečaj) 9.163 9.878 10.109 9.105 9.443 
Inflacija (povprečje leta) 9,1 7,9 6,1 8.9 8,4 
Saldo tekočih transakcij (v mio USD) 11 -147 -783 -594 -67« 
Devizne rezerve (v mio USD, stanje konec leta) 4.377 4.781 4.115 4.376 5.738* 
Zunanji dolg (v mio USD, stanje konec leta) 4.123 4.915 5.400 6.217 6.717* 
Povprečni letni tečaj USD v SIT 159,7 166,1 181,8 222,7 242,7 
Povprečni letni tečaj EUR v SIT 180,4 186,3 193,6 205,0 217,2 
Temeljna obrestna mera (v %, na letni ravni) 8,8 8,5 9,1 8,6 
Povprečne efektivne realne obrestne mere za vezane 
tolarske vloge nad 1 leto 

6,9 5,9 4,9 4,5 4,5 

Produktivnost dela 5,1 3,8 4,0 3,5 2,4 
Stopnja brezposelnosti (v %, metodologija ILO) 7,4 7,9 1,6 7.0 6,3* 

Opomba: * Ocena Urada za makroekonomske analize in razvoj (vir: Ekonomsko ogledalo 2/2002). 

Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj, Banka Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije 

OSNOVNI PODATKI 

V letu 2001 je bilo na primarnem trgu javno ponujenih za 265,88 milijarde SIT 
vrednostnih papirjev. Med njimi je bilo za 2,15 milijarde SIT vrednostnih papirjev 
podjetij in bank, kar je bistveno manj kot leto poprej. Najpomembnejša izdajateljica je 
bila še vedno Republika Slovenija, saj je izdala za 263,73 milijarde SIT vrednostnih 
papirjev. 

Leta 2001 je bilo štirinajst prevzemov podjetij, kar je več kot leto poprej (10). 
Dejavnosti, povezane s prevzemi, so vplivale na dogajanje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev in zunaj njega. 

V letu 2001 seje število dolgoročnih vrednostnih papirjev, s katerimi seje trgovalo na 
Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
Ljubljanska borza) povečalo na 270 dolgoročnih vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 
2001. Število vrednostnih papirjev na borznem trguje na dan 31. 12. 2001 znašalo 100, 
od tega 39 delnic in 61 obveznic, na prostem trgu pa je bilo 154 delnic, od tega 37 delnic 
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pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljnjem besedilu: PID), 15 obveznic, 
pokojninski bon in 10 kratkoročnih vrednostnih papiijev. 

V letu 2001 je promet na organiziranem trgu za 29,3 % presegel tistega iz leta 2000 in je 
bil za Ljubljansko borzo rekorden. Skupna vrednost prometa je v letu 2001 znašala 
348,6 milijarde SIT. Prometa z delnicami je bilo za 237,1 milijarde SIT, z delnicami PID 
za 55,4 milijarde SIT, z obveznicami za 51,6 milijarde SIT, s kratkoročnimi 
vrednostnimi papiiji za 2,8 milijarde SIT in s pokojninskimi boni za 1,65 milijarde SIT. 

Indeks delnic SBI20 je konec decembra 2001 znašal 2151,6 točke in je bil nominalno za 
19 % višji kot pred enim letom. Indeks PDČ seje v letu 2001 povečal za 4,4 %. 

Tržna kapitalizacija vseh vrednostnih papiijev na Ljubljanski borzi je 31. 12. 2001 
znašala 1.380 milijard SIT, kar je za 21,2 % več kot 31. 12. 2000. Tržna kapitalizacija 
vseh delnic na borzi je na dan 31. 12. 2001 znašala 850 milijard SIT, ne upoštevaje 
delnic PID, katerih tržna kapitalizacija je znašala 162,4 milijarde SIT. Kapitalizacija 
obveznic je konec leta 2001 znašala 360,9 milijarde SIT, tržna kapitalizacija 
pokojninskih bonov pa 6,7 milijarde SIT. 

V letu 2001 se je povišala tržnost delnic, izračunana kot količnik med letnim prometom 
na trgu in tržno kapitalizacijo na zadnji dan obdobja, in sicer z 0,21 na 0,28, znižala pa 
seje tržnost obveznic, in sicer z 0,22 na 0,14. 

Tabela 2: Osnovni podatki o organiziranem trgu 

31.12.95 31.12. 96 31.12.97 31.12. 98 31. 12. 99 31.12. 00 31.12. 01 
Tržna kapitalizacija (mrd SIT) 110 178 399 628 795 967 1.218 
Delež tržne kapitalizacije v BDP (%) 5.0 6,9 13,7 19,3 21,9 24,0 26,8**» 
Tržna kapitalizacija PID (mrd SIT) 0 0 0 82 125 172 162 
SBI20 (SBI) 1.448 1.183 1.405 1.706 1.806 1.808 2.152 
BIO 111,7 107,9 107,3 108,2 108,5 109,0 109,2 
PIX - - - - 1.483 1.521 1.588 
Število vrednostnih papiijev 49 82 129 173 237 267 270 

Delnice, 27 52 85 122 180 197 193 
od tega delnice PID 0 0 0 30 46 44 37 

Obveznice 22 30 44 51 56 68 76 
Pokojninski bon 0 0 0 0 1 1 1 

Promet (mrd SIT)* 88 87 108 173 266 270 348,6 
Delež prometa v BDP (%) 4,0 3,4 3,7 5,3 7,3 6,7 7,7*** 
Tržnost delnic ** 1,12 0,54 0,28 0,28 0,30 0,21 0,28 
Tržnost obveznic 0,33 0,25 0,14 0,15 0,16 0,22 0,14 
Tržnost delnic PID - - - 0,12 0,43 0,37 0,34 

Opombe: * Promet od 1.1. do 31. 12. vsakega posameznega leta. 
** Pri tržnosti delnic v prometu in kapitalizaciji niso upoštevane delnice PID. 

Ocena BDP za leto 2001 (4.540,5 mrd SIT), vir. Urad za makroekonomske analize in razvoj 
(Ekonomsko ogledalo). 

Vir: Agencija 
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1. PRIMARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN PREVZEMI 

1.1. Javne ponudbe vrednostnih papirjev ob izdaji (javni primarni trg) 

Na primarnem trgu vrednostnih papirjev izdajatelji, ki želijo pridobiti določena finančna 
sredstva, izdajo in prodajo vrednostne papirje subjektom, ki imajo finančna sredstva. 
Novo oblikovanje določenega vrednostnega papirja, njegovo izdajanje in plasiranje na 
trg oz. prvo prodajo imenujemo primarna izdaja, trg, kjer transakcija poteka, pa primarni 
trg vrednostnih papirjev. 

Tabela 3: Javne ponudbe vrednostnih papirjev v letu 2001 

Zap. št Izdajatelj Vrsta vrednostnega 
papirja 

Nominalna vrednost 
emisije 

1. Abanka, d. d., 
Ljubljana 

obveznica na ime 
S. izdaja 

10.000.000 EUR 

Skupai 2.154.794.000 SIT 

Opomba: Vrednostni papirji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo. 

Vir Agencija 

Poleg izdajateljev, ki za javno ponudbo vrednostnih papirjev potrebujejo dovoljenje 
Agencije, je vrednostne papiije javno ponudila še Republika Slovenija, ki za to ne 
potrebuje dovoljenja Agencije. Ministrstvo za finance je v letu 2001 izvedlo 12 javnih 
ponudb obveznic, 34 dražb za zbiranje ponudb za nakup enomesečnih zakladnih menic, 
12 dražb za zbiranje ponudb za nakup trimesečnih zakladnih menic, 6 dražb za zbiranje 
ponudb za nakup šestmesečnih zakladnih menic in 6 dražb za zbiranje ponudb za nakup 
dvanajstmesečnih zakladnih menic. 

V letu 2001 so bile prvič izvedene dražbe za nakup enomesečnih zakladnih menic. 

Tabela 4: Javne ponudbe vrednostnih papirjev Republike Slovenije v letu 2001 

Vrednostni papir Izdaja Jt Razpisana vrednost 
emisije (v SIT) 

Vpisana oz. vplačana 
vred. emisije iv SIT)* 

Datum izdaje 

Kratkoročni vrednostni papirji 
enomesečne 
zakladne menice 

EZ01 2.000.000.000 10. 5. 2001 

EZ02 2.040.000.000 14. 6. 2001 
EZ03 2.030.000.000 21.6. 2001 
EZ04 2.030.000.000 28. 6. 2001 
EZ05 3.020.000.000 5. 7. 2001 
EZ06 3.040.000.000 12. 7. 2001 
EZ07 4.040.000.000 19. 7. 2001 
EZ08 3.820.000.000 26. 7. 2001 
EZ09 4.030.000.000 2. 8. 2001 
EZ10 4.000.000.000 12. 7. 2001 
EZ11 4.000.000.000 19. 7. 2001 
EZ12 4.010.000.000 26. 7. 2001 
EZ13 4.010.000.000 3. 8. 2001 
EZ14 4.010.000.000 9. 8. 2001 
EZ15 4.000.000.000 16. 8. 2001 
EZ16 4.020.000.000 23. 8. 2001 
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EZ17 4.030.000.000 30. 8. 2001 
EZ18 4.010.000.000 6. 9. 2001 

• E719 4.010.000.000 13.9.2001 
EZ20 4.000.000.000 20. 9. 2001 
EZ21 4.000.000.000 27. 9.2001 
EZ22 5.000.000.000 4. 10. 2001 
EZ23 5.000.000.000 11. 10. 2001 
EZ24 5.000.000.000 18. 10. 2001 
EZ25 5.000.000.000 25.10. 2001 
EZ26 3.750.000.000 2. 11.2001 
EZ27 5.010.000.000 8. 11.2001 
EZ28 5.000.000.000 15. 11.2001 
EZ29 5.000.000.000 22. 11.2001 
EZ30 5.000.000.000 29. 11.2001 
EZ31 5.010.000.000 6. 12. 2001 

" EZ32 5.000.000.000 13. 12.2001 
* EZ33 5.000.000.000 20. 12. 2001 
~ EZ34 5.000.000.000 28. 12. 2001 
trimesečne 
zakladne menice 

TZ33 3.100.010.000 25. 1.2001 

TZ34 3.200.000.000 1.3. 2001 
• TZ35 3.300.010.000 29. 3. 2001 

TZ36 3.400.010.000 26. 4. 2001 
TZ37 3.500.110.000 24. 5. 2001 
TZ38 3.600.050.000 28. 6. 2001 
T739 3.700.010.000 26. 7.2001 
TZ40 3.800.010.000 30. 8. 2001 
TZ41 4.000.000.000 27. 9. 2001 
TZ42 4.200.000.000 25. 10. 2001 
TZ43 4.400.010.000 29. 11.2001 
TZ44 4.400.000.000 28. 12. 2001 

Šestmesečne 
zakladne menice 

SZM9 2.000.010.000 1.3.2001 

■ SZ10 2.220.010.000 26. 4.2001 
SZ11 2.400.060.000 28. 6.2001 

" SZI2 2.049.220.000 30. 8. 2001 
• SZ13 2.400.000.000 25. 10. 2001 
" SZ14 2.600.000.000 28. 12. 2001 
dvanajstmesečne 
zakladne menice 

DZ05 2.000.010.000 25.1.2001 

* DZ06 3.300.010.000 29. 3. 2001 
DZ07 2.228.120.000 24. 5. 2001 
DZ08 2.326.300.000 26.7. 2001 

* DZ09 2.600.000.000 27. 9. 2001 
• DZ10 2.800.000.000 29. 11.2001 
skupaj kratkoročni vrednostni papirji 211.443.960.000 

Dolgoročni vrednostni papirji 
petletne 
obveznice 

RS22 
1. izdaja 

8.000.000.000 « 8.000.000.000 13.2. 2001 

desetletne 
obveznice v EUR 

RS23 
1. izdaja 

40.000.000 EUR 16.904.500 
5.280.549.949 SIT** 

13.2. 2001 

RS23 
2. izdaja 

23.095.500 
4.954.079.441 SIT** 

13.3.2001 

triletne 
obveznice 

RS24 
1. izdaja 

8.000.000.000 3.310.000.000 13.3.2001 

RS24 
2. izdaja 

1.686.000.000 18. 4. 2001 

RS24 
3. izdaja 

6.004.000.000 16.10. 2001 
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petletne 
obveznice 

RS25 
1. izdaja 

8.000.000.000 3.187.900.000 18.4. 2001 

RS25 
2. izdaja 

4.812.100.000 1.6.2001 

desetletne 
obveznice 

RS26 
1. izdaja 

50.000.000 EUR 14.200.000 
3.076.140.320 SIT** 

1.6. 2001 

RS26 
2. izdaja 

19.564.700 
4.301.643.634 SIT** 

16. 10.2001 

RS26 
3. izdaja 

16.235.300 
3.584.858.146 SIT** 

4. 12. 2001 

petletne 
obveznice 

RS27 
1. izdaja 

17.000.000.000 4.091.500.000 SIT 4. 12. 2001 

skupaj dolgoročni vrednostni papirji 52.288.771.490 

SKUPAJ KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI 
VREDNOSTNI PAPIRJI RS 

263.732.731.490 

Opombi: * Navedeni so podatki o skupni nominalni vrednosti izdanih vrednostnih papiijev, vpisanih v 
centralni register KDD Centralne klirinško depotne družbe. 

** Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje vrednostnega papirja. 

Vir. Agencija 

Tabela 5: Javni primarni trg v letih 1997-2001 (nominalna vrednost v mio SIT) 

Bančni vrednostni papirji Vrednostni pai lirji drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolžniSkih VP izdaj a delnic izdaje dolžniških VP 

Leto Št. Nom. 
vred. 

Št. Nom. 
vred. 

Št. Nom. 
vred. 

Št. Nom. 
vred. 

Skupaj 

1997 0 0 5 8.163 2 324 1 1.000 9.487 
1998 T1 0 3 3.080 1 66 1 2.000 5.146 
1999 0 0 3 3.317 1 739 3 2.706 6.762 
2000 0 0 4 9.313 1 450 1 2.000 11.763 
2001 0 0 1 2.154 0 0 0 0 2.154 
Skupaj 0 0 16 26.027 5 1.579 6 7.706 35.312 

Opomba: Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za javno ponudbo. 

Vir: Agencija 

Tabela 6: Javni primarni trg v letih 1997-2001 (tržna vrednost v mio SIT) 

Bančni vrednostni papirji Vrednostni pai lirji drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaje dolžniSkih VP izdal a delnic izdaje dolžniSkih VP 

Leto Št. Tržna 
vred. 

ŠT Tržna 
vred. 

Št. Tržna 
vred. 

Št. Tržna 
vred. 

Skupaj 

1997 0 0 5 8.167 2 443 1 1.000 9.610 
1998 0 0 3 3.081 1 135 1 2.000 5.216 
1999 0 0 3 3.319 1 1.016 3 2.726 7.061 
2000 0 0 4 9.319 1 473 1 2.000 11.792 
2001 0 0 1 2.154 0 0 0 0 2.154 
Skupaj 0 0 16 26.040 5 2.067 6 7.726 35.833 
Opomba: Tržne vrednosti primarnih izdaj so izračunane na podlagi prodajnih cen, ki ne vključujejo 

količinskih popustov, obresti (revalorizacijskih in realnih), in so v primeru, da so vrednostni 
papirji nominirani v tuji valuti, preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
začetka javne ponudbe. 

Vir. Agencija 
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Tabela 7; Javni primarni trg v letih 1997-2001 (nominalna vrednost v mio SIT) 
Vrednostni papirji 
Republike Slovenije 

Vrednostni papirji 
Banke Slovenije 

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni 
Leto Št Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
St Nom. 

vred. 
Skupaj 

1997 0 0 2 10.000 4 35.000 0 0 45.000 
1998 8 19.503 4 19.257 4 80.000 0 0 118.760 
1999 12 32.333 1 6.304 5 40.753 0 0 79.390 
2000 24 64.585 12 37.272 0 0 0 0 101.857 
2001 58 211.443 12 52.289 0 0 0 0 263.732 
Skupaj 102 327.864 31 125.122 13 155.753 0 0 608.739 
Vir: Agencija 

1.2. Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev 

Če so ob izdaji vrednostne papirje kupili (dobili) vnaprej znani investitorji in javna 
ponudba ni bila opravljena, mora izdajatelj za organizirano trgovanje pridobiti 
dovoljenje Agencije. Po tem se lahko z vrednostnimi papirji začne trgovati na 
organiziranem trgu. 

Tabela 8: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v letu 2001 
Zap. 
St 

Izdajatelj vrednostnega 
papirja 

Vrsta vrednostnega papirja Nominalna vrednost 
emisije 

1. Probanka, d. d., 
Maribor 

obveznica na ime 
4. izdaja 

5.000.000 EUR 

2. Nova Ljubljanska banka, d. d., 
Ljubljana 

obveznica na ime 
3. izdaja 

12.000.000 EUR 

3. Nova kreditna banka Maribor, 
d. d., Maribor 

obveznica na ime 
3. izdaja 

2.000.000.000 SIT 
9.000.000 EUR 

4. Banka Celje, d. d., 
Celje 

obveznica na ime 
S. izdaja 

10.000.000 EUR 

Skupaj 9.877.616.500 SIT 

Opomba: Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za organizirano trgovanje. 

Vir: Agencija 

Tabela 9: Nadaljnje javne prodaje vrednostnih papirjev v letih 1997-2001 
  (nominalna vrednost v mio SIT)  

Bančni vrednostni papirji Vrednostni papirji drugih izdajateljev 
izdaja delnic izdaj« dolžniških 

vrednostnih papirjev 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

vrednostnih papirjev 
Leto Št Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Št. Nom. 

vred. 
Skupaj 

1997 0 0 2 1.828 4 7.655 1 2.079 11.562 
1998 0 0 2 901 6 13.238 0 0 14.139 
1999 0 0 2 5.643 5 5.696 1 2.172 13.511 
2000 1 531 3 6.112 4 8.018 1 1.034 15.695 
2001 0 0 4 9.877 0 0 0 0 9.877 
Skupaj 1 531 13 24.361 19 34.607 3 5.285 64.784 

Opomba: Vrednostni papiiji, nominirani v tuji valuti, so preračunani v SIT po srednjem tečaju Banke *> 
Slovenije na dan izdaje dovoljenja za organizirano trgovanje. 

Vir: Agencija 
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1.3. Prevzemi 

1.3.1. Ponudbe za odkup vrednostnih papirjev 

4. Člen Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPre) določa, da 
mora ponudbo za odkup vrednostnih papiijev dati oseba, ki pridobi delež vrednostnih 
papiijev delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico, tako, da ji ti vrednostni 
papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljajo najmanj 25- 
odstotno glasovalno pravico. 

Določbe ZPre se uporabljajo: 
- za vrednostne papiije, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papiijev 
oziroma za vrednostne papiije, za katere je izdajatelj uspešno opravil postopek javne 
ponudbe ali pridobil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo v skladu z zakonom, ki ureja 
trg vrednostnih papiijev; 
- za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni Ust RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96; v nadaljnjem 
besedilu: ZLPP), če je izdajatelj kot enega od načinov izvedbe lastninskega 
preoblikovanja izvedel javno prodajo delnic ali pridobil dovoljenje Agencije; 
- za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi ZLPP, ki ni kot enega od 
načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javne prodaje delnic ali pridobil 
dovoljenja Agencije za nadaljnjo javno prodajo, če je osnovni kapital takšnega 
izdajatelja večji kot milijarda tolarjev in število imetnikov večje kot 500. 

Tabela 10: Dovoljenja za ponudbo za odkup v letu 2001 

Zap. 
it 

Prevzemnik Ciljna družba Način plačila Uspešnost / 
datum 

odločbe o 
uspešnosti 

1. G-M&M, proizvodnja in 
marketing, d. o. o., 
Grosuplje 

Radeče papir, d. d., 
Radeče 

denar uspešna 
5.4. 2001 

2. Soci6ti-G<nčraIe S. A., 
Francija 

SKB banka, d. d., 
Ljubljana 

denar uspešna 
26. 4.2001 

3. PID Setev, d. d., PID 
Trgatev, d. d. in PID 
Plod, d. d., Ljubljana 

Unitas, d. d., 
Ljubljana 

denar uspešna 
2. 4. 2001 

4. * Arkada Ena, d. d. in 
Arkada Dva, d. d., 
Ljubljana 

IMP Črpalke, d. d., 
Ljubljana 

denar 

5. Skupina Kmečka družba, 
finančna družba, d. d., 
Ljubljana 

Kmečka družba za 
upravljanje 
investicijskih 
skladov, d. d., Lj. 

nadomestni vrednostni papiiji 
(navadne imenske delnice) 

uspešna 
23. 5.2001 

6. Žito, d. d., Ljubljana in 
Intcs, d. d., Maribor 

Kruh Pecivo, d. d., 
Maribor 

denar uspešna 
16.7. 2001 

7. Kuw Kondensatoren und 
Wandler 
Beteiligungsgesellschaft 
mbH, Berlin 

Iskra kondenzatorji, 
d. d., Semič 

denar uspešna 
6. 9. 2001 

8. Primoije, d. d., Ajdovščina Rudis, d. d., Trbovlje denar uspešna 
28. 9. 2001 
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9. Agrar, poslovno 
svetovanje, d. o. o., 
Murska Sobota 

Kmetijsko 
gospodarstvo 
Rakičan, d. d., 
Murska Sobota 

denar uspešna 
25. 10.2001 

10. AKTIVA GROUP, d. o. o., 
Ljubljana 

AVANT HOLDING 
Finančna družba, d. d., 
Ljubljana 

denar uspešna 
12. 12. 2001 

11. AKTIVA INVEST, d. d., 
Ljubljana 

CERTIUS 
HOLDrNG, d. d., 
Ljubljana 

denar uspešna 
13. 12. 2001 

12. Megafin, d. d., Ljubljana KS1 -NALOŽBE, 
d. d., Ljubljana 

denar uspešna 
18. 12. 2001 

13. lnterbrew Central 
European Holding B. V., 
Nizozemska 

Pivovarna Union, 
d. d., Ljubljana 

denar uspešna 
24. 1.2002 

14. SanPaJolo IMI S.p.A., 
Torino, Italija 

Banka Koper, d. d., 
Koper 

denar uspešna 
27. 2. 2002 

15. Hoteli Morje, d. d., 
Portorož 

Hoteli Palače, d. d., 
Portorož 

denar uspešna 
25. 1.2002 

Opomba: * Prevzem pod zaporedno številko 4. ni vključen v tabelo 11, ker je bila vloga za izdajo dovoljenja 
za ponudbo za odkup zavrnjena. 

Vir: Agencija 

Tabela 11: Prevzemi v letih 1997-2001 (v mio SIT) 

LETO USPEŠNI PREVZEMI NEUSPEŠNI PREVZEMI 
Število 

prevzemov 
Nominalna 
vrednost 

prevzemov 

Tržna 
vrednost 

prevzemov 

Število 
prevzemov 

Nominalna 
vrednost 

prevzemov 

Tržna 
vrednost 

prevzemov 
1997 0 0 0 0 0 0 
1998 0 0 0 2 2.505 6.157 
1999 8 8.513 13.928 1 1.451 3.483 
2000 10 10.891 31.573 0 0 0 
2001 14 24.362 119.951 0 0 0 
Skupaj 32 43.76« 165.452 3 3.956 9.640 

Opomba: V vrednost prevzemov so vključeni vsi vrednostni papiiji, za katere so ponudbniki pridobili 
dovoljenje za ponudbo za odkup. 

Vir: Agencija 

1.4. Nejavni primarni trg 

V letu 2001 je Agencija prejela obvestila o 46 nejavnih ponudbah vrednostnih papirjev, 
za katere ni treba izpeljati postopka javne ponudbe in pridobiti dovoljenja Agencije. Z 
vrednostnimi papiiji, izdanimi na podlagi nejavne ponudbe, se ne sme trgovati na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev niti jih kako drugače javno ponujati. 

V letu 2001 je Agencija izdala tudi 4 dovoljenja, da se prva prodaja vrednostnih papirjev 
opravi brez javne ponudbe. Gre za dovoljenje, ki ga izda v primeru, ko izdajatelj dokaže, 
da je izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitoijem, prve prodaje 
vrednostnih papirjev pa ni mogoče uvrstiti med izjeme, v primeru katerih 18. člen 
ZTVP - 1 izdajateljem avtomatično dovoljuje izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. 

2. julij 2002 109 poročevalec, št. 64 



Skupna nominalna vrednost 24 nejavnih izdaj delnic je znašala 21.355 mio SIT. 
Najpogostejši razlogi za izdajo delnic so bili: povečanje osnovnega kapitala s stvarnim 
vložkom, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, konverzije teijatev v delnice 
in izdaje delnic zaradi pripojitve. 

Izvedenih je bilo tudi 13 nejavnih ponudb obveznic, od tega 6 bančnih izdaj in 7 izdaj 
podjetniškega sektoija. Skupna nominalna vrednost šestih nejavnih izdaj bančnih 
obveznic je znašala 12.923 mio SIT, sedmih nejavnih izdaj obveznic podjetniškega 
sektoija pa 10.492 mio SIT. Najpogostejši razlog za izdajo obveznic je bil zagotovitev 
dolgoročnih virov sredstev, nadomestitev dolgoročnih virov ali pridobitev virov z 
namenom uresničevanja naložbene politike. 

Agencija je bila obveščena tudi o 8 izdajah kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev 
(komercialni zapisi) enega izdajatelja iz podjetniškega sektoija v skupni nominalni 
vrednosti vseh izdaj 30 mio SIT. V enem primeru je bila Agencija obveščena tudi o 
izdaji blagajniških zapisov v skupni nominalni vrednosti 1 mrd SIT. 

Tabela 12: Nejavne ponudbe vrednostnih papirjev v letih 1997-2001 
(nominalna vrednost v mio SIT) 

Bančni vrednostni papirji Vrednostni papirji drugih izdajateljev V 
izdaja delnic izdaje dolžniških 

vrednostnih papirjev 
izdaja delnic izdaje dollniških 

vrednostnih papirjev 
Leto Št Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
Št Nom. 

vred. 
Skupaj 

1997 2 558 2 1.320 19 7.929 5 819 10.626 
1998 0 0 2 1.177 3 590 3 140 13.804 
1999 1 418 5 7588 20 5.658 7 2.650 16.314 
2000 0 0 5 6.846 26 29.590 7 3.703 40.139 
2001 6 6.263 6 12.923 18 15.092 16 11.521 45.798 
Skupaj 9 7.239 20 29.854 86 58.858 38 18.833 126.681 

Vir: Agencija 

2. SEKUNDARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

2.1. Trgovanje z vrednostnimi papirji na organiziranih trgih 

Ob koncu leta 2001 je bilo skupaj 31 dejavnih pooblaščenih udeležencev, ki imajo 
dovoljenje Agencije oziroma Banke Slovenije za opravljanje poslov z vrednostnimi 
papiiji. Med aktivnimi pooblaščenci je 11 bank in 20 borznoposredniških družb. Seznam 
pooblaščenih udeležencev je v tabeli 16. 

2.1.1. Uvrščanje vrednostnih papirjev na organizirani trg 

V začetku leta 2001 seje začelo trgovati v borzni kotaciji z delnico Geodetskega zavoda 
Slovenije, ki je bila v kotacijo sprejeta"že sredi decembra 2000. Leta 2001 so bile v 
borzno kotacijo sprejete tudi delnice podjetja Delo Prodaja. V borzno kotacijo so bile v 
letu 2001 sprejete obveznice Republike Slovenije z oznakami RS22, RS23, RS24, RS25, 
RS26 in RS27, nadalje obveznice Banke Celje četrte in pete izdaje, obveznice Banke 
Vipa sedme izdaje, obveznice Nove Ljubljanske banke tretje izdaje, obveznice Abanke 
pete izdaje in obveznice Nove kreditne banke Maribor tretje in četrte izdaje. Z borznega 
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trga so bile izključene delnice Dolenjske banke in Kovinotehne Celje (redne in 
prednostne). Zapadle so obveznice Slovenske zadružne kmetijske banke druge izdaje, 
obveznice Abanke druge izdaje, obveznice Krekove banke prve izdaje, obveznice Banke 
Celje druge izdaje in obveznice Factor banke tretje izdaje. 

Na prostem trgu se je začelo trgovanje s petnajstimi delnicami podjetij, z dvema 
obveznicama in s štirimi pooblaščenimi investicijskimi družbami. S prostega trga so bile 
izključene delnice dvanajstih podjetij in dvanajstih pooblaščenih investicijskih družb. 
Zapadle so obveznice Občine Laško prve izdaje. 

Tabela 13: Število vrednostnih papirjev na organiziranem trgu 
STANJE 31.12. 00 Delnice Obveznice PED Pokojninski boni Skupaj 

Borzni trg 40 54 0 0 94 

Prosti trg 114 14 44 1 173 

Skupaj 154 68 44 1 267 

NOVI Delnice Obveznice P1D Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg 2 13 0 0 15 
Prosti trg 15 2 5 0 22 
Skupaj novi 17 15 5 0 37 

UMAKNJENI Delnice Obveznice PID Pokojninski boni Skupaj 

Borzni trg 3 6 0 0 9 
Prosti trg 12 1 12 0 25 
Skupaj umaknjeni 15 7 12 0 34 

SPREMEMBA Delnice Obveznice PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg -1 7 0 0 6 
Prosti trg 3 1 -7 0 -3 
Skupaj sprememba 2 8 -7 0 3 

STANJE 31. 12.01 Delnice Obveznice PID Pokojninski boni Skupaj 
Borzni trg 39 61 0 0 100 
Prosti trg 117 15 37 1 170 
Skupaj 156 76 37 1 270 

Vir Ljubljanska borza, Agencija 

2.1.2. Struktura in obseg prometa z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu 

V letu 2001 se je na organiziranem trgu najbolj povečal promet z delnicami (za 63,2 % 
oziroma za 91,8 milijarde SIT), najbolj pa se je znižal promet s kratkoročnimi 
vrednostnimi papirji (za 12,5 % oziroma za 0,4 milijarde SIT). 

Tabela 14: Obseg prometa z vrednostnimi papirji (V?) na organiziranem trgu 
Leto Obseg prometa (v mrd SIT) 

Delnice PID Obveznice Pokoj, boni Dolgoročni VP Kratkoročni VP Skupaj 
1994 53.4 0.0 33,0 0,0 86,4 26,5 112,8 
1995 45,2 0,0 22,7 0,0 67,9 20,1 88,1 
1996 67,1 0.0 13,2 0,0 80,3 6,7 87,0 
1997 87,6 0,0 11,5 0,0 99,1 9,2 108,3 
1998 133.8 10,0 22,1 0,0 165,9 7.5 173,4 
1999 168,4 53,8 35,3 1.7 259,2 6.4 265,6 
2000 145,3 62,8 56,4 1,9 266,4 3^ 269,6 
2001 237,1 55,4 51,6 1,7 345,8 2,8 348,6 
Vir Ljubljanska borza 

2. julij 2002 111 poročevalec, št. 64 



V strukturi obsega prometa so v letu 2001 delnice pridobile 14,1 strukturne točke. Delež 
prometa z delnicami pooblaščenih investicijskih družb se je znižal za 7,4 strukturne 
točke, delež prometa z obveznicami pa za 6,1 strukturne točke. 

Tabela 15: Struktura prometa z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu 
Leto Sestava prometa (v %) 

Delnice PID Obveznice Pokoj, boni Kratkoročni VP Skupaj 
1994 47,2 0.0 29.3 0,0 23,5 100,0 
1995 51,4 0,0 25,8 0,0 22,8 100,0 
1996 77,1 0,0 15,2 0,0 7,7 100.0 
1997 80,9 0,0 10.6 0,0 8.5 100.0 
1998 77,2 5,8 12,7 0,0 4,3 100,0 
1999 63,4 20,3 13,3 0.6 2,4 100,0 
2000 53,9 23,3 20,9 0,7 1,2 100,0 
2001 68,0 15,9 14,8 0,5 0,8 100,0 

Vir: Ljubljanska borza 

V letu 2001 je bilo sklenjenih povprečno 1296 poslov na trgovalni dan. Njihovo število 
se je v primerjavi z letom 2000 znižalo za 18,6 %. V letu 2001 je bilo sklenjenih 
320.157 poslov, v letu 2000 pa 396.602. Povprečna dnevna vrednost sklenjenih poslov v 
letu 2001 je znašala 1,41 milijarde SIT, kar je za 30,9 % več kot v letu 2000. Povprečna 
vrednost posameznega posla je v letu 2001 znašala 1,09 milijonov SIT, kar je za 0,41 
milijona SIT oziroma za 60,2 % več kot v letu 2000. V letu 2001 je bilo največ 
sklenjenih poslov z delnicami pooblaščenih investicijskih družb (50,4 % delež), sledijo 
posli z delnicami (42,2 % delež), posli s pokojninskimi boni (4,3 % delež) in posli z 
obveznicami (3,1 % delež). 

V letu 2001 je bilo z delnicami PID v povprečju sklenjeno 653 poslov na dan, kar je 
bistveno manj kot v letu 2000, ko je bilo sklenjeno v povprečju 985 poslov na dan. 

Slika 1: Struktura prometa na organiziranem trgu v letu 2001 
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Tabela 16: Obseg prometa članov Ljubljanske borze v letu 2001 

<5ian Borzni trg 
(v SIT) 

Prosti trg 
(v SIT) 

Skupaj 
(v SIT) 

Delež flana v 
skupnem prometu 

Abanka 44.978.522.289 15.350.816.527 60.329.338.816 8,65 % 

Publikum 48.010.591.507 6.584.525.580 54.595.117.087 7,83 % 

Probanka 27.829.251.002 26.017.395.973 53.846.646.975 7,72% 

Nova Ljubljanska banka 32.344.232.423 15.216.410.903 47.560.643.326 6,82 % 

Perspektiva 36.752.422.595 4.615.732.258 41.368.154.853 5,93 % 

Factor banka 21.777.836.244 15.985.562.419 37.763.398.663 5,42 % 

Slov. zadružna kmet. banka 18.758.724.479 15.968.806.282 34.727.530.761 4,98 % 

Ilirika 19.146.846.262 10.591.288.164 29.738.134.426 4,26 % 

Poteza 18.803.639.366 9.281.155.062 28.084.794.428 4,03 % 

Cogito 22.721.257.742 5.118.435.949 27.839.693.691 3,99 % 

Mariborska BPH 16.548.523.011 11.133.206.134 27.681.729.145 3,97% 

PM&A 15.659.179.241 9.760.659.208 25.419.838.449 3,65 % 

Banka Vipa 16.493.204.129 5.788.552.032 22.281.756.161 3,20% 

Krekova banka 7.793.850.111 10.641.325.585 18.435.175.696 2,64% 

SKB banka 14.182.021.867 2.139.322.120 16.321.343.987 2,34% 

MedveSek PuSnik 10.699.222.593 5.355.985.559 16.055.208.152 2,30% 

GBD 10.320.683.344 5.019.961.545 15.340.644.889 2,20% 
Bank Austria Creditanstalt 8.636.471.843 6.346.215.996 14.982.687.839 2,15% 

IT Modra hiša 12.660.900.490 1.838.304.243 14.499.204.733 2,08 % 

Banka Koper 12.884.205.415 954.028.588 13.838.234.003 1,98% 

AC 6.639.156.346 6.488.317.023 13.127.473.369 1,88% 

BPH 5.540.651.649 5.972.091.154 11.512.742.803 1,65% 

Dolenjska BPD* 8.418.928.779 2.907.020.906 11.325.949.685 1,62% 

PFCI 8.178.516.810 2.851.619.495 11.030.136.305 1,58% 

eBrokers 3.376.197.144 6.852.870.240 10.229.067.384 1,47% 

Ccrtius 2.759.170.143 6.117.349.484 8.876.519.627 1,27% 

Argonos 4.449.799.433 4.393.171.914 8.842.971.347 1,27% 

Moja delnica 3.488.703.072 3.707.600.082 7.196.303.154 1,03 % 

Celjska BPH 3.314.358.387 2.522.841.194 5.837.199.581 0,84 % 

Brod na Muri 1.859.976.263 2.874.348.722 4.734.324.985 0,68 % 

Veritas 489.819.191 1.556.615.565 2.046.434.756 0,29% 

Gorenjska banka 729.227.273 431.000.015 1.160.227.288 0,17% 

Bona Fide* 352.381.717 306.134.290 658.516.007 0,09% 
Skupaj 466.598.472.160 230.688.670JI 1 697J87.I42J71 100,00 % 

Opomba: * V letu 2001 so prenehali poslovati kot pooblaščeni udeleženec trga vrednostnih papiijev. 

Vir: Agencija 
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2.1.3. Dejavnosti nerezidentov na organiziranem trgu 

Svet Banke Slovenije je 29. 5. 2001 sprejel Sklep o spremembi Sklepa o načinu in 
pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papiije v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 44/2001), ki je od 1. julija 2001 sprostil nakupe vrednostnih papiijev 
za nerezidente na kapitalskem trgu in tako odpravil režim skrbniških računov. Svet 
Banke Slovenije je ohranil režim skrbniških računov za vse nakupe kratkoročnih 
vrednostnih papiijev in investicijskih kuponov tistih vzajemnih skladov v Republiki 
Sloveniji, katerih pravila upravljanja vzajemnega sklada dopuščajo naložbe več kot 
šestdeset odstotkov vseh sredstev vzajemnega sklada v instrumente denarnega trga. 

Tabela 17: Promet (v mio SIT) in delež nerezidentov v prometu z delnicami na 
organiziranem trgu 

Leto Celotni promet 
z delnicami 

Promet 
nerezidentov 

Delež 
nerezidentov, v % 

Neto nakupi 
nerezidentov 

1998 143.793 14.334 10,0 2.761 
1999 223Ml 3.163 1,4 -2.270 
2000 209.988 4.296 2,0 208 
2001 294.194 10.556 3,6 4.500 

Vir: Banka Slovenije 

Delež nerezidentov v lastništvu slovenskih podjetij je konec decembra 2001 dosegel 
10,5 %, kar je za 2,7 strukturne točke več kot konec leta 2000. V letu 2001 se je med 
izbranimi podjetji opazneje povišal lastniški delež nerezidentov v SKB banki in v PID 
Triglav Steber I, znižal pa v družbi BTC in Petrolu. Največje lastniške deleže v izbranih 
podjetjih so nerezidenti imeli na dan 31. 12. 2001 v SKB banki, Tovarni sladkoija 
Ormož, Istrabenzu, Leku in Drogi. 

Tabela 18: Lastništvo nerezidentov v izbranih podjetjih 

Podjetje, PID Delež (v %) 
31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12. 2001 

SKB banka, d. d. 48,99 48,91 59,39 98,42 
TS Ormož, d. d. 29,67 29,67 29,67 30,92 
Istrabenz, d. d. 16,6 25,14 25,13 25,17 
Lek, d. d. 24,29 21,52 20,56 21,67 
Droga, d. d. 23,62 23,08 23,09 20,59 
Triglav Steber I, d. d. 0,12 3,15 9,80 13,24 
Krka, d. d. 8,19 8,10 8,26 8,84 
Terme Čatež, d. d. 8,40 8,04 8,06 5,03 
Kolinska, d. d. 6,51 6,34 5,68 4,37 
PS Mercator, d. d. 2,28 2,29 2,21 2,00 
Petrol, d. d. 1,75 1,84 1,81 0,89 
Gorenje, d. d. 0,84 0,82 0,82 0,78 
BTC, d. d. 32,34 27,66 27,33 0,16 
Radenska, d. d. 0,28 0,22 0,11 0,16 
Luka Koper, d. d. 0,05 0,05 0,06 0,08 

Vir: Centralna klirinško depotna družba (KDD) 
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Slika 2: Neto nakupi nerezidentov na organiziranem trgu in sprememba indeksa 
delnic SBI20 v letu 2001 

Vir: Banka Slovenije, Ljubljanska borza 

Slika 3: Delež nerezidentov v trini kapitalizaciji delnic na organiziranem trgu in 
vrednost indeksa delnic SBI20 v letu 2001 
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2.1.4. Poslovanje s svežnji 

V avgustu 1997 je bilo na Ljubljanski borzi uvedeno poslovanje s svežnji vrednostnih 
papiijev, sprva za posle nad 15 milijonov SIT, od začetka 1998 pa za posle nad 30 
milijonov SIT. Član mora posel s svežnjem prijaviti Ljubljanski borzi, ta pa ga vnese v 
svoj informacijski sistem in ga tako objavi enako kot posle, sklenjene na organiziranem 
trgu. Strošek provizije, ki jo zaračunava Ljubljanska borza za posle s svežnji, je določen 
fiksno. Pri poslih s svežnji tudi ne veljajo dnevne cenovne omejitve, ki veljajo za 
vrednostne papirje v borzni kotaciji, prav tako se posli s svežnji ne upoštevajo pri 
izračunavanju enotnega tečaja vrednostnega papiija. 

Število 
poslov 

Delež v 
številu poslov 
(V/.) 

Vrednost poslov 
(v mio SIT) 

Delež v vrednosti 
poslov (v */•) 

Delež svežnjev v 
skupnem prometu 
(v %) 

Borzni tre 994 65,74 138.505 70,15 59,37 
Delnice 725 47,95 107.374 54,38 55,21 
Obveznice 269 17,79 31.132 15,77 80,24 
Prosti tre 518 34,26 58.933 29,85 51,09 
Delnice 187 12,37 21.450 10,86 50,30 
Obveznice 48 3,17 3.660 1,85 28,55 
PID 267 17,66 31.050 15,73 56,04 
Pokojninski boni 0 0,00 0 0,00 0,00 
Kratkoročni v. p. 16 1,06 2.773 1,40 97,99 
Skupaj 1.512 100,00 197.438 100,00 56,63 

Vir: Ljubljanska borza 

Tabela 20: Trgovanje s svežnji v letu 2001 (ločeno po vrednosti poslov) 

Razredi 
Število 
poslov 

Delež v številu 
poslov (v %) 

Vrednost poslov 
(v mio SIT) 

Delež v vrednosti 
poslov (v %) 

do 30 mio SIT 14 0,93 420 0,21 
od 30-40 mio SIT 300 19,84 10.020 5,07 
od 40—50 mio SIT 194 12,83 8.832 4,47 
od 50-60 mio SIT 155 10,25 8.525 4,32 
od 60-80 mio SIT 169 11,18 11.674 5,91 
od 80-100 mio SIT 162 10,71 14.852 7,52 
od 100—200 mio SIT 267 17,66 36.631 18,55 
od 200-300 mio SIT 126 8,33 30.309 15,35 
od 300-400 mio SIT 48 3,17 16.275 8,24 
od 400-500 mio SIT 30 1,98 13.468 6,82 
nad 500 mio SIT 47 3,11 46.433 23,52 

Vir: Ljubljanska borza 

Tabela 21: Trgovanje s svežnji od leta 1998 do leta 2001 
Leto Število poslov 

s svežnji 
Vrednost poslov s svežnji 
(v mio SIT) 

Delež svežnjev v skupnem 
prometu (v %) 

1998 555 64.919 37,44 
1999 1.072 130.517 49,13 
2000 1.318 155.555 57,69 
2001 1.512 197.438 56,63 

Vir Ljubljanska borza 
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Posli s svežnji so se v primerjavi z letom 2000 v strukturi celotnega prometa znižali za 
1,1 strukturne točke, po vrednosti pa so porasli za 41,9 milijarde SIT oziroma za 26,9 %. 
Največ poslov s svežnji je bilo v letu 2001 ustvarjenih z delnico Pivovarne Union, in 
sicer 61 v skupni vrednosti 17,45 milijarde SIT, sledijo delnice pooblaščene 
investicijske družbe Infond Zlat s 69 posli v skupni vrednosti 11,51 milijarde SIT, 
delnice Leka - razreda A s 88 posli v skupni vrednosti 10,63 milijarde SIT in delnice 
Pivovarne Laško z 81 posli v skupni vrednosti 9,04 milijarde SIT. 

2.1.5. Borzni indeksi 

Indeks delnic SBI20 je 31. 12. 2001 dosegel vrednost 2151,6 točke in je bil za 19 % 
oziroma za 343,65 točke višji v primeijavi z 31. 12. 2000. Najvišjo vrednost v letu 2001 
in v svoji zgodovini nasploh je dosegel 19. decembra, in sicer 2159,4 točke. Najbolj je 
naraščal v juliju (za 4,9 %) in v novembru (za 4,8 %). 

Slika 4: Slovenski borzni indeks v letu 2001 
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Revizija indeksa delnic SBI20 se opravlja štirikrat na leto, in sicer 15. 3., 15. 6., 15. 9. in 
15. 12. Od 3. 2. 1997 se vrednost indeksa SBI20 (SBI) računa kot serija tržnih vrednosti 
izbrane košare delnic. Njeni sestavni deli so kapitalizacije posameznih delnic, izražene v 
tolaijih, popravljene s faktorjem, ki zagotavlja primerljivost med obdobji kljub 
vključevanju in izključevanju posameznih delnic, ki sestavljajo indeks. Redne delnice 
morajo za vključitev v indeks SBI20 izpolnjevati merila, ki se nanašajo na: velikost 
tržne kapitalizacije izdaje delnic na dan revizije indeksa, povprečno absolutno dnevno 
velikost prometa (brez svežnjev in aplikacij) z določeno izdajo delnic v zadnjih treh 
mesecih pred revizijo, povprečno število poslov (s svežnji in aplikacijami vred) z 
določeno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih na trgovalni dan, vrednostni obrat prometa 
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(brez svežnjev in aplikacij); razmerje med prometom in povprečno tržno kapitalizacijo v 
obdobju na trgovalni dan (relativna likvidnost delnice). Delež posameznega izdajatelja 
ne sme presegati 10 % kapitalizacije košare vseh delnic, ki sestavljajo SBI20. Dne 
31. 12. 2001 so SBI20 sestavljale delnice družb: Krke, Leka, Mercatorja, Petrola, Save, 
Gorenja, Pivovarne Laško, Luke Koper, Intereurope, Pivovarne Union, Terme Čatež, 
Istrabenza, Merkurja, Dela, Emone Obale Koper, Droge, Kolinske, Žita, Aerodroma in 
Etola. 

Borzni indeks obveznic (BIO) se izračunava kot Laspeyresov indeks trenutnih enotnih 
tečajev obveznic, vključenih v BIO, v primerjavi z enotnimi tečaji teh obveznic v 
baznem obdobju. Ponder je vrednost prometa s posamezno obveznico v zadnjega pol 
leta. Indeks se revidira štirikrat na leto, in sicer 15. 3., 15. 6., 15. 9. in 15. 12. Pogoji za 
vključitev obveznice v indeks so: vključitev obveznice v borzno kotacijo najmanj 
dvajset trgovalnih dni pred datumom revizije indeksa, čas zapadlosti obveznice je daljši 
od enega leta, trgovanje z obveznico je najmanj 40 % razpoložljivih trgovalnih dni v 
preteklem trimesečnem obdobju. Če pogoj trgovanja najmanj 40 % razpoložljivih 
trgovalnih dni v preteklem trimesečnem obdobju ni izpolnjen za najmanj tri obveznice, 
se v indeks vključi prvih pet obveznic, nominiranih v tuji valuti po prometu brez 
svežnjev. Iz indeksa se izključi obveznica, ki v naslednjem polletju dospe v izplačilo ali 
katere izdajatelj ne izplača unovčenih kuponov na dan zapadlosti. 

Od zadnje revizije sestavljajo indeks BIO štiri obveznice: dve državni z oznakama RS04 
(z utežjo 39,58 %) in RS26 (z utežjo 36,02 %), obveznica družbe BTC z oznako BTC1 
(z utežjo 11,67 %) ter obveznica Slovenske razvojne družbe z oznako SKR1 (z utežjo 
12,73 %). Vrednost indeksa obveznic BIO je konec leta 2001 znašala 109,25 točke, to je 
za 0,2 % več kot leto poprej. 

Slika S: Borzni indeks obveznic v letu 2001 
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Indeks delnic pooblaščenih investicijskih družb (PIX) je Ljubljanska borza začela 
izračunavati 1. 2. 1999. Revizije sestave indeksa PIX potekajo štirikrat na leto, in sicer 
15. 3., 15. 6., 15. 9. in 15. 12. Začetek objavljanja vrednosti indeksa PIX z novo sestavo 
je prvi dan v naslednjem mesecu po opravljeni reviziji. Po reviziji 15. 12. 2001 gaje 
sestavljalo 20 delnic PID: NFD 1, Infond Zlat, Triglav Steber I, Maksima 1, NFD 2, 
Atena 1. sklad, Zvon Ena, Triglav Steber 2, ID Kmečka družba, Zlata Moneta 1, Zvon 
Dva, Pomurska investicijska družba 1, Zlata Moneta 2, PID Kmečka družba, Vipa Invest 
Nanos, Krona Senior, Modra Linija, Nika, Nika 1, Pooblaščena Pomurska investicijska 
družba. 

Indeks PIX je izračunan kot serija tržne kapitalizacije izbranih dvajsetih pooblaščenih 
investicijskih družb, zato je gibanje vrednosti indeksa PIX primerljivo z gibanjem 
indeksa SBI20, ki se izračunava po enaki metodologiji. Redne delnice morajo za 
vključitev v indeks SBI20 izpolnjevati merila, ki se nanašajo na: velikost tržne 
kapitalizacije izdaje delnic na dan revizije indeksa, povprečno absolutno dnevno velikost 
prometa (brez svežnjev in aplikacij) z določeno izdajo delnic v zadnjih treh mesecih 
pred revizijo, povprečno število poslov (s svežnji in aplikacijami vred) z določeno izdajo 
delnic v zadnjih treh mesecih na trgovalni dan, vrednostni obrat prometa (brez svežnjev 
in aplikacij), razmerje med prometom in povprečno tržno kapitalizacijo v obdobju na 
trgovalni dan (relativna likvidnost delnice). 

Indeks PIX je ob koncu leta 2001 znašal 1588 točk in je v letu 2001 pridobil 4,4 %. 

Slika 6: Borzni indeks pooblaščenih investicijskih družb v letu 2001 

Vir: Ljubljanska borza 
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Ljubljanska borza izračunava šest panožnih indeksov (farmacija, hrana in pijača, kemija, 
nafta in plin, transport, trgovina), katerih namen je podati osnovne informacije o 
gibanjih tečajev delnic znotraj posameznih panog. V posamezni panožni indeks so 
vključene vse redne delnice z borznega in prostega trga, katerih tržna kapitalizacija 
delnice na dan revizije znaša vsaj dve milijardi tolarjev, minimalno povprečno število 
sklenjenih poslov z delnico (tudi svežnji) v treh koledarskih mesecih pred revizijo 
indeksa pa mora biti vsaj 1,5 posla na en razpoložljivi trgovalni dan, z delnico se mora 
trgovati najmanj petdeset odstotkov vseh razpoložljivih trgovalnih dni v obdobju zadnjih 
treh mesecev pred revizijo indeksa in delnica mora biti uvrščena na organizirani trg 
najmanj dvajset trgovalnih dni. 

Izmed panožnih indeksov je v letu 2001 dosegel najvišjo donosnost indeks nafta in plin 
(porast za 41,5 %). Sledi indeks hrana in pijača z 32,6-odstotno donosnostjo, indeks 
transporta z 22,5-odstotnim porastom in indeks kemije z 12,1-odstotnim porastom. 
Indeks farmacije je porasel za 3,95 %, indeks trgovine pa za 0,3 %. 

Slika 7: Panožni indeksi v letu 2001 

Pmotni indeksi 

jan.OI feb.01 mar.01 apr.01 inaj.01 jun.01 jul.01 avg.01 scp.01 okt.01 nov.01 dcc.01 

Vir Ljubljanska borza 

Pomembni svetovni indeksi delnic so v letu 2001 zaradi neugodnih razmer v svetu 
izgubili vrednost, največ indeks DAX Priče, in sicer 21,2 %. Sledi NASDAQ 
Composite, ki je izgubil 21 % vrednosti. Na slovenski indeks delnic SBI20 so imeli tuji 
dogodki majhen vpliv, saj slovenski trg vrednostnih papirjev ni del mednarodnega trga 
kapitala, kar se je sicer v letu 2001 izrazilo izjemoma pozitivno, saj je bil slovenski trg 
vrednostnih papirjev malo občutljiv na mednarodno krizo. 
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Slika 8: Svetovni in slovenski indeksi delnic v letu 2001 

Vrednost indeksov v letu 2001 

[——OJI>T-*-NASDAQ -*-DAX -»-FT-SE 100 —SBI20 
8.000 

Vir: World Fcderation of Exchanges members 

2.1.6. Tržna kapitalizacija vrednostnih papirjev na organiziranem trgu 

Tržna kapitalizacija vseh vrednostnih papirjev na borzi (cena vrednostnega papirja 
pomnožena s Številom vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi) je konec leta 2001 
znašala 1380 mrd SIT, kar je za 21,2 % več kot v decembru 2000. Tržna kapitalizacija 
vseh delnic na borzi (pooblaščene investicijske družbe niso vključene) je konec 
decembra 2001 znašala 850 mrd SIT in bila za 20,5 % višja kot konec decembra 2000. 
Povišanje tržne kapitalizacije vseh delnic je predvsem posledica porasta tečajev delnic 
na Ljubljanski borzi. Tržna kapitalizacija vseh obveznic na borzi je konec decembra 
2001 znašala 360,9 mrd SIT in je bila predvsem zaradi uvrstitve novih obveznic na 
organizirani trg za 41,5 % višja kot konec decembra 2000. Tržna kapitalizacija delnic 
pooblaščenih investicijskih družb je konec leta 2001 znašala 162,4 mrd SIT, kar je za 
5,4 % manj kot konec leta 2000. 

Tabela 22: Tržna kap italizacija vred, papirjev na Ljubljanski borzi (v mio SIT) 
31.12.98 Delei 

(v %) 
31.12.99 Delei 

(v%> 
31.12. 00 Delež 

(W.) 
31.12.01 Delež 

(v %) 
Borzni trg 524.334 73,82 635.850 69,14 808.009 70,98 985.291 71,40 
Delnice 396.410 55,81 432.710 47,05 579.446 50,90 697.253 50,53 
Obveznice 127.924 18,01 203.140 22,09 228.563 20,08 288.038 20,87 
Prosti trjj 103.812 14,62 158.483 17,23 158.801 13,95 232.309 16,83 
Delnice 86.627 12,20 133.752 14,54 125.646 11,04 152.735 11,07 
Obveznice 17.185 2,42 17.622 1,92 26.452 2,32 72.881 5,28 
Pok. boni - - 7.109 0,77 6.703 0,59 6.693 0,48 
PID 82.106 11,56 125.359 13,63 171.621 15,08 162368 11,77 
Skupaj 710.252 100,00 919.692 100,00 1.138.431 100,00 1.379.968 100,00 

Vir: Ljubljanska borza 
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2.1.7. Sektorska analiza vrednostnih papirjev 

Nominalna vrednost delnic, ki so vpisane v KDD, se je konec leta 2001 v primerjavi s 
koncem leta 2000 povišala za 25.317 milijonov SIT oziroma za 1,9 %. Nominalna 
vrednost obveznic, ki so vpisane v KDD, se je v letu 2001 povišala za 116.446 milijonov 
SIT oziroma za 24,3 %. Konec leta 2001 je bila nominalna vrednost delnic za 123,9 % 
višja kot nominalna vrednost obveznic, konec leta 2000 pa za 173,1 %. 

Tabela 23: Delnice, vpisane v KDD, po sektorjih izdajateljev in sektorjih imetnikov 
delnic na dan 31.12. 2001 (v mio SIT, po nominalni vrednosti) 

Izdajatelji Nefinančne 
družbe 

Banke Drugi 
finančni 
posredniki 

Pomožne 
finančne 
dejavnosti 

Država Skupaj Deleži, 
v% Imetniki 

Nefinančne 
družbe 

175.462 19.007 57.868 636 0 252.973 18,99 

Banke 23.469 4.852 21.434 221 0 49.977 3,75 
Drugi finančni 
posredniki 

200.358 2.852 38.880 119 0 242.209 18,18 

Pomožne 
finančne dej. 

9.632 428 6.169 473 0 16.702 1,25 

Zavarovalnice 6.023 2.015 4.491 0 0 12.528 0,94 
Država 278.266 18.711 1.603 50 9.000 307.630 23,09 
Prebivalstvo 177.223 3.237 180.970 2.020 0 363.451 27,28 
Tujina 57.263 24.099 5.375 76 0 86.812 6,52 
Skupaj 927.697 75.201 316.790 3.595 9.000 1.332.282 100,00 

Vir: Banka Slovenije 

Tabela 24: Obveznice, vpisane v KDD, po sektorjih izdajateljev in sektorjih 
imetnikov obveznic na dan 31.12. 2001 (v mio SIT, po nom. vred.) 

Izdajatelji Nefinančne 
družbe 

Banke DrugI 
finančni 
posredniki 

Pomožne 
finančne 
dejavnosti 

Država Skupaj Deleži, 
v •/• Imetniki 

Nefinančne 
družbe 

3.806 15.950 609 603 15.010 35.978 6,05 

Banke 27.552 5.998 741 934 235.583 270.808 45,51 
Drugi finančni 
posredniki 

1.541 5.421 786 8 17.368 25.125 4,22 

Pomožne 
finančne dej. 

3 183 14 29 2.627 2.855 0,48 

Zavarovalnice 7.618 30.999 1.773 785 71.935 113.111 19,01 
Država 3.457 10.223 56 152 29.065 42.953 7,22 
Prebivalstvo 2.580 4.383 76 153 84.875 92.067 15,47 
Tujina 5.673 69 3 0 6.395 12.140 2,04 
Skupaj 52.230 73.227 4.059 2.664 462.858 595.037 100,00 

Vir Banka Slovenije 

2.1.8. Najprometnejši vrednostni papirji na organiziranem trgu 

Delež desetih delnic, s katerimi se je največ trgovalo v letu 2001, znaša 61,62 % 
celotnega prometa z delnicami, v letu 2000 pa je bil ta delež 54,15 %. To pomeni, daje 
koncentracija prometa z desetimi najprometnejšimi delnicami porasla. Največ prometa 
je bilo z delnicami Pivovarne Union, Krke, Lek-A in Pivovarne Laško. Med delnicami 
niso upoštevane delnice PID. 
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Tabela 25: Deset najprometnejSih delnic na organiziranem trgu v letu 2001 

Zap. St Delnica Promet (v SIT) Delež v skupnem 
prometu delnic*(v %) 

Tržnost** 

1. Pivovarna Union 25.950.483.038 10,94 0,66 
2. Krka 20.415.857.739 8,61 0,20 
3. Lek - razred A 20.370.087.916 8,59 0,26 
4. Pivovarna Laiko 14.181.516.517 5,98 0,41 
5. BTC 13.424.664.178 5,66 1,12 
6. Petrol 13.184.578.978 5,56 0,27 
7. Mercator 12.796.358.749 5,40 0,25 
8. Banka Koper 10.407.016.722 4,39 0,21 
9. Intereuropa 8.400.129.069 3,54 0,30 
10. Sava 6.996.925.833 2,95 0,25 

Skupaj 146.127.618.739 61,62 0,31 
Druge delnice 91.012.097.920 38,38 0,24 
VSE DELNICE 237.139.716.659 100,00 0,28 

Opombi: * Brez delnic PID. 
** Tržno« je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papiijem in njegovo 

kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vin Ljubljanska borza, Agencija 

Med desetimi najprometnejšimi obveznicami je bilo v letu 2001 osem obveznic 
Republike Slovenije s 44,65 % deležem v celotnem prometu z obveznicami. Deset 
najprometnejSih obveznic je predstavljalo 72,08 % vsega prometa z obveznicami, v letu 
2000 pa 76 % delež, kar pomeni, da se je koncentracija prometa z obveznicami znižala. 
Najprometnejši sta bili obveznici Slovenske odškodninske družbe druge izdaje in 
Republike Slovenije Šestindvajsete izdaje, s katerima je bilo ustvaijeno 32,48 % prometa 
z obveznicami, kar pomeni, daje koncentracija prometa z obveznicami visoka. 

Tabela 26: Deset najprometnejSih obveznic na organiziranem trgu v letu 2001 

Zap. št Obveznica Promet (v SIT) Delež v skupnem 
prometu obveznic (v %) 

Tržnost* 

1. Slov. odSkod. družba 2. izdaja 11.634.123.909 22,54 0,19 
2. Republika Slovenija 26. izdaja 5.134.286.567 9,95 0,46 
3. Republika Slovenija 4. izdaja 3.451.460.232 6,69 0,11 
4. Republika Slovenija 12. izdaja 3.356.439.660 6,50 0,35 
5. Republika Slovenija 14. izdaja 2.822.657.919 5,47 0,44 
6. Republika Slovenija 23. izdaja 2.640.807.566 5,12 0,28 
7. Slovenska razvojna družba 1. izdaja 2.523.058.920 4,89 0,45 
8. Republika Slovenija 25. izdaja 2.487.009.282 4,82 0,31 
9. Republika Slovenija 10. izdaja 1.606.670.989 3,11 0,04 
10. Republika Slovenija 18. izdaja 1.551.403.924 3,01 0,14 

Skupaj 37.207.918.968 72,08 0,19 
Druge obveznice 14.411.787.966 27,92 0,09 
VSE OBVEZNICE 51.619.706.934 100,00 0,14 

Opombi: * Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papiijem in njegovo 
kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vin Ljubljanska borza, Agencija 
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V letu 2001 je bilo z desetimi najprometnejšimi delnicami PID opravljeno za 73,6 % 
vsega prometa z delnicami PID, v letu 2000 pa je ta delež znašal 66,2 %. Veliko 
koncentracijo prometa se lahko pripiše odločilnemu vplivu velikosti na obseg trgovanja, 
saj sta značaj vlagateljev in razpršenost lastništva v posameznih PID podobna. 

Tabela 27: Deset najprometnejših delnic PID na organiziranem trgu v letu 2001 

Zap. št PID Promet v SIT Delež v skupnem 
prometu delnic PID (v %) 

Tržnost* 

1. Infond Zlat 13.723.912.888 24,77 0,75 
2. Atena 1. sklad 4.171.948.800 7,53 0,32 
3. Triglav Steber I 4.059.729.081 7,33 0,24 
4. Zlata Moneta 1 3.537.233.155 6,38 0,69 
5. Maksima 1 3.168.219.045 5,72 0,30 
6. Zvon Ena 3.072.849.313 5,55 0,29 
7. Triglav Steber II 2.527.643.872 4,56 0,29 
8. NFD 1 2.387.265.697 4,31 0,14 
9. NFD2 2.239.354.550 4,04 0,20 
10. Pomurska inv. družba 1 1.886.714.787 3,41 0,42 

Skupaj 40.774.871.188 73,60 0,35 
Druge delnice PID 14.627.332.318 26,40 0,32 
VSE DELNICE PID 55.402.203.506 100,00 0,34 

Opomba: * Tržnost je izračunana kot količnik med letnim prometom z vrednostnim papiijem in njegovo 
kapitalizacijo na zadnji dan obdobja. 

Vir Ljubljanska borza, Agencija 

2.2. Posli z vrednostnimi papirji zunaj organiziranega trga 

Borznoposredniške družbe in banke morajo Agenciji sporočati podatke o vseh poslih z 
vrednostnimi papirji, ki jih sklenejo zunaj organiziranega trga. V letu 2001 je bilo 
Agenciji sporočeno 31.619 takih poslov v skupni vrednosti 141,2 milijarde SIT, to je za 
17,7 % manj kot v letu 2000. V letu 2001 so posli z vrednostnimi papirji zunaj 
organiziranega trga pomenili 40,5 % prometa na organiziranem trgu, leto poprej pa 
63,6 %. 

V letu 2001 sta se znižala delež in obseg prometa z delnicami podjetij, ki izhajajo iz 
lastninskega preoblikovanja. V letu 2000 so delnice podjetij, ki izhajajo iz lastninskega 
preoblikovanja, predstavljale 74,7 % celotnega prometa zunaj organiziranega trga, 
njihov promet zunaj organiziranega trga pa je znašal 128,1 mrd SIT. 

Delež vseh obveznic v skupnem prometu zunaj organiziranega trga se je v letu 2001 
znižal, saj je v letu 2000 znašal 12,06 %. Znižanje deleža in prometa z obveznicami je 
predvsem posledica uvrščanja obveznic na organizirani trg. 

V letu 2001 seje promet s kratkoročnimi vrednostnimi papiiji zunaj organiziranega trga 
močno povišal, in sicer s 7,3 milijarde SIT v letu 2000 na 19,2 milijarde SIT v letu 2001. 
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Tabela 28: Posli zunaj organiziranega trga in najprometnejši vrednostni papirji 
zunaj organiziranega trga v letu 2001 

Vrsta vred. papirja, izdajatelj Oznaka Promet (v SIT) Delež Št poslov Delež 
Delnice podjetij iz privatizacije 79.190.780.119 56,09% 26.279 83,11% 
TELEKOM SLOVENIJE, d. d. TLSG 15.552.486.824 2.411 
TRIMO TREBNJE, d. d. TTRG 2.974.088.066 128 
ČZP VEČER MARIBOR, d. d. VEMG 2.688.651.469 116 
VIATOR, d. d. VILG 2.340.257.000 111 
ISKRA AVTOELEKTRIKA, d c IALG 2.111.545.097 499 
DAIMOND, d. d. DAIG 1.890.371.100 188 
TKO PRIMAT MARIBOR, d. d PRIG 1.832.313.338 396 
KG RAKIČAN, d d RMSG 1.698.932.500 85 
KOVINOPLASTIKA LOŽ, d. d. KVLG 1.468.746.029 476 
HOTEL SLON, d. d HSLG 1.437.406.942 40 
Delnice-preostale 27.758.945.682 19,66% 4.490 14,20% 
NOVA LJUBLJ. BANKA, d d. NLBR 5.769.116.335 101 
ABANKA, d. d ABKR 4.116.256.616 152 . 
GORENJSKA BANKA, d d. GBKR 1.581.986.401 95 
Obveznice 15.013.588.971 10,63% 726 2,30% 
REPUBLIKA SLOVENIJA RS 06 3.264.105.653 20 
STANOVANJSKI SKLAD RS SSR3 2.314.322.449 8 
REPUBLIKA SLOVENIJA RSD 1.739.481.113 10 
Kratkoročni vrednostni papirji 19.228.443335 13,62% 124 0,39% 
REPUBLIKA SLOVENIJA EZ27 3.244.838.659 11 
REPUBLIKA SLOVENIJA EZ21 2.159.629.948 24 
REPUBLIKA SLOVENIJA TZ35 1.847.920.000 2 
SKUPAJ 141.191.758.107 100,00% 31.619 100,00% 

Vin Agencija 

3. INVESTITORJI IN NJIHOVE NALOŽBE NA TRGU 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

3.1. Naložbe investitorjev na domačem trgu vrednostnih papirjev 

Naložbe investitorjev na domačem trgu vrednostnih papirjev prek pooblaščenih 
udeležencev (borznoposredniških družb in bank, ki imajo dovoljenje za opravljanje 
storitev v zvezi z vrednostnimi papirji) se obravnavajo v treh segmentih: 
- naložbe pooblaščenih udeležencev (trgovanje za hišni račun); 
- naložbe investitorjev, ki imajo z borznimi posredniki sklenjeno pogodbo 

o upravljanju finančnega premoženja (gospodarjenje z vrednostnimi papirji); 
- naložbe investitorjev, za katere borzni posredniki opravljajo posle posredovanja 

(borzno posredovanje). 

Skupna vrednost naložb prek pooblaščenih udeležencev se je v letu 2001 povečala za 
247,2 milijarde SIT oziroma za 30 %. Glede na leto 2000 se je dinamika rasti skupnih 
naložb v letu 2001 povišala, saj so leta 2000 naložbe porasle za 26,2 %. 
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Podatki kažejo, da se je vrednost naložb po posameznih segmentih povečevala različno. 
Najbolj so v letu 2001 porasle naložbe pooblaščenih udeležencev, in sicer za 31,5 %. 

• 

Naložbe pooblaščenih udeležencev vrednostno pomenijo 28,3 % skupnih naložb ob 
koncu leta 2001 oziroma 0,3 strukturne točke več kot leto poprej. Naložbe na 
posredovanju so v letu 2000 porasle za 31,7 % in so v skupnih naložbah ob koncu leta 
2000 predstavljale 70 % delež, kar je za 0,6 strukturne točke več kot leto poprej. 
Naložbe strank na gospodarjenju so se v letu 2001 znižale za 13,7 % in so konec leta v 
skupnih naložbah znašale 1,7 % oziroma 0,9 strukturne točke manj kot leto poprej. 

V letu 2001 se je število strank pooblaščenih udeležencev povišalo za 15,6 %, v letu 
2000 pa znižalo za 0,3 %. Število strank na gospodarjenju se je v letu 2001 znižalo za 
11,2 %, njihov delež v celotnem številu strank pa se je z 1,05 % v letu 2000 znižal na 
0,8 % v letu 2001. Kljub znižanju števila strank na gospodarjenju je delež njihovih 
naložb v vseh naložbah še vedno več kot dvakrat višji od deleža strank na gospodarjenju 
v vseh strankah. 

Tabela 29: Naložbe na trgu vrednostnih papirjev v letih 1995-2001 

Stanje na 
dan 

Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje Skupaj 
(mrd SIT) (mrd SIT) Št strank (mrd SIT) Št strank (mrd SIT) Št strank 

01.01. 1995 36,3 8,2 890 30,2 7.496 74,7 8.386 
01.01.1996 36,7 9,1 903 31,5 4.686 77,3 5.589 
31. 12. 1997 77,7 9,9 721 199,4 48.955 287,1 49.676 
31. 12. 1998 108,9 13,1 860 416,5 63.630 538,6 64.490 
31. 12. 1999 116,9 19,2 1.356 516,9 103.436 653,0 104.792 
31. 12. 2000 230,5 21,1 1.098 572,3 103.363 823,9 104.461 
31. 12.2001 303,1 18,2 975 749,9 119.842 1.071,2 120.817 

Vir: Agencija 

V tabeli 30 so ločeno prikazane naložbe prek borznoposredniških družb in bank z 
dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji na dan 31. 12. 2001. 
Skupne naložbe prek bančnih pooblaščenih udeležencev so v skupnih naložbah prek 
vseh pooblaščenih udeležencev imele 56,8 % delež, ki pa se je po segmentih naložb zelo 
razlikoval. Med lastnimi naložbami je teh prek bančnih pooblaščenih udeležencev 
96,6 %, med naložbami na gospodarjenju 40,5 % in na posredovanju 41,2 %. Delež 
strank prek bančnih pooblaščenih udeležencev med vsemi strankami v segmentu 
gospodarjenja znaša 42,3 %, med strankami na posredovanju pa 32,6 %. 

Konec leta 2001 so bile naložbe v tržne vrednostne papirje za 37,1 % višje kot naložbe v 
netržne vrednostne papirje, kar je velika sprememba glede na konec leta 2000, ko so 
naložbe v tržne vrednostne papirje za 5 % presegale naložbe v netržne vrednostne 
papirje. 
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Tabela 30: Pregled strank in njihovih naložb prek borznoposredniškjh druž in 
bank na dan 31.12. 2001 

BorznoposredniSke družbe 

Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 6,15 8,39 292,10 306,65 

Delnice 5,77 7,72 254,16 267,65 
Obveznice 0,38 0,67 37,94 39,00 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 4,08 1,88 147,99 153,95 
Delnice 4,02 1,75 139,34 145,11 
Obveznice 0,06 0,07 6,08 6,21 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,06 2,57 2,63 

Kuponi vzajemnih skladov 0,06 0,01 0,00 0,07 
Denar in depoziti 0,00 0,55 1.12 1,67 
SKUPAJ 10,29 10,83 441,21 462,33 

Banke z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 

Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 110,70 5,69 194,53 310,93 

Delnice 34,11 3,10 151,16 188,38 
Obveznice 76,59 2,59 43,37 122,55 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 182,11 1,13 113,13 296,38 
Delnice 31,24 0,89 76,47 108,61 
Obveznice 113,06 0,24 21,25 134,55 
Kratkoročni vred. pap. 37,81 0,00 15,41 53,22 

Kuponi vzajemnih skladov 0,00 0,30 0,00 0,33 
Denar in depoziti 0,00 0,25 0,97 1,22 
SKUPAJ 292,81 7,38 308,63 608,86 

Pooblaičeni udeleženci skupaj 

Naložbe (v milijardah SIT) Lastne naložbe Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 
Tržni vrednostni papirji 116,86 14,08 486,63 617,57 

Delnice 39,88 10,82 405,32 456,02 
Obveznice 76,98 3,26 81,31 161,55 
Kratkoročni vred. pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 186,19 3,01 261,13 450,34 
Delnice 35,26 2,64 215,81 253,71 
Obveznice 113,12 0,31 27,34 140,77 
Kratkoročni vred. pap. 37,81 0,06 17,98 55,85 

Kuponi vzajemnih skladov 0,06 0,31 0,02 0,39 
Denar in depoziti 0,00 0,80 2,10 2,90 
SKUPAJ 303,11 18,22 749,88 1.071,22 

Vir: Agencija 
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Tabela 31: Število strank prek pooblaščenih udeležencev na dan 31.12. 2001 

Borznoposredniške družbe 
Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Fizične osebe 405 77.201 77.606 
Pravne osebe 157 3.522 3.679 
SKUPAJ 562 80.723 81.285 

Banke z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Fizične osebe 305 37.292 37.597 
Pravne osebe lOf 1.827 1.935 
SKUPAJ 413 39.119 39.532 

Pooblaščeni udeleženci skupaj 
Število strank Gospodarjenje Posredovanje SKUPAJ 

Fizične osebe 710 114.493 115.203 
Pravne osebe 265 5.349 5.614 
SKUPAJ 975 119.842 120.817 

Vir: Agencija 

Tabela 32: Število strank na dan 31.12. 2000 in 31.12. 2001 

Gospodarjenje 
31.12. 2000 31.12. 2001 

Število Delež (v V.) Število Delež (v %) 

Število strank 1.098 100,0 975 100,0 
Fizične osebe 775 70,6 710 72,8 
Pravne osebe 323 29,4 265 27,2 

Posredovanje 
31.12.2000 31.12. 2001 

Število |Delež (v %) Število Delež (v %) 

Število strank 103.3631 100,0 119.842 100,0 
Fizične osebe 98.81 S 95,6 114.493 95,5 
Pravne osebe 4.5471 4,4 5.349 4,5 

SKUPAJ 
31.12. 2000 31.12. 2001 

ištevilo Delež (v •/.) Število Delež (v %) 
Število strank 104.461 100,0 120.817 100,0 

Fizične osebe 99.591 95,3 115.203 95,3 
Pravne osebe 4.870 4,7 5.614 4,7 

Vir: Agencija 

Iz tabele 33 sta razvidni vrednost in sestava naložb prek pooblaščenih udeležencev na 
dan 31. 12. 2001 in 31. 12. 2000. Od vseh naložb je 66,2 % v delnicah, od tega je 64,2 % 
v delnicah, uvrščenih na organizirani trg. Delež obveznic v vseh naložbah znaša 28,2 %, 
od tega je 53,4 % v obveznicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu. 
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Tabela 33: Vrednost in sestava naložb prek pooblaščenih udeležencev 

Vrednost (v milijardah SIT) 

Lastne naložbe 
31.12. 2000 31. 12. 2001 

Vrednost Delež (v •/.) Vrednost Delež (v %) 
Tržni vrednostni papirji 77,17 33,48 116,86 38,55 

Delnice 22,09 9,59 39,88 13,16 
Obveznice 55,08 23,90 76,98 25,40 
Kratkoročni vredpap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ne tržni vrednostni papirji 153,26 66,50 186,19 61,43 
Delnice 43,09 18,70 35,26 11,63 
Obveznice 91,96 39,90 113,12 37,32 
Kratkoročni vredpap. 18,21 7,90 37,81 12,47 

Kuponi vzajemnih skladov 0,04 0,02 0,06 0,02 
Denar in depoziti 0,00 0,00 0,00 0,00 
SKUPAJ 230,47 100,00 303,11 100,00 

Vrednost (v milijardah SIT) 

Gospodarjenje 
31.12.2000 31.12.2001 

Vrednost Delež (v %) Vrednost Delež (v %) 
Tržni vrednostni papirji 12,03 56,88 14,08 77,28 

Delnice 9,31 44,00 10,82 59,39 
Obveznice 2,72 12,88 3,26 17,89 
Kratkoročni vred.pap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netrini vrednostni papirji 7,77 36,74 3,01 16,52 
Delnice 7,60 35,94 2,64 14,49 
Obveznice 0,17 0,80 0,31 1,70 
Kratkoročni vred.pap. 0,00 0,00 0,06 0,33 

Kuponi vzajemnih skladov 0,09 0,41 0,31 1,70 
Denar in depoziti 1,26 5,98 0,80 4,39 
SKUPAJ 21,15 100,00 18,22 100,00 

Vrednost (v milijardah SIT) 

Posredovanje 
31.12.2000 31.12.2001 

Vrednost Deležjv •/.) Vrednost Delež (v •/.) 
Tržni vrednostni papirji 329,67 57,60 486,63 64,89 

Delnice 226,84 39,63 405,32 54,05 
Obveznice 102,83 17,97 81,31 10,84 
Kratkoročni vredpap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netrini vrednostni papirji 237,56 41,51 261,13 34,82 
Delnice 204,45 35,72 215,81 28,78 
Obveznice 21,57 3,77 27,34 3,65 
Kratkoročni vred.pap. 11,55 2,02 17,98 2,40 

Kuponi vzajemnih skladov 0,16 0,03 0,02 0,00 
Denar in depoziti 4,94 0,86 2,10 0,28 
SKUPAJ 57233 100,00 749,88 100,00 

Vrednost (v milijardah SIT) 

SKUPAJ 
31.12.2000 31. 12.2001 

Vrednost Delež (v */•) Vrednost Delež (v %) 
Tržni vrednostni papirji 418,87 50,84 617,57 57,65 

Delnice 258,24 31,34 456,02 42,57 
Obveznice 160,63 19,49 161,55 15,08 
Kratkoročni vredpap. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Netržni vrednostni papirji 39839 48,38 45034 42,04 
Delnice 255,14 30,97 253,71 23,68 
Obveznice 113,70 13,80 140,77 13,14 
Kratkoročni vredpap. 29,75 3,61 55,85 5,21 

Kuponi vzajemnih skladov 0,28 0,03 039 0,04 
Denar In depoziti 6,21 0,75 2,90 037 
SKUPAJ 823,95 100,00 1.07132 100,00 

Vir; Agencija 
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3.2. Naložbe investitorjev na tujih trgih vrednostnih papirjev 

Zakon o deviznem poslovanju dopušča neomejeno vlaganje v tuje vrednostne papirje. 
Svet Banke Slovenije je namreč 29. 5. 2001 odpravil predpisovanje vrste vrednostnih 
papirjev, ki jih domači investitorji lahko neposredno kupujejo v tujini. Rezidenti 
kupujejo in prodajajo vrednostne papiije v tujini le prek pooblaščenega udeleženca, kije 
borznoposredniška družba ali banka ali njuna podružnica, ki je pridobila dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti skladno z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev. 

Ob koncu leta 2001 so imele stranke naložbe v tuje vrednostne papiije na posredovanju 
pri petih bankah in petih borznoposredniških družbah. O svojih naložbah je poročalo 
osem bank in sedem borznoposredniških družb. O naložbah v upravljanju sta poročali 
dve banki in ena borznoposredniška družba. 

Tabela 34: Naložbe rezidentov prek pooblaščenih udeležencev na tujih trgih 
vrednostnih papirjev na dan 31.12.2001 

v mio SIT 
Lastne 
naložbe 

Delež 
(%) 

Upravljanje Delež 
(%) 

Posredovanje 
(%) 

Delež 
CM 

Skupaj Delež 
(%) 

Delnice 1.564 2,91 636 64,37 1.173 2,78 3.373 3,48 
Investicijski skladi 4 0,01 0 0,00 74 0,18 78 0,08 
Obveznice 52.258 97,09 342 34,62 40.841 96,79 93.441 96,32 
od tega evroobveznice RS 13.566 25,20 0 0,00 33.892 80,32 47.458 48,92 
Denarna sredstva 0 0,00 10 1.01 108 0,26 118 0,12 
Skupaj 53.826 100,00 988 100,00 42.196 100,00 97.010 100,00 

Vir: Agencija 

Tabela 35: Naložbe rezidentov prek pooblaščenih udeležencev na tujih trgih 

Stanje na 
dan 

Lastne 
naložbe 

Upravljanje Posredovanje Skupaj 

(mio SIT) (mio SIT) Št strank (mio SIT) Št strank (mio SIT) Št strank 
31. 12. 1999 22.797 0 0 3.178 117 25.976 117 
31.12.2000 42.512 263 33 36.918 262 79.693 295 
31. 12.2001 53.826 988 79 42.196 337 97.010 416 

Vir Agencija 

Ob koncu leta 2001 so naložbe na tujih trgih dosegle 97 milijard SIT, kar je za 17,3 
milijarde SIT oziroma za 21,7 % več kot konec leta 2000. V letu 2001 se je število 
strank povečalo za 41 %, v letu 2000 pa za 152,1 %. V skupnih naložbah v vrednostne 
papiije, pridobljene v tujini, je naložb strank na posredovanju 43,5 %, kar je manj kot 
konec leta 2000, ko je bil njihov delež 46,3 % vseh naložb. V strukturi vseh naložb so 
prevladovale obveznice, ki so imele kar 96,3-odstotni delež. Med naložbami je bila slaba 
polovica naložb v vrednostne papiije domačih izdajateljev, s katerimi se trguje na tujih 
trgih (evroobveznice Republike Slovenije). V letu 2001 so se med naložbami pojavile 
tudi naložbe v investicijske sklade. Skupnih naložb prek pooblaščenih udeležencev v 
vrednostne papiije, pridobljene v tujini, je bilo 9 % naložb prek pooblaščenih 
udeležencev na domačem trgu vrednostnih papirjev na dan 31. 12. 2001. Isti kazalec je 
konec leta 2000 9,7 %, v letu 1999 pa 4 %. 
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4. INVESTICIJSKI SKLADI 

4.1. Pooblaščene investicijske družbe 

V letu 2001 seje število pooblaščenih investicijskih družb zmanjšalo za sedem, tako da 
jih je bilo konec leta 2001 sedemintrideset. V letu 2001 se je nadaljeval postopek 
preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb, ki se je začel v prejšnjem letu. 
Agencija je v letu 2001 prejela enajst zahtev v zvezi z preoblikovanjem PID in skupno 
izdala štiri soglasja, tri zahteve pa je zavrnila. V letu 2001 je bilo v sodni register 
vpisanih 7 preoblikovanj. Večina družb za upravljanje se je odločila ali za 
preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb v celoti v redne delniške družbe 
(Agencija je v letu 2001 izdala dve dovoljenji, in sicer pooblaščenima investicijskima 
družbama Pulsar in KS - sklad 1) ali pa za delitev oziroma razdružitev v pooblaščeno 
investicijsko družbo in redno delniško družbo (takšen način preoblikovanja je bil v letu 
2001 odobren dvema pooblaščenima investicijskima družbama, in sicer Pomurski 
investicijski družbi 2 in Aktivi Avant I). Do konca leta 2001 se še nobena pooblaščena 
investicijska družba ni uskladila z določbami ZISDU, ki veljajo za investicijske družbe. 
Agencija je v letu 2001 izdala tri soglasja k povečanju osnovnega kapitala pooblaščenih 
investicijskih družb, dve soglasji za ustanovitev pooblaščene investicijske družbe, ki sta 
povezani z delitvijo, dve soglasji k sklenitvi pogodbe o upravljanju z drugo družbo za 
upravljanje (z LB Maksimo sta jo sklenili pooblaščeni investicijski družbi Pomurska 
investicijska družba 1 in Pomurska investicijska družba 2) in tri soglasja k zadolževanju 
pooblaščenih investicijskih družb. 

Skupna knjigovodska vrednost sredstev PID, upoštevajoč neizkoriščene lastninske 
certifikate, je konec leta 2001 znašala 548,1 milijarde SIT, kar je za 25,4 milijarde SIT 
oziroma 4,4 % manj od vrednosti sredstev PID konec leta 2000. V letu 2001 se je 
vrednost neizkoriščenih certifikatov zmanjšala le za 5 milijard SIT. 

Tabela 36: Agregatna struktura naložb PID v obdobju 1999-2001 

Vrednost (v tisoč SIT) 
31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 

Vrednost Delci 
(%) 

Vrednost Delež 
(%) 

Vrednost Delež 
(%) 

1. Denarna sredstva 336.032 0,06 493.371 0,09 264.498 0,05 
2. Terjatve 6.440.881 1,08 5.665.059 0,99 13.584.460 2,48 
3. Kratkoročni VP (skupaj) 9.870 0,00 114.466 0,02 29.780 0,01 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 273.390.265 45,63 332.409.101 57,96 306.824.262 55,98 
4.1. Domači (skupaj) 273.390.265 45,63 332.409.101 57,96 306.824.262 55,98 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 4.179.446 0,70 4.292.105 0,75 8.217.497 1,50 
4.1.1.1. Republike Slovenije 2.420.254 0,40 1.464.429 0,26 5.126.562 0,94 
4.1.1.2. Druge obveznice 1.759.191 0,29 2.827.677 0,49 3.090.935 0,56 
4.1.2. Delnice (skupaj) 269.210.820 44,93 328.116.996 57,21 298.606.765 54,48 
4.1.2.1. na org. trgu VP 104.195.860 17,39 128.701.797 22,44 132.946.165 24,26 
4.1.2.2. zunaj org. trga VP 165.014.960 27,54 199.415.199 34,77 165.660.600 30,22 
5. Drugi VP 8.720.870 1,46 46.536.954 8,11 33.504.519 6,11 
6. Depoziti v bankah in DFO 2.653.920 0,44 3.456J12 0,60 14.089.693 2,57 
7. Nepremičnine 1.098.463 0,18 546.989 0,10 469.690 0,09 
8. Neizkoriičeni lastninski 

certifikati 
306.475.956 51,15 184.289.491 32,13 179.328.551 32,72 

9. Skupaj 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 

599.126.258 100,00 573.511.743 100,00 548.095.454 100,00 

10. Skupaj brez last cert 292.650.303 48,85 389.222.252 67,87 368.766.903 67,28 
Vir: Agencija 
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Slika 9: Agregatna struktura naložb PID v letu 2001 (v %) 

Denarna sredstva 

j 

Vir: Agencija 

Tabela 37: Preoblikovan je PID v letu 2001 
Stari subjekt Novi subjekt Vpis v sodni 

register 
Nominalna vrednost 
delnic (v SIT) 

Pripojitev družb 
Vipa Invest Soča, d. d., in 
Vipa Invest Nanos, d. d., k 
PID Vipa Invest, d. d. 

PID Vipa Invest, d. d. 31. 12.2001 10.426.811.500 

Pripojitev družb 
Modra linija 2, d. d., in 
Modra linija 3, d. d., k 
družbi Modra linija, d. d. 

Modra linija, d. d. 19. 10. 2001 1.963.389.500 

POMURSKA ID 2 Pom-invest, d. d., 
in Pooblaščena Pomurska investicijska 
družba, d. d. 

19.9.2001 2.240.666.000 
2.298.057.000 

AKTIVA AVANT 1, PID, 
d. d. 

PID AKTIVA AVANT I, d. d., 
in AKTIVA AVANT, Finančna družba, 
d. d. 

2. 8.2001 2.945.509.000 

PULSAR, PID, d. d. redna delniška družba PULSAR 
HOLDING, d. d. 

26.7.2001 939.325.700 

KOMPAS SKLAD 1, PID, 
d. d. 

redna delniška družba 
KSI-NALOŽBE, d. d. 

20. 7.2001 4.178.783.000 

Pripojitev družb 
MAKSIMA 2, d. d., in 
MAKSIMA 3, d. d., k 
družbi MAKSIMA 1, d. d. 

MAKSIMA 1, d. d. 20. 6. 2001 21.664.624.300 

MERCATA 1, PID, d. d. MERCATA 1 HOLDING, d. d., 
in MERCATA l.PID, d. d. 

5. 1.2001 2.687.682.000 
2.687.682.300 

MERCATA, PID, d. d. MERCATA HOLDING, d. d., 
in MERCATA, PID, d. d. 

5. 1.2001 2.895.658.000 
2.895.658.200 

PID KMEČKA DRUŽBA, 
d. d. 

KMEČKA DRUŽBA HOLDING, d. d., 
ID, KMEČKA DRUŽBA, d. d., in 
PID KMEČKA DRUŽBA, d. d. 

3. 1.2001 9.678.400.000 
9.062.055.400 
9.586.570.900 

Vir: Ljubljanska borza 
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Pooblaščene investicijske družbe je konec leta 2001 upravljalo 18 družb za upravljanje 
(DZU), konec leta 2000 pa 19. V letu 2001 je investicijske sklade prenehala upravljati 
Pomurska družba za upravljanje, medtem ko se je družba za upravljanje Atena 
preimenovala v Aktivo. Šest največjih družb za upravljanje je imelo skupaj 66,87 % 
delež, kar je za tri strukturne točke več kot konec leta 2000. 

Tabela 38: Deleži DZU glede na osnovni kapital PID v upravljanju na dan 31.12.2001 

DZU Osnovni kapital PID 
(v SIT) 

Delež 
(v %) 

Št. PID v 
upravljanju 

NFDDZU 45.195.995.900 15,01 2 
TRIGLAV DZU 34.290.002.100 11,39 2 
KBM INFOND 33.734.558.000 11,20 1 
AKTIVA DZU 32.656.224.800 10,85 2 
KREKOVA PDZU 27.919.907.200 9,27 2 
LB MAKSIMA 27.553.758.300 9,15 3 
KD INVESTMENTS DZU 18.795.970.300 6,24 2 
PROBANKA DZU 15.063.155.700 5,00 2 
AVIP DZU 10.426.811.500 3,46 1 
CAP-INVEST DZU 9.180.394.200 3,05 3 
DUSKRONA 8.604.204.600 2,86 2 
CERTIUS DZU 7.604.166.800 2,53 3 
ARKADA DZU 7.043.343.200 2,34 3 
INTARA DZU 5.574.513.500 1,85 2 
PRIMORSKI SKLADI 5.298.674.300 1,76 1 
VIZIJA DZU 4.407.463.200 1,46 1 
S HRAM DZU 4.346.919.000 1,44 3 
PULSAR DZU 3.388.292.200 1,13 2 
SKUPAJ 301.084-354.800 100,00 37 

Vir: Agencija 

Tržna kapitalizacija vseh PID je ob koncu leta 2001 pomenila 11,8 % tržne kapitalizacije 
celotnega organiziranega trga (z delnicami PID vred), to je 162,4 milijarde od skupno 
1380 milijard SIT tržne kapitalizacije. Delež tržne kapitalizacije PID v celotni 
kapitalizaciji se je v letu 2001 znižal za 3,3 strukturne točke. 

Povprečna tržna cena, ki so jo dosegle delnice PID na organiziranem trgu, izračunana 
kot netehtana aritmetična sredina enotnih tečajev vseh delnic PID, uvrščenih na 
organizirani trg, je ob koncu leta 2001 znašala 47,3 SIT za delnico, kar je za 1,7 % več 
kot konec leta 2000. Pri tem ne gre zanemariti, da se je v opazovanem obdobju 
zmanjšalo število PID, s katerimi seje organizirano trgovalo, in da so imeli PID različno 
strukturo naložb. 

Povprečna knjigovodska vrednost delnic PID z upoštevanimi lastninskimi certifikati se 
je od decembra 2000 do decembra 2001 povišala za 5 %, povprečna knjigovodska 
vrednost delnic PID brez lastninskih certifikatov pa se je v istem obdobju znižala za 
3,6%. 
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Slika 10: Povprečne tržne cene delnic PID (enotni tečaj) in njihove povprečne 
knjigovodske vrednosti od marca 2000 do decembra 2001 
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■ Tržna cena (enotni tečaj) □ Knjigovodska vrednost delnice brez certifikatov. 
□ Knjigovodska vrednost delnice s certifikati 

Vir: Agencija 

Slika 11: Gibanje diskonta povprečne tržne cene glede na povprečno 
knjigovodsko vrednost delnic PID od marca 2000 do decembra 2001 
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Vir: Agencija 

Povprečne tržne cene, ki so jih dosegale delnice PID na organiziranem trgu, so v letu 
2001 znašale med 23,9 % in 26,4 % knjigovodske vrednosti delnice z upoštevanimi 
certifikati, to pa je diskont na knjigovodsko vrednost delnice med 73,6 % in 76,1 %. 
Povprečni diskont enotnega tečaja (tržne cene) delnic PID, izračunan na knjigovodsko 
vrednost delnice brez certifikatov, je znašal med 59,6 % in 65 %. 
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4.2. Vzajemni skladi 

Ob koncu leta 2001 je poslovalo 18 vzajemnih skladov (VS), ki jih je upravljalo 11 
družb za upravljanje. V letu 2001 je prišlo do likvidacije vzajemnega sklada Miha, ki ga 
je upravljala družba za upravljanje KBM Infond. 

Skupna čista vrednost sredstev v vzajemnih skladih ob koncu leta 2001 je bila za 37 % 
višja kot pred enim letom, medtem ko je v letu 2000 porasla za 22,4 %. Največji 
vzajemni sklad v letu 2001 je bil Galileo, ki ga upravlja družba za upravljanje KD 
Investments (prej Kmečka družba za upravljanje). Čista vrednost sredstev vzajemnega 
sklada Galileo se je v letu 2001 povečala za 32,8 %, v letu 2000 pa je pridobila 4,7 %. 
Njegov tržni delež je bil ob koncu leta 2001 46 %, kar je za 1,4 strukturne točke manj 
kot ob koncu leta 2000. Izmed večjih vzajemnih skladov se je v letu 2001 čista vrednost 
sredstev najbolj povišala pri vzajemnemu skladu Alfa, in sicer za 116 %, s čimer se je 
njegov tržni delež povečal za 3,1 strukturne točke. Izmed večjih vzajemnih skladov seje 
najbolj znižala čista vrednost sredstev vzajemnega sklada Polžek, in sicer za 19,7 %, 
zaradi česar seje njegov tržni delež znižal za 1,4 strukturne točke. 

Tabela 39: Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov ob koncu leta 1999,2000 in 
2001 

Vzajemni sklad 31. 12.1999 (v SIT) 31.12. 2000 (v SIT) 31.12. 2001 (v SIT) 
Galileo 4.838.513.948 5.066.884.186 6.729.798.074 
Rastko 862.298.451 1.623.821.741 2.264.261.577 
Alfa 184.891.672 567.359.799 1.225.254.345 
Skala 0 311.826.442 569.652.555 
Vipek 527.258.529 481.617.845 513.174.534 
LBM Piramida 461.734.499 458.637.687 475.657.813 
Sova 0 949.777 389.515.010 
Zajček 336.385.306 308.399.824 322.400.344 
Hrast 242.472.693 301.284.866 317.648.131 
Polžek 426.275.956 367.492.054 294.978.181 
Pika 233.912.090 230.074.075 256.167.481 
Modra kombinacija 183.252.764 219.773.166 235.881.394 
KD Bond 72.278.480 145.430.662 232.863.539 
Živa 113.498.050 192.824.497 212.888.021 
Dolenjski vzajemni sklad 95.099.594 91.816.347 182.193.607 
SPD 34.073.211 83.555.920 146.444.540 
Triglav Renta 13.003.969 113.167.775 130.483.314 
Delniški 53.425.435 65.101.041 129.666.916 
Miha 46.865.738 49.069.473 0 
Skupaj 8.725.240.386 10.679.087.177 14.628.929J76 

Vir: Agencija 

Družba za upravljanje KBM Infond, družba za upravljanje KD Investments in Abančna 
družba za upravljanje so ob koncu leta 2001 upravljale vsaka po tri vzajemne sklade, 
Primorski skladi dva vzajemna sklada, preostale družbe za upravljanje pa po en 
vzajemni sklad. 
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Tabela 40: Deleži posameznih DZU pri upravljanju vzajemnih skladov na dan 
31.12. 2001, merjeno po obsegu čiste vrednosti sredstev v upravljanju 

DZU Vrednost (v SIT) Delež (v %) Št VS v upravljanju 
KD Investments DZU 9.226.923.190 63,07 3 
Probanka DZU 1.225.254.345 8,38 1 
Abančna DZU 1.006.893.535 6,88 3 
KBM Infond 593.759.587 4,06 3 
Krekova družba 569.652.555 3,89 1 
AVIP DZU 513.174.534 3,51 1 
LB Maksima 475.657.813 3,25 1 
Primorski skladi 469.055.502 3,21 2 
Hirika DZU 235.881.394 1,61 I 
Vizija DZU 182.193.607 1,25 1 
Triglav DZU 130.483.314 0,89 1 
Skupaj 14.628.929.376 100,00 18 

Vir Agencija 

Med naložbami vzajemnih skladov prevladujejo naložbe v delnice, s katerimi se trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papiijev. Teh je bilo ob koncu leta 2001 za 11,4 
milijarde SIT oziroma 77,7 % vseh naložb. Obveznic (brez obveznic Republike 
Slovenije) je bilo za 1104,4 milijona SIT (7,5 % vseh naložb), obveznic Republike 
Slovenije za 715,7 milijona SIT (4,9 % vseh naložb) in kratkoročnih vrednostnih 
papiijev Banke Slovenije za 105,5 milijona SIT (0,7 % vseh naložb). V letu 2001 so se 
naložbe v delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, glede na leto 2000 
povečale za 3 milijarde SIT, to je kar 75,8 % skupnega prirasta naložb v vzajemne 
sklade v letu 2001. 

Tabela 41: Agregatna struktura naložb vzajemnih skladov v obdobju 1998-2001 

Vrednost (v ti»oi SIT) 

31.12.1998 31.12.1999 31.12. 2000 31.12.2001 

Vrednost Delci 
<v%) Vrednost Delci 

(v %) Vrednost Delei 
(v%) Vrednost Delei 

(v%) 
1. Denarna iredatvi 97.634 2,15 223.252 2,53 133.830 1,25 235.731 1.61 
2. Terjatve 97.351 2,15 110.664 1,25 76.090 0,71 148.959 

105.549 
1,01 

3. Kratkoročni VP (skupaj) 35.611 0,79 410.493 4,65 359.413 3,35 0,72 
4. Dolgoročni VP (skupaj) 3.978.767 87,77 7.980.244 90,46 9.974.038 9233 13.488.873 91,85 

90,56 4.1. DomaČi (skupaj) 3.978.767 87,77 7.980.244 90,46 9.781.992 91,04 13.299.825 
4.1.1. Obveznice (skupaj) 767.036 16,92 1.067.790 12,10 1306.889 12,16 1.820.146 12,39 

~4,85 4.1.1.1. Republike Slovenije 331.145 7,30 365.174 4,14 353.687 3,29 711.927 
4.1.1.2. Druge obveznice 435.891 9,62 702.616 7.96 953.203 8,87 1.108.219 7.55 
4.1.2. Delnice (skupaj) 3.211.731 70.85 6.912.454 78,36 8.475.104 78,88 11.479.679 78,17 
4.1.2.1. na org. trgu VP 3.013.425 66,47 6.614.922 74,99 8.424.155 78,41 11.411.735 77,70 
4.1.2.2. zunaj org. trga VP 198.307 4,37 297.532 3,37 50.950 0,47 67.944 0,46 
4.2. Tuji (skupaj) 0 0,00 0 0,00 192.046 1,79 189.048 1,29 
4.2.1. Obveznice (skupaj) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4.2.2. Delnice (skupaj) 0 0,00 0 0,00 192.046 1.79 189 048 1,29 
5. DrugI VP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4,82 6. 
7. 

Depoziti v bankah in DFO 323.969 7,15 96.900 1,10 200.791 137 707.228 
Skupaj (1+2+3+4+5+6) 4.533.333 100,00 8.821.553 100,00 10.744.162 100,00 14.686.340 100,00 

Vir Agencija 
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Slika 12: Agregatna struktura naložb vzajemnih skladov v letu 2001 (v %) 
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Vir: Agencija 

Število vlagateljev v vzajemne sklade seje do konca leta 2001 povečalo na 14.148, to je 
za 2162 oziroma 18 % več kot leto poprej. V prvih treh vzajemnih skladih po številu 
vlagateljev je kar 80,5 % vseh vlagateljev, kar pomeni, daje njihova koncentracija zelo 
visoka. 

Slika 13: Gibanje števila vlagateljev v vzajemne sklade od decembra 1998 
do decembra 2001 
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Nominalna donosnost vzajemnih skladov v letu 2001, meijena kot sprememba vrednosti 
enote premoženja (VEP), se je gibala med 9,65 % in 29,21 %, tehtano povprečje tako 
meijenih nominalnih donosnosti pa je znašalo 23,08 %. Pri izračunu tehtane povprečne 
donosnosti oziroma spremembe VEP je bil kot utež upoštevan delež čiste vrednosti 
sredstev posameznega sklada v čisti vrednosti sredstev vseh skladov. Povprečni porast 
VEP vzajemnih skladov je bil višji kot porast indeksa delnic SBI20 (19 %). V letu 2000 
je tehtana povprečna nominalna donosnost vzajemnih skladov znašala 4,01 %, to je bilo 
za 3,9 odstotne točke nad letno donosnostjo SBI20. Pri primerjavi nominalne tehtane 
donosnosti vzajemnih skladov z gibanjem indeksa SBI20 je treba upoštevati, da indeks 
SBI20 zanemarja dividendno donosnost delnic, ki so vanj vključene, da so delnice, 
vključene v SBI20, le del vrednostnih papirjev, ki jih imajo med naložbami vzajemni 
skladi, in da ne SBI20 ne VEP ne upoštevata stroškov posameznega vlagatelja. 

Slika 14: Porast vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov 
od 31.12. 2000 do 31. 12. 2001 

Vir: Agencija 

poročevalec, št. 64 138 2. julij 2002 



Slika 15: Spremembe indeksov SBI20, BIO, PIX in tehtanega povprečja letnih 
sprememb VEP vzajemnih skladov v letu 2001 

Vir: Agencija 

Leto 2001 je bilo z vidika neto vplačil v vzajemne sklade manj ugodno kot leto 2000. 
Neto vplačila so znašala 1,4 milijarde SIT, kar je za 0,3 milijarde SIT manj oziroma za 
15,1 % manj kot v letu 2000. V letu 2001 so se glede na leto 2000 vplačila v vzajemne 
sklade povišala za 11 %, izplačila pa za 41 %. 

Slika 16: Letni obseg vplačil in izplačil v vzajemne sklade v obdobju 1995-2001 
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4.3. Vzajemni pokojninski skladi 

Na podlagi ZPIZ - 1 je Agencija od leta 2000 pristojna za izdajo dovoljenj za 
oblikovanje vzajemnih pokojninskih skladov in za nadzor njihovega poslovanja. 
Ustanavljanje in poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov seje začelo v letu 2001, ko 
je Agencija izdala petim upravljavcem šest dovoljenj za oblikovanje vzajemnega 
pokojninskega sklada. Konec leta 2001 je poslovalo 5 skladov, eden pa je bil še v fazi 
vzpostavljanja poslovanja. Do konca decembra 2001 so delujoči vzajemni skladi 
pridobili 15.905 zavarovancev in dosegli 1.146 milijonov SIT čiste vrednosti sredstev. 
Ker morajo upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov mesečno zagotavljati zajamčen 
donos, ki je določen v pokojninskem načrtu, so skladi svoje naložbe usmerili predvsem 
v naložbe s fiksnim donosom, to je v obveznice in bančne depozite. 

Tabela 42: Delež posameznega upravljavca pri upravljanju vzajemnih 
pokojninskih skladov na dan 31.12. 2001, merjen z obsegom čiste 
vrednosti sredstev 

Upra\ Ijavec Vrednost (v SIT) Delež (v %) 
Kapitalska družba pokoj, in invalidskega zavarovanja 1.022.751.615 89,23 
Banka Koper 78.697.813 6,87 
Generali Zavarovalnica 33.108.113 2,89 
Probanka 11.580.186 1,01 
Abanka 0 0,00 
Skupaj 1.146.137.727 100,00 

Vir Agencija 

Tabela 43: Sestava sredstev vzajemnih pokojninskih skladov 

Vrednost (v SIT) 
31.12. 2001 

Vrednost Delež (v •/.) 
1. Denarna sredstva 26.545.164 2,29 
2. Kratkoročni VP (skupaj) 152.519.877 13,14 
3. Dolgoročni VP (skupaj) 665.950.813 57,37 
4. Investicijski kuponi in delnice investicijskih skladov 352.862 0,03 
5. Naložbe v posojila 0 0,00 
6. Bančni depoziti 311.954.602 26,87 
7. Nepremičnine in druge stvarne pravice 0 0,00 
8. Drugo (terjatve in aktivne Časovne razmejitve) 3.548.715 0,31 
9. Skupaj 1.160.872.032 100,00 

Vir: Agencija 

Tabela 44: Obseg poslovanja pokojninskih skladov na dan 2 (1.12. 2001 
Vrednost (v m k) SIT) Delež (v %) 

Vzajemni pokojninski skladi 1.161 18,00 
Zavarovalnice 1.982 30,73 
Pokojninske družbe 3.307 51,27 
Skupaj 6.450 100,00 
Opomba: Pri zavarovalnicah in pokojninskih družbah so upoštevane vplačane bruto premije, pri 

vzajemnih pokojninskih skladih pa obseg sredstev. 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija 
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